
 
 



 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Основи технологічного забезпечення соціальної роботи 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 2 
 

Семестр 3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2 
 

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 7 
 

Самостійна робота 21 
 

Форма семестрового контролю 
  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Ознайомлення студентів з основними характеристиками соціальних технологій та 

технологій соціальної роботи, визначення сутності та особливостей процесу 

технологізації соціальної роботи, розробка алгоритмів професійної діяльності 

суб’єктів соціальної роботи; усвідомлення та прийняття стратегії соціальної роботи 

спрямованої на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її 

творчого потенціалу, здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, 

спільнот) на вирішення власних проблем. 

3. Результати навчання за дисципліною 

Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатів: добирати та адаптувати 

відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації технології соціальної 

роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціальної роботи; добирати найбільш 

ефективні організаційні форми соціальної роботи, забезпечувати їх варіативність, 

структурність, послідовність та інтеграцію; визначати переваги, можливості окремих 

технологій соціальної роботи стосовно завдань роботи з різними клієнтами та 

соціальними групами; впроваджувати в практику соціальної роботи повний цикл 

технологічних операцій: прогнозування, діагностику, планування, організацію, 

проведення, визначення та оцінка результатів тощо. 

У результаті опанування дисципліною у студентів формуються такі компетенції (табл. 

1).  



Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК- 1 Здатність до критичного мислення, аналізу та 

ЗК-З синтезу 

(загальні компетенції) Здатність застосовувати знання на практиці. 
ФК- 1 

Здатність планувати та здійснювати наукові 

дослідження з метою виявлення й аналізу соціально 

значущих проблем і чинників досягнення 

соціального добробуту різних груп населення 

ФК-2 Здатність професійно діагностувати, 

прогнозувати, проектувати та моделювати 

соціальні ситуації 

ФК - 4 Вміння оптимально використовувати технології 

соціальної роботи. 
ФК-9 Здатність до розроблення, управління, 

моніторингу та оцінки соціальних проектів і 

ФК - 10 програм 

(фахові компетенції) Здатність генерувати та проваджувати соціальні 

інновації задля вирішення соціальних проблем 
ПРН- 1 Здатність аналізувати соціальний та 

індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 

соціальної групи, громади, формулювати мету і 

завдання соціально-педагогічної діяльності, 

планувати втручання з профілактичної та (або) 

корекційною метою 

ПРН-5 Вміння оптимально використовувати технології 

соціальної роботи з різними категоріями 

отримувачів послуг. 
ПРН- 11 Здатність організовувати спільну діяльність 
(програмні результати фахівців різних галузей і непрофесіоналів, 

навчання) здійснювати їхню підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи 

Таблиця 1. 

Компетенції студента, який опанував дисципліну 

«Основи технологічного забезпечення соціальної роботи» 



4.Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 Технологізація соціально роботи 
Тема 1. Технології соціальної роботи: 

сутність та специфіка 
2 2 - - - - - 

Тема 2. Методи соціальної роботи 6 2 — — — — 4 

Тема 3. Загальнонаукові методи в 

соціальній роботі 
8 2 2 - - - 

4 

Тема 4. Організаційні форми соціальної 

роботи 
6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2 
 

Разом 24 8 4 — — — 10 

Змістовий модуль 2. Базові технології соціальної роботи 
Тема 1.Технології соціальної роботи в 

середовищі великого міста 
6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Рекламно-інформаційні 

технології в соціальній роботі 
6 2 2 - - - 2 

Тема 3.Використання ігрових технологій у 

соціальній роботі 
6 2 - - - - 

4 

Тема 4. Технології соціальної роботи в 

закладах оздоровлення та відпочинку 

9 4 
2 - - - 

3 

Модульний контроль 2  

Разом 29 10 6 — — — 11 

Семестровий контроль 7  

Усього 60 18 10       21 
 

5. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. 

Технологізація соціальної роботи 

Тема 1. Технології соціальної роботи: сутність та специфіка ( 2 год.) 

Поняття соціальних технологій. Типи та види соціальних технологій. 

Особливості соціальних технологій. Головні складові змісту технологізації. Основні 



процедури соціальних технологій. Етапи реалізації соціальних технологій. Стратегія 

реалізації соціальних технологій. Структура технологій соціальної роботи. Поняття 

технологій соціальної роботи. Особливості технологій соціальної роботи. 

Інтегрований, універсальний характери соціальної роботи. Умови реалізації 

соціальних технологій. Типові недоліки соціальних технологій: навчальний, 

моралізаторський та прагматичний характер соціальної роботи. Загальні і прикладні 

технології соціальної роботи. 

Основні поняття теми: соціальні технології, технології соціальної роботи, 

технологізація соціальних процесів. 

Тема 2. Методи соціальної роботи ( 2 год.). 

Методи соціальної роботи. Метод і методологія. Метафізичні та матеріалістичні 

концепції соціальної роботи. Застосування методів пастирської допомоги. 

Комплексність та компаративність у застосуванні методів соціальної роботи. Основні 

підходи до класифікації методів соціальної роботи. Класифікація методів соціальної 

роботи. Філософські методи в соціальній роботі. Спеціально- наукові методи 

(соціально-економічні, організаційні). 

Основні поняття теми: метод, методологія, філософські методи, загальнонаукові 

методи, спеціальні методи. 

Тема 3. Загальнонаукові методи в соціальній роботі ( 2 год.). 

Психологічні методи в практиці соціальної роботи (психодіагностика, 

психокорекція, психологічне консультування, психотерапія). Соціологічні методи 

(аналіз соціуму, моніторинг, фокус-група. паспортизація). Педагогічні методи (методи 

формування свідомості, організації діяльності, методи стимулювання, методи 

самовиховання). Умови успішного використання переконання. Метод навіювання та 

прийоми його застосування. Приклад в системі формування свідомості клієнтів 

соціальної роботи 

Основні поняття теми: загальнонаукові методи, психологічні методи, 

соціологічні методи педагогічні методи, генетичні методи, історичні методи. 

Тема 4. Організаційні форми соціальної роботи ( 2 год.). 

Поняття «форми соціальної роботи». Специфічні ознаки форми соціальної 

роботи: функціональність, структурність, інтегративність, неперервність. Творча 

справа та захід як різновиди організаційної форми соціальної роботи. Класифікація 

організаційних форм соціальної роботи. Специфіка використання форм соціальної 

роботи з різними групами клієнтів. Особливості комплексних форм роботи. 

Індивідуальні, групові та масові форми соціальної роботи. Особливості їх 

використання в практиці соціальної роботи, специфіка застосування в роботі з різними 

групами клієнтів. 

Основні поняття теми: форма, організаційна форма, структурність, 

інтегративність, неперервність, комплексність. 

Семінарське заняття 1. Упровадження загальнонаукових (історичних, 



психологічних, соціологічних) методів в практику соціальної роботи (2 год.). 

Література: 

Основна: 1,2, 3. 

Додаткова: 1,2,4. 

Семінарське заняття 2. Методика підготовки та проведення організаційних 

форм соціальної роботи (2 год.) 

Література: 

Основна: 1,2,3,4 . 

Додаткова: 1,2,3. 

Змістовий модуль 2. 

Базові технології соціально роботи 

Тема 5. Технології соціальної роботи в середовищі великого міста ( 2 год.) 

Соціокультурне середовище великого міста та особливості соціальної роботи в 

ньому. Мета соціальної вуличної роботи. Основні завдання вуличної соціальної 

роботи. Переваги вуличної соціальної роботи. Основні форми вуличної соціальної 

роботи: рейд, ігротека, дискотека, вуличний театр, виїзне консультування, вулична 

акція, пункт соціальної підтримки, мітинг, вулична хода. Знання та вміння соціального 

працівника, що працює в умовах вуличного простору. Стратегія організації вуличної 

соціальної роботи. Організація роботи бригади вуличних соціальних працівників. 

Правила техніки безпеки при роботі на вулиці 

Основні поняття теми: соціальне середовище, вуличний простір, соціокультурне 

середовище міста, мультидисциплінарна команда вуличної роботи, аутріч робота, 

соціальна паспортизація середовища. 

Тема 6. Рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі ( 2 год.) 

Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій в 

діяльності соціальних працівників. Засоби масової інформації. Роль засобів масової 

інформації як одного із соціальних інститутів та їх вплив на сучасне суспільство. Види 

та форми взаємодії соціального працівника з засобами масової інформації. Специфіка 

рекламної діяльності соціальних працівників та установ. Реклама соціальних агенцій 

як засіб PR-діяльності. Стратегія створення кола інформаційних джерел, якими може 

користуватися соціальний працівник у своїй діяльності (преса, телебачення, радіо). 

Види інформаційного впливу у роботі соціального працівника. Технології 

використання рекламних засобів в діяльності соціальних працівників. Специфічні 

ознаки соціальної реклами. Типові види рекламної продукції які використовуються в 

практиці соціальної роботи. Прес-реліз. Прес-конференція. Технології оформлення та 

розміщення інформаційних стендів. Плакати, буклети, листівки, техніки їх влучного 

використання в практиці соціальної роботи. 

Основні поняття теми: засоби масової інформації, інформація, інформування, 

реклама, інформаційні джерела, соціальна реклама. 

Тема 7. Використання ігрових технологій у соціальній роботі ( 2 год.) 

Гра як складова технологічного забезпечення соціальної роботи. Значення гри 



та ігрових технік в соціальній роботі. Класифікація ігор в соціальній роботі.Рольові, 

ділові ігри в роботі соціального працівника. Діагностичні та терапевтичні ігрові 

техніки. Особливості використання ігрових технік в соціальній роботі. Види ігрових 

технік: станційні експреси, тематичні ігрові програми, ігротеки, настільні 

профілактичні ігри. Умови організації гри в процесі соціальної роботи. Авторська 

картотека творчих ігор. 

Основні поняття теми: гра, ігрова взаємодія, ігрові техніки, ігрова програма, 

ігротека, ігротехнік, картотека ігор. 

Тема 8-9. Технології соціальної роботи в закладах оздоровлення та 

відпочинку ( 4 год. ) 

Переваги роботи закладів відпочинку та оздоровлення у вирішенні проблем 

соціальної роботи. Сутність та специфіка роботи соціального працівника/педагога як 

організатора діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах закладу відпочинку. 

Таборова зміна як концентрований за змістом та виховною ефективністю період 

діяльності дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи таборової зміни: 

підготовчий, організаційний, основний, підсумковий. Особливості тематичної зміни. 

Поняття тематичного Дня-свята. Методика проведення найбільш типових Днів. 

Підсумковий період таборової зміни (Карнавал, Ярмарок, Свято прощання тощо). 

Методика підготовки та проведення фестивалів, творчих оглядів, концертів. 

Специфіка роботи наметових, волонтерських, екологічних, скаутських таборувань. 

Робота з специфічними категоріями клієнтів в умовах закладу відпочинку та 

оздоровлення. 

Основні поняття теми: заклад оздоровлення та відпочинку, таборування, зміна, 

колектив, тематичний день. 

Семінарське заняття 3. Соціокультурне середовище великого міста 

(2 год.) 
Література: 

Основна: 1,3, 5. 

Додаткова: 1,4. 

Семінарське заняття 4. Методика розробки рекламно-інформаційної 

продукції соціального спрямування (2 год.) 

Література: 

Основна: 1,3, 5. 

Додаткова: 1,4. 

Семінарське заняття 5. Методика підготовки та проведення програм, 

тематичних днів в умовах закладу оздоровлення та відпочинку(2 год.) 

Література: 

Основна: 1,3,4,5. 

Додаткова: 1,2,4.  



6.Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять 1     

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 ЗО 

Робота на практичному занятті 
10 - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 
10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом 66 78 

Максимальна кількість балів: 144 

Розрахунок коефіцієнта: 

Максимально можлива кількість балів: 144. 

Коефіцієнт: 1,44. 

Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де 

максимум - 100), здійснюється за формулою: 

X : 1,44 = кількість балів - рейтинговий показник успішності студента (де X - 

кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу).  

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І. 

1. Навести власні приклади десяти форм соціальної роботи та тем до них. (5 

балів) 

2. Розробити три міні-проекти організаційних форм соціальної роботи. (5 

балів) 

3. Розробити принципи об’єднання клієнтів в мікро-групи. Скласти перелік 

(5 балів) 

Змістовий модуль2. 

1. Розробити картотеку ігор (50 карток). (5 балів) 

2. Розробити проект тематичної ігрової програми (5 балів) 

3. Розробити проект проведення одного таборового Дня(5 балів) 

Критерії оцінювання: 

• Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 



інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки, в наявності 

особистісна думка студента - 5 балів. 

• Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 

інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки - 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. 

6.4 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної роботи відбувається 

в тестовому режимі з використанням роздрукованих завдань. Завдання 

розподіляються за рівнем складності: 

• проста відповідь «так» чи «ні» - 0,5 балів; 

• вибір відповіді з 4 та більше варіантів - 1 бал; 

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

таблиць - 1,5 бали; 

• творчі завдання - 2 бали. 

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 -8x1 бал 

= 8 балів; 

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

таблиць -6x1,5 бали = 9 балів; 

• творчі завдання -2x2 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. 

Не передбачено навчальним планом 

6.5 Орієнтовний перелік питань для комплексного семестрового контролю. 

1. Визначити основні види соціальних технологій. 

2. Визначити виховний потенціал 2-3 ігор, розкрити їх зміст. 

3. Визначити значення та дати характеристику методу "рівний-рівному" в соціальній 

роботі. 

4. Визначити основні ознаки форм соціальної роботи та дати їх характеристику. 

5. Визначити переваги групових форм роботи у вирішенні проблем соціальної 

роботи. 

6. Визначити роль та місце психологічних методів в технологіях соціальної роботи. 

7. Визначити роль та місце соціологічних методів в технологіях соціальної роботи. 



8. Визначити умови ефективного застосування гри та ігрових технік в соціальній 

роботі. 

9. Дати характеристику педагогічних методів, що застосовуються в практиці 

соціальної роботи. 

10. Дати характеристику поняття «організаційні форми соціальної роботи». 

11.Запропонувати перелік організаційних форм соціальної роботи для сімейного 

клубу. 

12.Запропонувати склад бригади вуличної соціальної роботи. 

13.Здійснити аналіз кількох відомих зразків рекламно-інформаційної продукції 

соціального спрямування. 

14. Назвати основні форми взаємодії соціального працівника зі ЗМІ. 

15. Назвати переваги форм вуличної соціальної роботи. 

16.Описати технологію організації роботи бригади вуличних соціальних працівників. 

17.Описати форми вуличної соціальної роботи в мікрорайоні великого міста. 

18.Охарактеризувати базові технології соціальної роботи. 

19. Охарактеризувати основні загальнонаукові методи, що застосовуються в 

соціальній роботі. 

20.Охарактеризувати сутність поняття «соціальні технології». 

21 .Охарактеризувати технології взаємодії соціального працівника з засобами масової 

інформації. 

22. Провести аналіз кількох прикладів інформаційно-рекламної продукції, що 

використовується в практиці соціальної роботи. 

23. Розглянути класифікацію форм соціальної роботи. Навести приклади 

нестандартних форм. 

24. Розкрити взаємозв'язок методів соціальної роботи (соціологічні, психолого- 

педагогічні, організаційні, педагогічні) з соціальною профілактикою. 

25. Розкрити зміст технологій соціальної паспортизації. Навести приклади соціальних 

паспортів. 

26. Розкрити особливості використання технік арт-терапії в практиці соціальної 

роботи. Навести приклади. 

27. Розробити зміст вуличної ігротеки. Навести приклади кількох ігор. 

28. Розробити зміст і умови проведення тематичної ігрової програми. 

29. Розробити зміст та ідею рекламно-інформаційного продукту. 

30. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, комплексної 

вуличної форми соціальної роботи. 

31. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, комплексної 

форми соціальної роботи в умовах великого міста. 

32. Розробити зміст та структуру станційної ігрової програми. 

33. Розробити зміст та умови квесту. 

34. Розробити методику проведення одного тематичного Дня. 

35. Розробити план проведення свята в умовах вуличного простору. 

36. Розробити структуру та зміст однієї ігрової техніки. Визначити її потенціал в 

практиці соціальної роботи  



б.бШкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



7.НАВЧАЛБНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «Основи технологічного забезпечення соціальної 

роботи» 
Кількість балів 

за семестр 144 бали 

Модулі Змістовий модуль І 

66 балів 

Змістовий модуль 2 

78балів 

Назва модуля 

Технологізація соціальної роботи Базові технології соціальної роботи 

Лекції 4 бал. 5 бал. 

Теми лекцій Технології 

соціальної ї 

роботи: 

сутність та 

специфіка 

Методи 

соціаль 

ної 

роботи 

Загальному 

кові методи в 

соціальній 

роботі 

Організаційні 

форми 

соціальної 

роботи 

Технології 

соціальної роботи

 в 

середовищі 

великого міста 

Рекламно- 

інформаційн 

і технології в 

соціальній 

роботі 

Використай 

ня ігрових 

технологій у 

соціальній 

роботі 

Технології соціальної роботи 

в закладах оздоровлення та 

відпочинку (2 бал.) 

Семінарські 

заняття 

Упровадження 

загальнонаукових 

методів в практику 

соціальної роботи ( 11 

бал.) 

Методика підготовки та 

проведення організаційних 

форм соціальної роботи ( 11 

бал.) 

С оціокультурне 

середовище 

великого міста ( 

11 бал.) 

Методика розробки 

рекламно-інформаційної 

продукції соціального 

спрямування (11 бал.) 

Методика підготовки та 

проведення програм, 

тематичних днів в умовах 

закладу оздоровлення та 

відпочинку (11 бал.) 

Самостійна 

робота 

СР 1 (5 бал.) СР 2. (5 бал.) СРЗ.(5 бал.) СР 4. (5 бал.) СР 5. ( 5 бал.) СР 6. (5 бал.) 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота 

25 балів Модульна контрольна робота 25 балів 

Розрахунок коефіцієнта: 

Максимально можлива кількість балів: 144. 

Коефіцієнт: 1,44. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум - 100), здійснюється за формулою: 

X : 1,44 = кількість балів - рейтинговий показник успішності студента(де X - кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу)



8.Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Вайнола Р. X. Технології соціально-педагогічної роботи : курс 

лекцій для студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Р. X. Вайнола. 

Київ : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. 152 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Зверевой 

Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с. 

3. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального 

педагога : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с. 

4. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Зверева, 

Т. Г. Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. Київ : Академвидав, 2013. 312 с. 

5. Технології соціально-педагогічної діяльності : нав. посіб. / [Н. В. 

Заверико, Ю. Р. Мацкевіч, О. В. Пономаренко та ін.] ; за заг. ред. Н. В. 

Заверико. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. 280 с. 

Додаткова 

1. Алексеева В. О., Кострищі Л. Технології соціальної робота з 

дезадаптованими дітьми та молоддю. Київ : Шк. Світ, 2009. 120 с. 

2. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. 

Зверевой Київ : Центр учбової літератури, 2008. 336 с. 

3. Биковська О. В. , Вайнола Р. X. , Петрочко Ж. В. Тематична зміна у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку : [метод, посіб.] /; за заг. ред. Ж. 

В. Петрочко. Київ : [б.в.], 2010. 324 с. 

4. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій. 

Розділ 1. Загальні технології соціальної роботи. Київ : Академія праці і 

соціальних відносин, 2003. 207с. 

5. Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронна адреса курсу: http://eleaming.kubg.edu.ua/local/gdo/teacher/ 

http://eleaming.kubg.edu.ua/local/gdo/teacher/

