
  



 
 

 

 



1. ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

«Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість  модулів за розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Самостійна робота 18  

Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Соціально-педагогічна діяльність у закладах 

освіти» навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність у різних 

соціальних інституціях» є ознайомлення студентів зі специфікою роботи 

соціального педагога в закладах освіти різних типів; формування системи 

знань, умінь та навичок соціально-педагогічної роботи в освітніх закладах. 

Завдання: 

 охарактеризувати зміст та форми роботи соціального педагога в 

освітніх закладах різного типу; 

 надати інформацію щодо нормативно-правового забезпечення 

соціально-педагогічної діяльності фахівців в закладах системи 

освіти; 

 ознайомити студентів з посадовими обов’язками соціального 

педагога в закладах освіти; 

 охарактеризувати особливості роботи соціального педагога з різними 

цільовими групами в закладах освіти. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 знання та здатність дотримуватися етичних принципів соціально-

педагогічної роботи;  

 здатність до раціонального вибору і реалізації психологічних 

методик і технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю в навчальних, позанавчальних закладах та закладах 

соціального-спрямування; 

 здатність забезпечувати соціально-правовий захист дітей, молоді 

та їх сімей. 

 

 У результаті опанування дисципліною студенти мають сформувати 



низку компетенцій (табл.1) 

 

                                                                                                                                             Таблиця 1 

Компетенції студента, який опанував дисципліну  

«Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти» 

 

Шифр 

компетенції 

Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК 5 Здатність до генерації нових ідей, творчого підходу  до 

вирішення професійних завдань 

ФК 6 Здатність організовувати і здійснювати соціальну-

педагогічну роботу в спеціальних закладах та закладах 

загальної середньої освіти 

ФК 7 Знання особливостей організації та здійснення соціально-

педагогічної роботи в різних соціальних інституціях, 

механізмів їх взаємодії 

ФК 10 Здатність забезпечувати інклюзивні процеси, виявляти 

особливості та шляхи покращення життєдіяльності дітей 

та молоді з особливостями психофізичного розвитку у 

соціальному середовищі 

ФК 16 Володіння навичками прикладної творчої діяльності, 

ігротехніками 

 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Функціональне поле діяльності соціального педагога в закладах 

освіти 

Тема 1. Система соціально-

педагогічної роботи в закладах 

освіти 

6 2 2 2 - - - 

Тема 2. Організаційні аспекти 

діяльності соціального педагога 

закладу освіти 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 1. Система 

соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти 

9 - - - - - 9 

Модульний контроль 2       

Разом 23 4 4 4 - - 9 

Модуль 2. Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи 

соціального педагога в закладах освіти 

Тема 3. Напрями та форми роботи 

соціального педагога в ЗНЗ різного 

типу 

10 2 4 4 - - - 

Тема 4. Соціально-педагогічна 

робота з сім’єю 
6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 2. Напрями та 

форми роботи соціального педагога 

в закладах освіти різного типу 

9 
- - - 

- - 9 

Модульний контроль 2       

Разом 27 4 6 6 - - 9 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 
10       

Усього 60 8 10 10 - - 18 

 

  



1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 «Соціально-педагогічна діяльність у закладах 

освіти» 

 

Модуль 1. Функціональне поле діяльності соціального педагога в 

закладах освіти 

 

Лекція 1. Система соціально-педагогічної  роботи в закладах освіти (2 

год.) 

 Типологія закладів системи освіти. Система дошкiльної освiти. Типи 

загальноосвітнього навчального закладу I, II, III ступенів. Навчальні заклади 

додаткової освіти дітей. Характеристика психологічної служби системи освіти 

України. Мета, завдання, функції та принципи діяльності психологічної служби. 

Структурні підрозділи психологічної служби системи освіти. Нормативно-

правова база діяльності соціального педагога. Посадові обов’язки соціального 

педагога в закладах освіти. Функції соціально-педагогічної роботи фахівця 

закладу освіти. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 

Основні поняття теми: психологічна служба, посадові обов’язки, 

функції, професійна взаємодія. 

Семінарське заняття 1. Організація діяльності соціального педагога в 

закладах освіти (2 год.) 

Практичне заняття 1. Аналіз нормативно-правової документації 

соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

 

Лекція 2. Організаційні аспекти діяльності соціального педагога 

закладу освіти (2 год.) 

Документація шкільного соціального педагога. Проведення соціальної 

паспортизації класів школи. Складання відомостей про батьків. Розробка 

соціально-педагогічного інструментарію. Опрацювання діагностичних 

досліджень, опитувань, оформлення висновків щодо проведеної діагностичної 

роботи. Підбір соціально-педагогічних і психологічних методик для 

використання в роботі. Підготовка та проведення організаційних форм 

соціально-педагогічної роботи. Складання індивідуальних планів роботи з 

окремими учнями, які потребують допомоги. Оформлення актів житлових умов 

учнів “групи ризику”. 

Графік роботи соціального педагога. Вимоги до оформлення і ведення 

облікової документації. 

Основні поняття теми: план роботи соціального педагога, статистичний 

звіт про роботу соціального педагога, соціальний паспорт, план-сітка, 

картотека. 

Семінарське заняття 2. Особливості діяльності соціального педагога в 

закладах освіти різного типу (2 год.) 

Практичне заняття 2. Планування та документування діяльності 

соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

 

Модуль 2. Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи 



соціального педагога в закладах освіти 

 

Лекція 3. Напрями та форми роботи соціального педагога в закладах 

середньої освіти різного типу (2 год.) 

Зміст та форми роботи соціального педагога в закладах дошкільної освіти. 

Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Особливості діяльності соціального педагога в школах-інтернатах. Діяльність 

соціального педагога в закладах державної системи опіки для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Функціонал соціального педагога 

в закладах додаткової освіти. Діагностична й прогностична, консультативна, 

корекційна , корекційно-відновлювальна, розвивальна, профілактична робота 

соціального педагога. Зміст та форми просвітницької діяльності соціального 

педагога. Організація змістовного дозвілля. Функції професійної діяльності 

соціального педагога в інтегрованому освітньому закладі.  

Основні поняття теми: соціально-педагогічна діагностика, соціально-

педагогічна консультація, соціально-педагогічна профілактики, психолого-

педагогічна корекція; організаційна форма соціально-педагогічної роботи, 

соціально-педагогічна просвіта, соціально-педагогічна анімація, дозвілля.      

Семінар 3. Основні напрями роботи соціального педагога в закладах 

освіти (2 год.) 

Семінар 4. Співпраця та взаємодія соціального педагога 

загальноосвітнього навчального закладу  з різними соціальними інституціями (2 

год). 

Практичне заняття 3. Форми роботи соціального педагога в закладах 

освіти (2 год.) 

Практичне заняття 4. Соціально-педагогічний супровід та соціально-

педагогічна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

закладі (2 год). 

 

Лекція 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю (2 год.) 

Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Напрями соціально-

педагогічної діяльності з сім’єю. Форми та методи роботи з різними типами 

сімей. Зміст соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю. Форми соціально-

реабілітаційної роботи з сім’єю. Соціально-профілактична робота з сім’єю. 

Форми та методи профілактичної роботи. 

Особливості соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 

Основні поняття теми: сім’я, типи сімей, соціально-реабілітаційна 

робота з сім’єю, соціально-профілактична робота з сім’єю, соціально-

педагогічне інспектування сім’ї, соціально-педагогічний супровід сім’ї. 

Семінар 5. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-

педагогічної підтримки (2 год.) 

Практичне заняття 5. Організація роботи з сім’єю в залежності від її типу 

(2 год.) 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 



 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 76 - 98 

Максимальна кількість балів: 174 

Розрахунок коефіцієнта: 174:100=1,74. Студент набрав Х балів; 

Розрахунок: Х:1,74 = загальна кількість балів. 

 

6.2 Завдання для самостійної роботи студентів  та критерії її 

оцінювання 

 

Самостійна робота 1. Система соціально-педагогічної роботи в 

закладах  

освіти 

1. Упорядкувати картотеку ситуативних ігор, спрямованих на розвиток у 

дітей умінь взаємодіяти в колективі. 

2. Скласти план розмови в дружньому колі для учнів середнього шкільного 

віку щодо толерантного ставлення до різних людей. 

3. Розробити макет інформаційного буклету “Твоє здоров’я у твоїх руках” 

для учнів середніх класів. 

4. Скласти план проведення години спілкування “Ніколи не забувай, що ти 

живеш серед людей” для учнів старших класів. 

5. Підготувати пакет інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

профілактики наркозалежності серед учнів старшої школи. 

6. Дібрати питання до дебатів “Паління – руйнівна сила для організму 

людини” для учнів старших класів. 

7. Дібрати інформаційний матеріал для проведення батьківських зборів 

(тема обирається студентом самостійно). 

8. Скласти соціальний паспорт школи. 

Критерії оцінювання: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, здійснено аналіз, 



співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна думка 

студента, вияви креативності  – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі: здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, є вияви генерації власних ідей – 

4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні – 3 

бали. 

 завдання виконано з незначними помилками, без використання 

додаткових джерел інформації – 2 бали. 

 завдання виконано зі значними помилками – 1 бал. 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що 

мають підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвитку вміння самостійно 

досліджувати проблему шляхом пошуку й аналізу спеціальної літератури з 

різних галузей знань, розвивати уміння викладати та відстояти власну точку 

зору. 

 

Самостійна робота 2. Напрями та форми роботи соціального педагога в 

закладах освіти різного типу 

1. Підготувати гру-мандрівку на тему “До країни здоров’я” для учнів 

молодшого шкільного віку. 

2. Розробити структуру та зміст проведення турніру знавців гарних манер 

для учнів середніх класів. 

3. Підготувати пакет інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

збереження репродуктивного здоров’я для учнів старших класів. 

4. Сформулювати питання до диспуту “У чому краса людини?” для 

вихованців закладів інтернатного типу. 

5. Скласти план проведення бесіди на тему “Як поводити себе гідно?” для 

учнів середніх класів. 

6. Скласти програму роботи соціального педагога з підготовки учнівської 

молоді шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

7. Розробити план усного журналу “Переваги та небезпеки Інтернету” для 

учнів старших класів. 

8. Підготувати соціальну рекламу “Дитинство починається з любові”. 

9. Розробити і представити проект проведення сімейного свята. 

10. Скласти перелік конкурсів для проведення свята молодих родин. 

11. Підготувати програму вечора відпочинку “Улюблена справа моєї 

родини”. 

12. Скласти план проведення бесіди для батьків на тему “Сім’я – простір 

без насильства”. 

13. Скласти план-конспект проведення сімейної інтелектуальної вікторини. 

14. Дібрати ситуаційно-рольові ігри для батьків (тематика обирається 

студентом самостійно). 



15. Підготувати програму проведення круглого столу з фахівцями 

(тематика обирається студентом самостійно). 

Критерії оцінювання: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна думка 

студента, вияви креативності  – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі: здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, є вияви генерації власних ідей – 

4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні – 3 

бали. 

 завдання виконано з незначними помилками, без використання 

додаткових джерел інформації – 2 бали. 

 завдання виконано зі значними помилками – 1 бал. 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що 

мають підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвитку вміння самостійно 

досліджувати проблему шляхом пошуку й аналізу спеціальної літератури з 

різних галузей знань, розвивати уміння викладати та відстояти власну точку 

зору. 

 

6.3.  Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 

роботи відбувається як контрольна робота. Завдання оцінюються наступним 

чином: 

Загальна кількість питань у одному варіанті розподіляється так: 

 питання, що передбачають просту відповідь «так» чи «ні» - 8 х 0,5 балів = 

4 бали; 

 питання, що передбачають вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 8 х 1 

бал = 8 балів; 

 завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з заповненням 

таблиць – 6 х 1,5 бали = 9 балів; 

 творчі завдання – 2 х 2 бали = 4 бали. 

Залежно від спрямованості модуля кількість питань за рівнем складності 

може змінюватися, але загальна кількість балів у сумі повинна складати 25. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 
За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

 



6.5.Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

      Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 
                                                              
  



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА 

Основна: 

1. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. 

Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2014. – 312 

с. 

2. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 

 

Додаткова: 

1. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. – Х.: Вид. група 

«Основа», с. – (Серія «Соціальному педагогу»). -  2011. – 235с. 

2. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: 

методичні рекомендації / за науКиїв ред. В.Г. Панка – Електрон. дані. – 

Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 

– 100 c.  

3. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / [упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук 

Н.]. - К : Ред. загальнопед. газ., 2014. - 124с.  

4. Бондар В. І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними 

можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти / В. І. Бондар // 

Дефектологія. – 2003.– № 3. – С. 2–5. 

5. Бондаровська В.М. Діти, як психологічне дзеркало сім'ї та суспільства / В. 

Бондаровська. - КИЇВ : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 117с. 

6. Вавіна Л. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : 

початкова ланка / Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А. – [б. м.] : [б. в.], 

2004. – 152 с.  

7. Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в 

процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; 

за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 

2008. – 460 с. 

8. Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / ред.  

Т. Ю. Осипова. – Одеса : Фенікс, 2006. – 286 с. 

9. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого 

поводження з дітьми. Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.- 

упор.: Буров С, Дубініна І., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М.. -   

Київ: Видавничий дім «КАЛИТА», 2014. - 36 с.  

10. Волканова  В.В. Право знати право: абетка правового виховання / 

Валентина Волканова. – К. : Шкільний світ, 2012. - 126 с.  

 



7. Навчально-методична картка змістового модуля  «Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти» 

Денна форма навчання. 60 год., лекції – 8 год., практичні заняття – 10 год., семінарські заняття – 10 год., самостійна робота – 88 

год., підсумковий контроль – 4 год., семестровий контроль – 10 год. 
Модулі 1 2 

Назва 

модуля 

Функціональне поле діяльності соціального педагога в закладах освіти Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи соціального 

педагога в закладах освіти 

К-ть балів   

Лекція 1 2 3 4 

Теми 

лекцій 

Система соціально-педагогічної 

роботи в закладах освіти 

Організаційні аспекти діяльності 

соціального педагога закладу освіти 

Напрями та форми роботи соціального 

педагога в ЗНЗ різного типу 

Соціально-педагогічна робота з 

сім’єю 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 

Теми 

семінарських 

занять 

Організація діяльності соціального 

педагога в закладах освіти 

Особливості діяльності соціального 

педагога в закладах освіти різного 

типу (11 балів) 

Основні напрями 

роботи 

соціального 

педагога в 

закладах освіти 

(11 балів)  

Співпраця та 

взаємодія 

соціального 

педагога 

загальноосвітнього 

навчального закладу  

з різними 

соціальними 

інституціями (11 

балів) 

Робота з сім’ями, які потребують 

професійної соціально-педагогічної 

підтримки (11 балів) 

Практичні 

заняття 

1 2 3 4 5 

Теми 

практичних 

занять 

Аналіз нормативно-правової 

документації соціального педагога 

закладу освіти (11 балів) 

Планування та документування 

діяльності соціального педагога 

закладу освіти (11 балів) 

 

Форми роботи 

соціального 

педагога в 

закладах освіти 

(11 балів) 

Соціально-

педагогічний 

супровід та 

соціально-

педагогічна 

підтримка дітей з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку в закладі 

(11 балів) 

Організація роботи з сім’єю в 

залежності від її типу (11 балів) 

Самостійна 

робота 

Система соціально-педагогічної роботи в закладах освіти  (5 балів) Напрями та форми роботи соціального педагога в закладах освіти різного типу 

(5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль 1  

(25 балів) 
Модульний контроль 2 (25 балів) 

Розрахунок Розрахунок коефіцієнта: 174:100=1,74. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,74 = загальна кількість балів. 

 

  



 
 

Додаток А 

ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ І.  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТІ  

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

Семінар 1. Організація діяльності соціального педагога в закладах 

освіти (2 год.) 

План 

1. Типологія закладів системи дошкільної освіти. 

2. Типи загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Навчальні заклади додаткової освіти дітей. 

4. Психологічна служба системи освіти. 

5. Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти. 

6. Функції соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. 

7. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 

8. Взаємодія соціального педагога в закладі освіти. 

9. Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми дітей та 

учнівської молоді. 

Семінар 2. Основні напрями роботи соціального педагога в закладах 

освіти (2 год.) 

План 

1. Вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально- 

педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на вихованців. 

2. Організація соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують  

допомоги. 

3. Захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання положень 

міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в умовах 

закладу та сім’ї. 

4. Соціально-психологічна допомога та підтримка дітей в кризових ситуаціях. 

5. Виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та  

надання їм необхідної допомоги. 

6. Вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї шляхом  

соціально-педагогічного інспектування та забезпечення за необхідності 

соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 

7. Організація внутрішньошкільного моніторингу з метою своєчасного  

виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, 

педагогічного колективу. 

8. Соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з метою його  

соціальної паспортизації. 

Практичне заняття 1. Аналіз нормативно-правової документації 

соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

План заняття 

1. Положення “Про психологічну службу системи освіти України” наказ МОН 



України № 127 від 03.05.1999 р. 

2. Наказ МОН України “Про затвердження положення про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів” № 691 

від 19.10.2001 р. 

3. Наказ МОН України “Про орієнтири діяльності працівників психологічної 

служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році” № 1/9-516 

від 05.08. 2010 р. 

4. Наказ МОН «Про планування діяльності та ведення документації соціальних 

педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи  

Міністерства освіти і науки України» № 864 від 28.12.2006 р. 

5. Наказ МОН «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню 

школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку»  № 852 від 15.09.2008 р.  

6. Наказ МОН «Про внесення змін до наказу  Міністерства освіти і науки 

України від 05.12.2008 р. № 1105» № 69 від 05.02.2009 р.   

7. Наказ МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу 

системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. 

8. Наказ МОН «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» 

№ 912 від 01.10.2010 р.  

9. Наказ МОН «Про затвердження Примірного положення про 

консультативний центр для батьків або осіб,  які їх замінюють і дітей, які 

виховуються в умовах сім’ї» № 714 від 30 червня  2011 р.  

10. Наказ МОН «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний 

центр»  № 920 від 16.08.2012 р. 

11. Наказ МОН «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій 

(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних 

закладів» № 655 від 01.06.2013 р.  

12. Наказ МОН «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 

щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» № 1106 від 

06.08.2013 р. 

13. Лист МОН України “Про планування діяльності, ведення документації і 

звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України” № 1/9-352 

від 27.08.2000 р. 

14. Лист МОН України “Про особливості діяльності практичних психологів 

(соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів” № 1/9-272 

від 02.08. 2001 р. 

15. Лист МОН України “Про атестацію практичних психологів (соціальних 

педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної 

психології і соціальної роботи” №1/9-439 від 13.12.2001 р. 

16. Лист МОН України “Про дотримання нормативно-правових документів, що 

регламентують діяльність психологічної служби” № 01-05/10-425 від 

14.03.2002 р. 

17. Лист МОН України “Про планування діяльності соціального педагога 

психологічної служби закладу освіти” № 337 від 15.09.2003 р. 

18.  Лист МОН України “Про внесення змін і доповнень до нормативів 

чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних 

закладів” № 1/9-324 від 15.06.2004 р. 



19.  Лист МОН України “Організаційно-методичні засади Положення про 

психологічну службу системи освіти України” № 1/9-515 від 04.08.2009 р. 

20. Лист МОН України «Щодо розподілу робочого часу у практичних 

психологів та соціальних педагогів» 1/9-683 від 26.09.12 

21. Лист МОН України «Стан та особливості діяльності психологічної служби 

системи освіти у 2014-2015 навчальному році» № 1/9-374 від 25.07.2014 

22.  Лист МОН України «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних 

працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами та з 

службами щодо захисту прав дітей № 1∕9-557 від 28.10.2014 р. 

Практичне заняття 2. Планування та документування діяльності 

соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

План заняття 

Завдання № 1. Опрацювати посадову інструкцію соціального педагога. 

Завдання № 2. Розробити посадову інструкцію соціального педагога 

закладу освіти. 

Завдання № 3. Скласти план роботи соціального педагога 

загальноосвітнього навчального закладу на навчальний ріКиїв 

 

МОДУЛЬ ІІ. 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Семінар 3. Особливості діяльності соціального педагога в закладах 

освіти різного типу (2 год.) 

План заняття 

1. Зміст та форми роботи соціального педагога в закладах дошкільної 

освіти.  

2. Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

3. Особливості діяльності соціального педагога в школах-інтернатах.  

4. Діяльність соціального педагога в закладах державної системи опіки для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

5. Функціонал соціального педагога в закладах додаткової освіти 

Семінар 4. Свіпраця та взаємодія соціального педагога 

загальноосвітнього закладу з різними соціальними інституціями (2 год). 

 

План заняття 

1. Взаємодія соціального педагога з Центрами соціальних служб для сімї, 

дітей та молоді 

2. Взаємодія соціального педагога з Службами у справах діткей. 

3. Взаємодія соціального педагога з неурядовими організаціями. 

4. Взаємодія соціального педагога з пенітенціарною службою. 

 

Семінар 5. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-

педагогічної підтримки (2 год.) 

План 

1. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

2. Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’єю. 



3. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей. 

4. Соціально-профілактична робота з сім’єю. 

5. Зміст та форми соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю. 

6. Особливості соціально-педагогічного інспектування сім’ї. 

7. Соціально-педагогічний супровід сім’ї. 

Практичне заняття 3. Форми роботи соціального педагога в закладах 

освіти (2 год.) 

План заняття 

1. Підготувати сценарій міні-спектаклю для учнів середніх класів з питань 

здорового способу життя. 

2. Дібрати питання для вікторини “Міфи та реальність про наркотики” для учнів 

старших класів. 

Практичне 4. Соціально-педагогічний супровід та соціально-

педагогічна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

закладі  (2 год.) 

План 

1. Планування роботи щодо інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального 

закладу.  

2. Форми та методи роботи з дітьми, які мають порушення розвитку. 

3. Взаємодія соціального педагога з батьками дітей, які мають особливості 

психофізичного розвитку.  

4. Проведення індивідуальних бесід з батьками новоприбулих учнів. 

Посередництво між учнями, батьками та педагогічними працівниками.  

5. Партнерство з установами та організаціями, які опікуються дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

Практичне заняття 5. Організація роботи з сім’єю в залежності від її 

типу (2 год.) 

План заняття 

 Завдання № 1. Обрати сім’ю, яка потребує професійної підтримки та 

виконати наступні завдання: 

 - виокремити ключову проблему сім’ї; 

 - спланувати соціально-педагогічну роботу з сім’єю; 

 - скласти перелік питань, які будуть поставлені соціальним педагогом під 

час візиту у сім’ю. 

  Завдання № 2. Визначити соціальний статус сім’ї та виконати наступні 

завдання: 

- здійснити діагностування внутрішньо сімейних відносин членів 

родини; 

- здійснити діагностику сімейних контактів і впливу батьків на 

розвиток потенційних можливостей дітей; 

- розробити генограму сім’ї. 

 


