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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Соціально-педагогічна 
робота в закладах освіти” є нормативним документом Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою соціальної 
педагогіки та корекційної освіти на основі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 
“Соціальна педагогіка” денної та заочної форми навчання. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист 
№ 1/9-736 від 06.12.2007 р.) “Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 
спеціаліста, магістра”. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
має опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
“Соціально-педагогічна робота в закладах освіти”, необхідне методичне 
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 

Дисципліна “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти” є 
складовою частиною дисциплін профільно-орієнтовного блоку, що 
передбачає розкриття змісту соціально-педагогічного патронату в 
дошкільному закладі, школі, ліцеї, гімназії, колегіумі, інтернаті тощо. 

В межах навчальної дисципліни студентами здійснюється вивчення 
професійного портрету соціального педагога, вимог до його рівня знань та 
умінь; вивчення питання статусу соціального педагога, його основних 
функціональних обов’язків, розгляд питань нормативно-правового 
забезпечення діяльності соціального педагога, організації його “робочого 
столу”, планування, ведення документації та звітності; налагодження 
взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу та іншими суб’єктами 
соціально-педагогічної діяльності. 

Мета курсу  “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти” – полягає 
в розкритті специфіки роботи соціального педагога в різних типах 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Основні завдання курсу: 
- охарактеризувати зміст та форми роботи соціального педагога в 
загальноосвітніх навчальних 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 загальноосвітніх навчальних закладах. 
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У процесі вивчення навчальної дисципліни “Соціально-педагогічна 
робота в закладах освіти” студенти мають отримати знання щодо: 
- типології закладів системи освіти; 
- основних функцій соціального педагога в закладах освіти; 
- посадової інструкції соціального педагога закладу освіти; 
- інструментарію соціально-педагогічної діагностики, прогностики та 
корекції соціального педагога; 
- форм, методів, прийомів соціально-педагогічної роботи соціального 
педагога в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Соціально-педагогічна 
робота в закладах освіти” студенти мають набути умінь: 
- визначати соціально-психологічні особливості учнів шляхом 
спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, анкетування, 
тестування, аналізу документів тощо; 
- опрацьовувати емпіричний матеріал, отриманий в результаті соціально-
педагогічної діагностики; 
- здійснювати моніторинг в закладі освіти з метою своєчасного 
вирішення соціально-педагогічних проблем; 
- розробляти заходи для реалізації плану роботи соціального педагога; 
- здійснювати соціально-педагогічну паспортизацію класу, навчального 
закладу, сім’ ї; 
- проводити соціально-педагогічне дослідження мікрорайону закладу 
освіти; 
- вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу 
навчального закладу; 
- організовувати соціально-педагогічну взаємодію з учнями, які 
потребують допомоги; 
- вивчати особливості життєдіяльності дітей в умовах сім’ ї; 
- виявляти дезадаптованих дітей та надавати їм необхідну допомогу; 
- забезпечувати рівні можливості дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі; 
- здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів; 
- проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, 
батьків, педагогічного колективу. 
 Обсяг курсу – 144 години, з яких 20 годин лекцій, 12 годин 
семінарських занять, 10 годин практичних занять, 6 годин індивідуальної 
роботи, 6 години підсумкового модульного контролю та 54 години 
відводиться на самостійну роботу, 36 годин підготовка до іспиту. 

 Протягом вивчення дисципліни оцінюються доповіді та відповіді 
студентів на семінарських заняттях, реферати з окремих питань, письмові 
тестові експрес-опитування, індивідуальні практичні завдання, контрольні 
роботи. Вивчення студентами навчальної дисципліни завершується 
складанням екзамену. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет: «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» 
 

І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
0101 «Педагогічна освіта» 

Нормативна Напрям підготовки  
6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 

Модулів – 3 

Спеціальність: 
_____________________ 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 

Загальна кількість годин – 

144  
Семестр  

Загальна кількість годин – 

144  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –4 

8-й 8-й 

Лекції 

 
Перший (бакалаврський) 

рівень  

20 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 4 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

54 год. год. 

Вид контролю:  

Екзамен  

36 год 
Екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 

Р
аз

ом
 

А
уд

ит
ор

ни
х 

Л
ек

ці
й 

П
ра

кт
ич

ни
х 

С
ем

ін
ар

сь
ки

х 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 
С

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 
C

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 з
 

пі
дг

от
ов

ки
 д

о 
іс

пи
ту

 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ко

нт
ро

ль
 

Змістовий модуль І. 
Функціональне поле діяльності соціального педагога в закладах освіти 

1. Система соціально-педагогічної роботи 
в закладах освіти 

24 8 4 2 2 1 5 10 
 

2. Організаційні аспекти діяльності 
соціального педагога закладу освіти 

22 6 4 2 - 1 9 6 
 

Разом: 48 14 8 4 2 2 14 16 2 

Змістовий модуль ІІ. 
Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи соціального педагога в 

закладах освіти 
3.  Напрями та форми роботи соціального 

педагога в ЗНЗ різного типу 
26 10 4 2 4 1 10 5  

4.  Соціально-педагогічна робота з сім’єю 26 10 4 4 2 1 10 5  

Разом: 54 20 8 6 6 2 20 10 2 

Змістовий модуль ІІІ.  
Зміст соціально-педагогічної роботи в інтегрованому середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу 
5.  Особливості роботи соціального 

педагога в загальноосвітньому 
навчальному закладі з дітьми, які 
мають порушення психофізичного 
розвитку 

40 8 4 – 4 2 20 10 

 

 Разом: 42 8 4 – 4 2 20 10 2 

Разом за навчальним планом: 144 42 20 10 12 6 54 36 6 

Підсумковий контроль – іспит 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТІ  
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

 
 Лекція 1. Система соціально-педагогічної  роботи в закладах освіти 
(4 год.) 
 Типологія закладів системи освіти. Система дошкiльної освiти: ясла, 
ясла-садки, дитячi садки, ясла-садки компенсуючого типу, будинки дитини, 
дитячi будинки iнтернатного типу, ясла-садки сiмейного типу, ясла-садки 
комбiнованого типу, центри розвитку дитини тощо. 

Типи загальноосвітнього навчального закладу I, II, III ступенів: середня 
загальноосвітня школа, вечірня (змінна) школа, спеціалізована школа (школа-
інтернат), гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня санаторна школа (школа-
інтернат), школа соціальної реабілітації тощо. 

Навчальні заклади додаткової освіти дітей: палаци, будинки, центри 
дитячої, юнацької творчості; школи мистецтв, естетичного виховання; клуби; 
студії; дитячі оздоровчо-освітні табори тощо. 

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 (Закон України 
“Про освіту”; Закон України “Про охорону дитинства”; Конституція України; 
Конвенція ООН про права дитини; Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 
роботи України; Указ президента “Діти України” № 42/2001 від 24.01.2001 р.; 
Національна доктрина розвитку освіти України тощо). 

Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти. Функції 
соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. Кваліфікаційні вимоги 
до соціального педагога. 

Взаємодія соціального педагога в закладі освіти з директором, 
заступником директора з виховної роботи, практичним психологом, 
вчителями, класними керівниками, педагогом-організатором, логопедом 
(дефектологом), лікарем (медсестрою). 

Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми 
дітей та учнівської молоді (заступник голови адміністрації з соціальних 
питань, співробітники відділів освіти, співробітники відділу соціального 
захисту, інспектори у справах дітей, спеціалісти позашкільних закладів, 
центрів соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді тощо). 

Основні поняття теми: психологічна служба, посадові обов’язки, 
функції, професійна взаємодія. 

Семінар 1. Організація діяльності соціального педагога в закладах освіти 
(2 год.) 



 9

Практичне заняття 1. Аналіз нормативно-правової документації 
соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

 
Лекція 2. Організаційні аспекти діяльності соціального педагога 

закладу освіти (4 год.) 
Документація соціального педагога загальноосвітнього навчального 

закладу: план роботи на рік; план роботи на місяць; план роботи на тиждень; 
соціальна картка учня; журнал соціально-педагогічної діагностики та 
спостережень, журнал індивідуальних і групових консультацій; журнал 
корекційно-розвивальної роботи; журнал щоденного обліку роботи; 
статистичні звіти (1 раз на півріччя); соціальний паспорт класу (школи). 

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 (бесіди, тематичні дні, 
конкурси, фестивалі тощо). 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. 

Практичне заняття 2. Планування та документування діяльності 
соціального педагога закладу освіти (2 год.) 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 
Лекція 3. Напрями та форми роботи соціального педагога в ЗНЗ 

різного типу (4 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 робота соціального педагога. Діагностика 
особистості учня та його соціальних зв’язків у закладі. Особливості процесу 
соціально-педагогічної діагностики. Індивідуальна та групова соціально-
педагогічна діагностика. Соціально-педагогічні дослідження серед дітей 
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дошкільного віку, учнів початкових класів, середніх класів, старших класів, 
педагогічних працівників, батьків (опікунів). 

Консультативна діяльність соціального педагога. Принципи 
консультування. Види соціально-педагогічного консультування за різними 
класифікаційними ознаками. Соціально-інформаційний, соціально-правовий, 
психолого-педагогічний, соціально-профілактичний, соціально-
реабілітаційний напрями консультативної діяльності соціального педагога. 
Основні завдання консультування. Індивідуальні консультації щодо роботи з 
окремими категоріями учнів. 

Корекційна робота соціального педагога. Корекційно-відновлювальна, 
розвивальна робота. Принципи психолого-педагогічної корекційної роботи. 
Вимоги до корекційно-розвивальних програм. Ігрова корекція поведінки 
дітей з дітьми соціально вразливих і соціально незахищених категорій. 
Індивідуальна та групова корекційна робота з дітьми дошкільного віку, 
учнями початкових класів, середніх класів, старших класів. 

Профілактична робота соціального педагога. Запобігання виникненню 
конфліктів, захворювань, залежностей серед учнів в освітньому закладі. Види 
соціально-педагогічної профілактики. Форми та методи профілактичної 
роботи. Підготовка профілактичних бесід, профілактичних заходів для учнів 
початкових класів, середніх класів, старших класів. 

Проведення організаційних форм соціально-педагогічної роботи (бесіди, 
акції, фестивалі, міні-спектаклі, вистави, конкурси, турніри, вікторини, відео 
лекторії, аукціони тощо) для учнів, педагогічних працівників, батьків 
(опікунів). 

Зміст та форми просвітницької діяльності соціального педагога (години 
спілкування, виховні години, батьківські збори, лекторії, лекційно-
інформаційні семінари, конференції, практикуми, круглі столи, педагогічні 
наради тощо). 

Організація змістовного дозвілля. Залучення дітей до діяльності дитячих 
та молодіжних організацій; волонтерської роботи в різних соціальних 
службах; спортивних секціях, гуртках тощо. 

Забезпечення зв’язків з громадськістю (благодійні фонди, товариства, 
міжнародні організації, центри, громадські об’єднання тощо). 

Відвідування удома учнів, батьків за місцем роботи, опікунських сімей. 
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 2. Основні напрями роботи соціального педагога в закладах 
освіти (2 год.) 

Семінар 3. Особливості діяльності соціального педагога в закладах 
освіти різного типу (2 год.) 

Практичне заняття 3. Форми роботи соціального педагога в закладах 
освіти (2 год) 
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Лекція 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю (4 год.) 
Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Напрями соціально-

педагогічної діяльності з сім’єю. Форми та методи роботи з різними типами 
сімей (консультації, бесіди, тестування, батьківські лекторії, групи 
взаємодопомоги, сімейні свята, родинні конкурси, екскурсії тощо). 

Зміст соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю (відновлення виховного 
потенціалу сім’ ї, захист прав членів родини у кризових ситуаціях, зміна 
соціального статусу окремих членів сім’ ї). Форми соціально-реабілітаційної 
роботи з сім’єю (індивідуальні консультації, тренінгові заняття, відео 
лекторії, зустрічі зі спеціалістами, групи самодопомоги). 

Соціально-профілактична робота з сім’єю. Форми та методи 
профілактичної роботи (лекторії, ділові імітаційні ігри, тематичні семінари, 
тематичні дні, клуби для молодих сімей). 

Особливості соціально-педагогічного інспектування сім’ ї. Об’єкти 
соціального інспектування. Види соціального інспектування. Методи 
соціального інспектування (діагностичне й оцінююче інтерв’ю, бесіда, 
спостереження, експертна оцінка, самоаналіз). 

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 4. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-
педагогічної підтримки (2 год.) 

Практичне заняття 4. Організація роботи з сім’єю в залежності від її 
типу (4 год.) 

    
 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Лекція 5. Особливості роботи соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі з дітьми, які мають 
порушення психофізичного розвитку (4 год.) 

Функції професійної діяльності соціального педагога в інтегрованому 
освітньому закладі. Види роботи соціального педагога в загальноосвітньому 
навчальному закладі щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного 
розвитку. Соціально-педагогічний супровід та соціально-педагогічна 
підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладі. 
Планування роботи щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного 
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розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу. Форми та 
методи роботи з дітьми, які мають порушення розвитку. 

Взаємодія соціального педагога з батьками дітей, які мають особливості 
психофізичного розвитку. Проведення індивідуальних бесід з батьками 
новоприбулих учнів. Посередництво між учнями, батьками та педагогічними 
працівниками. Партнерство з установами та організаціями, які опікуються 
дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

Основні поняття теми: “діти з особливостями психофізичного 
розвитку”, динаміка становлення особистості, специфічні заходи, 
організаційні форми соціально-педагогічної роботи, резерви розвитку дитини. 

Семінар 5. Соціально-педагогічний супровід та соціально-педагогічна 
підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладі. (4 год) 
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ІV. ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВНИЙ 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. 
 

Рекомендована література 
1. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної 

служби і консультантів ПМПК / авт. кол. за ред. Панка В.Г., Гаркавенко 
З.О. – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і 
соціальної роботи, 2013. – 219 с.  

2. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної 
роботи в загальноосвітній школі / О. В. Колесникова // Соціальна робота в 
Україні: теорія і практика. – 2005. – № 3. – С. 58–68. 

3. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення 
діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 
– 308с.  

4. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної 
служби і ПМПК / за наук. ред. В.Г. Панка та І.І. Цушка. – Електрон. дані. 
– Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 
2013. – 90 с.  

5. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капелевич. – Минск : 
Новое знание, 2007. – 346 с. 

6. Панок В. Г. Психологічна служба : [навч.-метод. посіб. для студентів і 
викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : 
Друкарня Рута, 2013. – 328 с.  
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7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012–2013 
навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 
– К. : Ніка–Центр, 2013. – 60 с. 

8. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному 
закладі : метод. реком. / Шульга В. В. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 124 с. 
 
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 
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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. 

 
Рекомендована література: 

1. Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих  
закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ ї, дітей та молоді / 
упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко – К.: Держ. ін-т розвитку сім’ ї 
та молоді, 2007. – 280 с. 

2. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи 
освіти України / упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. – К. : 
Ніка-Центр, 2005. – 436 с. 

3. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення 
діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 
– 308с.  

4. Панок В. Г. Психологічна служба : [навч.-метод. посіб. для студентів і 
викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : 
Друкарня Рута, 2013. – 328 с.  

5. Права дитини: сучасний досвід та інновації : зб. інформ. і метод. 
матеріалів / за заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К. : Либідь, 2005. – 256 с. 
 
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. 
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Завдання № 3. Скласти план роботи соціального педагога 
загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік. 

 
Рекомендована література: 

1. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. – Х.: Вид. група 
«Основа», с. – (Серія «Соціальному педагогу»). -  2011. – 235 

2. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / [упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук 
Н.]. - К : Ред. загальнопед. газ., 2014. - 124с.  

3. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога /М. Зайченко. – К.: 
Шк. Світ, 2011. – 128 с. 

4. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення 
діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 – 
308с.  

5. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, 
упоряд. В.О. Снігульська. – К.: Редакції загально педагогічних газет 
(Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. - 128с.  

6. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний 
педагог. – 2007. – № 1. – С. 14–16. 

7. Софронова В. М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе : 
учеб. пособ. / Софронова В. М. – М. : Академия, 2002. – 192 с.  

8. Типова посадова інструкція соціального педагога школи // Соціальний 
педагог. – 2007. – № 9. – С. 5–8. 

9. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. 
пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Шакурова М. В. – М. : Академия, 
2002. – 272 с. 

10. Щорс В. В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, 
А. Полударова. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 124с. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 
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. 
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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. 
 

Рекомендована література 
1. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної 

служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка – Електрон. 
дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної 
роботи, 2013. – 100 c.  

2. Волканова  В.В. Право знати право: абетка правового виховання / 
Валентина Волканова. - К. : Шкільний світ, 2012. - 126 с.  

3. Діяльність психолого–медико–педагогічних консультацій в умовах 
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами [Електрон.дані] / 
А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко, Т.В. Жук. – К. : Український НМЦ 
практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 140 с.  

4. Докторович М.О.  Соціально-психологічна робота з проблемними 
підлітками / М. Докторович, Г.Рурик, І. Хозраткулова. - К. : Редакції 
загальнопедагогічних газет, 2013. – 125 с. 

5. Волканова  В.В. Право знати право: абетка правового виховання / 
Валентина Волканова. - К. : Шкільний світ, 2012. - 126 с.  

6. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко – 
К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")  

7. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи 
соціальних педагогів / Г. Бондаренко та ін. – К.: Редакції заг. 
«Шкільного світу»), 2012. – 96 с. 

6. Моісеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. 
Посібник. / К. Моісеєнко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 120с. 

7. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове 
забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: 
Білоцерківдрук, 2011 – 308с.  

8. Обухівська А.Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів діяльності 
практичних психологів і консультантів ПМПК / А.Г. Обухівська, Т.Д. 
Ілляшенко, Л.Є. Андрусішина. – Електрон. дані. – Київ : Український 
НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 56 с.  

8. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації 
дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості : зб. 
наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської – К. : Логос, 2004. – Вип. XXII. – С. 
44–62. 
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9. Превентивна робота з молоддю за методом “рівний-рівному” : навч. 
посіб. / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Навчальна книга, 2002. – 256 с. 

10.Проблемний підліток і проблеми підлітка / упоряд. Т. Червонна. - К. : 
Шкільний світ, 2010. - 126 с.  

11.Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі : 
довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, 
батьків / О. Т. Баришполець, І. Ф. Ільїнська, Б. П. Лазаренко та ін. – К. : 
Держсоцслужба, 2005. – 204 с. 

12. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: 
наук.-метод. посіб. / В.В.Рибалка // НАПН України, Ін-т педагогічної 
освіти і освіти дорослих; Ін-т обдарованої дитини, 2010. – 440 с.  

13. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими 
функціональними можливостями / за ред. А. Й. Капської. – К. : 
ДЦССМ, 2003. – 146 с. 

14. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний 
та постконфліктний період : [метод. рек.] / авт. кол.: Н. П. Бочкор, Є. В. 
Дубровська, О. В.Залеська та ін. ; [упор.: Н. В. Лунченко, Л. Л. 
Сідєльнік]. – К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – С. 7-13. 

15. Формування здорового способу життя молоді в Україні : національна 
модель “Молодь за здоров’я” / П. Шатц, О. Балакірєва, Н. Комарова та 
ін. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. – 130 с. 

16. Щорс В. В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. 
Полударова. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с. 

 
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 
 

 
Рекомендована література 

1. Діяльність психолого–медико–педагогічних консультацій в умовах 
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами [Електрон.дані] / 
А.Г. Обухівська, Т.Д. Ілляшенко, Т.В. Жук. – К. : Український НМЦ 
практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 140 с.  

2. Докторович М.О. Система виховної роботи в дитячих будинках та 
інтернатних установах : навч. посіб. / Докторович М. О. - К. : Ленвіт, 
2012. - 175 с.  
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3. 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. 

4. Волканова  В.В. Право знати право: абетка правового виховання / 
Валентина Волканова. - К. : Шкільний світ, 2012. - 126 с.  

5. Заморуєва В.В. Діти без сім'ї. Підготовка до життя / В. Заморуєва. - К. : 
Шкільний світ, 2011. - 126 с.  

6. Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосв. навч. закладів : метод. посіб. : в 3 ч. / [О. В. Безпалько,  
М. І. Босенко, Р. Х. Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої. – 
К. : Златограф, 2003. – Ч. 1. Початкова школа. – 288 с. 

7. Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів 
загальноосв. навч. закладів : метод. посіб. : в 3 ч. / [О. В. Безпалько,  
М. І. Босенко, Р. Х. Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої. – 
К. : Златограф, 2003. – Ч. 2. Середня школа. – 536 с. 

8. Проблемний підліток і проблеми підлітка / упоряд. Т. Червонна. - К. : 
Шкільний світ, 2010. - 126 с.  

9. Проценко О.В. Профілактика соціальної дезадаптації дошкільнят  / 
О.Проценко. - К. : Шкільний світ, 2011. - 127 с. 

10.Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. 
Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр 
учбової літератури, 2008. – 336 с. 

11. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. 
навч. закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] 
; за ред.  І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 
c. 

12. Щорс В. В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, 
А. Полударова. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 
124с. 

 
Семінар 4. 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. 

 
Рекомендована література: 
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1. Бондаровська В.М. Діти, як психологічне дзеркало сім'ї та суспільства / 
В. Бондаровська. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 117с. 

2. 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. -  К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. - 36 с. 

3. Докторович М. О. Неповна сім'я. Особливості роботи соціальногога 
педагога / М.  Докторович. - К. : Шкільний світ, 2010. - 126 с.  

4. Гончаров В.Л. Батько - особлива посада: роль батька в становленні 
особистості / В. Гончаров. - К. : Шкільний світ, 2010. - 127 с.  

5. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази 
з питань поперед- ження насильства над дітьми в сім’ ї та поза нею / 
Авт.: Брижик В. О., Журавель Т. В., Кочемировсь- ка О. О., Нікітіна 
О. М., Христова Г. О. / За заг. ред. Журавель Т. В., Христової Г. О. – К.: 
ТОВ “К.І.С.“,  2010 – 238 с. 

6. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах : метод. посіб. / [ за ред. І. Д. Зверевої]. – К. : 
Держсоцслужба, 2006. – 104 с. 

7. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи 
соціальних педагогів / Г. Бондаренко та ін. – К.: Редакції заг«Шкільного 
світу»), 2012. – 96 с. 

8. Моісеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. 
Посібник. / К. Моісеєнко. – К.: Шк. Світ, 2009. – 120с. 

9. Оцінка потреб дитини та її сім’ ї: від теорії до практики : навч. посіб. / [ 
Ж. В. Петрочко, І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця]. – К. : 
Задруга, 2011. – Ч. І. – 224 с. 

10. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах 
з профілактики насильства над дітьми: Метод. посіб. / Автори-упоряд.: 
Вовчок Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П. 
Цюман . – К.: ВПЦ «Експ- рес»– 2009. – 328 с. 

11. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю 
: навч. посіб. / Ірина Миколаївна Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2002. – 132 
с.  

12. Трубавіна І. Д. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками : 
[наук.-метод. матеріали для працівників соц. служб, учителів, соц. пед., 
студ. педагог. вузів] / Трубавіна І. Д. – К. : УДЦССМ, 2000. – 88 с. 

 
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. 
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Рекомендована література 

1. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної 
служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка – Електрон. 
дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної 
роботи, 2013. – 100 c.  

2. Докторович М.О. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального 
педагога  / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. – К. : Ред. 
загальнопед. газ., 2014. - 96 с.  

3. Заморуєва В.В. Діти без сім'ї. Підготовка до життя / В. Заморуєва. - К. : 
Шкільний світ, 2011. - 126 с. 

1. Зимівець Н. В. Формування у підлітків відповідального ставлення до 
здоров’я шляхом впровадження технології “рівний-рівному” /  
Н. В. Зимівець // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. / за 
ред. М. І. Шкіля та ін. – Луцьк : [б. в.], 2004. – Вип. 3–4. – C. 54–59. 

2. Колодійчук Т.П. Я серед людей. Соціально-комунікативні тренінги  / 
Т.Колодійчук, І. Дрина. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. 
– 121с. 

3. Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних 
проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал 
загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад 
програми профілактичних дій. / Вієвський А. М., Лепеха К. І., 
Балакірєва О.М., ДивакВ.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., 
Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. 

4. Мерзлякова О.Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма 
занять для молоді (метод.посіб)/ Олена Мерзлякова. К.:Шк.світ, 2010 . -
119с. 

5. Методика освіти “рівний-рівному” / Лещук Н., Зимівець Н., Авельцева 
Т. та ін. – К. : Міленіум, 2002. – 132 с. 

6. Мурашкевич О.А. Профілактика психоактивних впливів  / О. 
Мурашкевич. - К. : Шкільний світ, 2011. - 127 с.  

7. Найдьонова Л.А. Кібербулінг, або віртуальна агресія. Способи 
розпізнання і захист дитини : метод. рек. / Л. А. Найдьонова ; [упоряд. 
В. О. Снігульська]. - Київ : Ред. загальнопед. газ., 2014. – 90 с. 

8. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л.Некраш, 
М. Стрільник. - К. : Шкільний світ, 2011. - 126 с.  

9. Професія. КарFFєра. Успіх : Метод. посіб. / [Т. Л. Лях, Ю. М. 
Малієнко, Н. Є. Троценко та ін.] ; за ред.: Т. П. Цюман. – К. : Основа-
Принт, 2010. - 132 с. 

10.Проценко О.В. Профілактика соціальної дезадаптації дошкільнят  / 
О.Проценко. - К. : Шкільний світ, 2011. - 127 с.  

11.Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе / 
Прутченков А. С. – М. : Генезис, 2001. – 648 с. 
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12.Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації 
(методичний посібник)/ за заг.ред.  Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, 
В.Г.Панка – К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011.- 310с. 

13. Соціально-психологічний театр / упоряд. Л. Жеребньова, Т. Артеменко. 
- К. : Шкільний світ, 2011. - 120 с.  

14. Сушик Н. С. Застосування соціально-психологічного тренінгу в 
діяльності соціального педагога для корекції агресивної поведінки 
підлітків / Н. С. Сушик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 
– 2003. – № 1. – С. 49–58. 

15. Толкачова Л.І. Інтерактивні прийоми у вихованні / Л. Толкачова. - К. : 
Шкільний світ, 2013. - 120 с.  

16. Цушко І.І. Формування навичок захисту і збереження 
репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді : 
практ.посіб. / І.І. Цушко. – Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ 
практичної психології і соціальної роботи, 2013. – 104 с.  
 
Практичне заняття 4. Організація роботи з сім’єю в залежності від її 

типу (4 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 внутрішньосімейних відносин членів 
родини; 

- здійснити діагностику сімейних контактів і впливу батьків на 
розвиток потенційних можливостей дітей; 

- розробити генограму сім’ ї. 
 

Рекомендована література :  
1. Бондаровська В.М. Діти, як психологічне дзеркало сім'ї та суспільства / 

В. Бондаровська. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 117с. 
2. Докторович М. О. Неповна сім'я. Особливості роботи соціальногога 

педагога / М.  Докторович. - К. : Шкільний світ, 2010. - 126 с.  
3. Гончаров В.Л. Батько - особлива посада: роль батька в становленні 

особистості / В. Гончаров. - К. : Шкільний світ, 2010. - 127 с.  
4. Лодкина Т. Диагностика в работе семейного социального педагога /  

Т. Лодкина, Ф. Кевля // Социальная педагогика. – 2003. – № 2. – С. 53–
57. 
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5. Основи батьківської компетентності : навч. посіб. / упоряд.:  
Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, Н. Ю. Шевченко ; за заг. ред. І. Д. 
Звєрєвої. – К. : Науковий світ, 2006. – 156 с. 

6. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної 
підтримки : тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери /  
[В. Г. Головатий, А. В. Калініна, О. А. Виноградова ; за заг. ред.  
Т. Ф. Алексєєнко]. – К. : Основа–Принт, 2007. – 128 с. 

7. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали 
творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Ю.Бойко та ін.. – К.:Ред. 
Загальнопед. Газет (Бібліотека шкільного світу), 2013. – 12 с 

8. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю / Ірина 
Миколаївна Трубавіна. – К. : УДЦССМ, 2000. – 94 с. 

9. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ ї / І. М. Трубавіна, Н. А. Бугаєць. 
– К. : УДЦССМ, 2001. – 76 с. 

10. Оцінка потреб дитини та її сім’ ї: від теорії до практики : навч. посіб. / [ 
Ж. В. Петрочко, І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця]. – К. : 
Задруга, 2011. – Ч. І. – 224 с. 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Семінар 5. Соціально-педагогічний супровід та соціально-педагогічна 
підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладі  (4 
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. 

 

Рекомендована література 
 

1. Аромштам М. Педагогика толерантности / М. Аромштам, С. Федорова // 
Искусство в школе. – 2006. – № 5. – С. 16–19. 
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2. Бондар В. І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями 
в загальноосвітні заклади: за і проти / В. І. Бондар // Дефектологія. – 2003.– 
№ 3. – С. 2–5. 
3. Вавіна Л. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : 
початкова ланка / Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А. – [б. м.] : [б. в.], 2004. – 
152 с. 
4. Горбатюк О. Ф. Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими 
потребами в загальноосвітню початкову школу / О. Ф. Горбатюк // Розкажіть 
онуку. – 2008. – № 8. – С. 2–3. 
5. Діти з особливими потребами в школі : психол.-пед. супровід / [авт.-
упоряд.: Романова О. М. та ін.]. - К. : Шкільний світ, 2011. - 127 с.  
6. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова 
ланка / за ред. В. І.Бондаря, В. В. Засенка. – К. : [б. в.], 2004. – 152 с. 
7. Діяльність психолого–медико–педагогічних консультацій в умовах 
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами [Електрон.дані] / А.Г. 
Обухівська, Т.Д. Ілляшенко, Т.В. Жук. – К. : Український НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи, 2013. – 140 с.  
8. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних 
педагогів / Г. Бондаренко та ін. – К.: Редакції загальнопед. Газет, (Бібліотека 
«Шкільного світу»), 2012. – 96 с. 
9. Першко Г. О. Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з 
особливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього 
навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / 
Першко Галина Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2011. - 20 с. 
10. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації 
(методичний посібник)/ за заг.ред.  Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка – 
К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011.- 310с. 
11. Семенюк М. Кожна дитина має вчитися / М. Семенюк //Соціальний 
захист. – № 9. – 2006.– С. 14–17. 
12. Соціальний захист та охорона прав дитини : наук.-метод. рек. для 
соціальних педагогів / І. А. Серова та ін ; Упр. освіти та науки Луган. 
облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Луганськ : СПД 
Рєзніков В.С., 2008. - 160 с. 
13. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими 
функціональними можливостями / за ред. А. Й. Капської. – К. : ДЦССМ, 2003. 
– 146 с. 
14. Щорс В. В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. 
Полударова. - Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. - 124, [2] с. : 
рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу"). 
15. Якщо дитина погано чує  / Зінкевич В. П. [та ін.]. - К. : Шкільний світ, 
2010. - 110 с. 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.  
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ ДІЯЛЬНОСТІ  

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  
 

 Тема 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. 

 
Тема 2. Планування та документування діяльності соціального 

педагога закладу освіти 
1. Дібрати інформаційний матеріал для проведення батьківських зборів (тема 
обирається студентом самостійно). 
2. Скласти соціальний паспорт школи. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 
Тема 3. Напрями та форми роботи соціального педагога в ЗНЗ 

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. 



 26

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. 

 
Тема 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю 

1. Підготувати соціальну рекламу “Дитинство починається з любові”. 
2. Розробити і представити проект проведення сімейного свята. 
3. Скласти перелік конкурсів для проведення свята молодих родин. 
4. Підготувати програму вечора відпочинку “Улюблена справа моєї родини”. 
5. Скласти план проведення бесіди для батьків на тему “Сім’я – простір без 
насильства”. 
6. Скласти план-конспект проведення сімейної інтелектуальної вікторини. 
7. Дібрати ситуаційно-рольові ігри для батьків (тематика обирається 
студентом самостійно). 
8. Підготувати програму проведення круглого столу з фахівцями (тематика 
обирається студентом самостійно). 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Тема 5. Особливості роботи соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі з дітьми, які мають 
порушення психофізичного розвитку 
1. Підготувати розгорнутий план заняття для учнів, які навчаються в 
інтегрованому середовищі загальноосвітнього навчального закладу на тему 
“Навчатися поруч і не бути байдужим”. 
2. Скласти рекомендації для класних керівників щодо організації взаємодії 
дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх однолітків в 
інтегрованому освітньому закладі. 
3. Розробити пам’ятку для волонтера, який працює з дітьми, які мають 
особливості психофізичного розвитку. 
4. Створити картку спостереження за розвитком дитини з особливостями 
психофізичного розвитку в інтегрованому середовищі загальноосвітнього 
навчального закладу. 
5. Скласти перспективний план роботи на навчальний рік з соціально-
педагогічної просвіти батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку. 
6. Створити банк діагностичних методик, за допомогою яких можна визначити 
потреби дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
7. Скласти ігрову програму для учнів молодших класів інтегрованого закладу. 
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8. Розробити програму тренінгового заняття для педагогічного колективу 
інтегрованого освітнього закладу “Шляхи формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату в класі”. 
9. Підготувати сценарій проведення дружнього кола для учнів молодшої 
школи на тему “Поглянь на іншого як на рівного”. 
10. Розробити план проведення години спілкування для учнів середньої 
школи на тему “Толерантність – це основа гарних стосунків з іншими”. 
11. Підготувати план проведення виховної години для учнів середньої школи 
на тему “Толерантним будь завжди – своїми діями це доведи”. 
1.  Дібрати питання до диспуту “Чи треба бути милосердним в сучасному 
прагматичному світі?” для учнів старших класів. 
2.  Скласти план-конспект проведення бесіди для батьків “Людяність 
починається з сім’ ї”. 
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VІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 
Завершується виконання студентами ІНЗД письмовим рефератом. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 
навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 
охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень: 
1. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. 
2. Особливості соціально-педагогічної роботи щодо формування здорового 
способу життя учнів в закладах освіти. 
3. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі. 
4. Профілактика девіантної поведінки дітей та учнівської молоді в закладах 
освіти. 
5. Зміст соціально-педагогічної роботи щодо попередження та подолання 
конфліктів в освітніх закладах. 
6. Шляхи підвищення якості життя дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в середовищі загальноосвітнього навчального закладу. 
7. Особливості соціально-педагогічної роботи з учнями “групи ризику”. 
8. Соціально-педагогічна підтримка дітей в кризових ситуаціях у діяльності 
соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу. 
9. Шляхи адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку до умов 
середовища загальноосвітнього навчального закладу. 
10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насилля. 
11. Особливості соціально-педагогічної допомоги в професійному 
самовизначенні учнівської молоді. 
12. Особливості роботи соціального педагога по згуртованості дитячого 
колективу в інтегрованому середовищі загальноосвітнього навчального закладу. 
13. Специфіка роботи соціального педагога з вивчення життєдіяльності дітей 
в умовах закладу освіти. 
14. Способи налагодження взаємодії між учнями, батьками та педагогічними 
працівниками в інтегрованому середовищі загальноосвітнього навчального 
закладу. 
15. Специфіка роботи соціального педагога з дезадаптованими дітьми в 
освітніх закладах. 
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16. Налагодження спілкування соціального педагога з дітьми, які мають 
особливості психофізичного розвитку в інтегрованому середовищі 
загальноосвітнього навчального закладу. 
17. Профілактика наркозалежності серед учнівської молоді в закладах освіти. 
18. Зміст роботи соціального педагога з правової освіти вихованців 
інтернатних закладів. 
19. Прогнозування соціальним педагогом перспектив розвитку дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому навчальному 
закладі. 
20. Профілактика тютюнопаління серед учнів в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
21. Використання соціальним педагогом організаційних форм у роботі з 
дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в інтегрованому 
середовищі загальноосвітнього навчального закладу. 
22. Профілактика вживання алкогольних напоїв серед дітей та учнівської 
молоді в закладах освіти. 
23. Організація роботи соціального педагога щодо реалізації творчого 
потенціалу дітей з особливостями психофізичного розвитку. 
24. Особливості роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в 
закладах освіти. 
25. Особливості організації соціально-педагогічної допомоги сім’ ї, яка 
виховує дитину з порушеннями розвитку. 
26. Зміст роботи соціального педагога щодо профорієнтації вихованців 
інтернатних закладів. 
27. Шляхи підвищення соціального статусу дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі. 
28. Організація соціальним педагогом культурно-дозвіллєвої діяльності дітей в 
закладах освіти 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ: 

Критерії оцінювання роботи 
Макс. к-ть 

балів 

Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 3 

Обґрунтоване розкриття змісту, форм та методів роботи з  
дітьми та учнівською молоддю в закладах освіти. 

від 1 до 20 

Творчий підхід до виконання ІНДЗ 3 

Якість оформлення роботи  4 
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VII. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Характеристика соціальної психолого-педагогічної служби закладу освіти. 
2. Нормативно-правова база діяльності соціального педагога. 
3. Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти. 
4. Функції соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. 
5. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 
6. Форми професійної взаємодії соціального педагога. 
7. Діагностична й прогностична робота соціального педагога закладу освіти. 
8. Консультативна діяльність соціального педагога. 
9. Корекційна робота соціального педагога. 
10. Соціальне обслуговування сім’ ї. 
11. Зміст та форми просвітницької діяльність соціального педагога закладу 

освіти. 
12. Профілактична робота соціального педагога. 
13. Класифікація типів сім'ї. 
14. Методи дослідження, які використовує соціальний педагог в своїй роботі 
15.  Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
16. Зміст та напрямки соціально-педагогічної роботи соціального педагога  в 

загальноосвітньому закладі. 
17.  Планування діяльності соціального педагога. 
18.  Документування діяльності соціального педагога. 
19.  Проведення соціальної паспортизації класів школи. 
20. Соціально-реабілітаційна робота з сім’єю. 
21. Соціальне інспектування та соціальний супровід сім’ ї. 
22. Зміст та форми роботи соціального педагога в закладах дошкільної освіти. 
23. Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 
24. Особливості діяльності соціального педагога в школах-інтернатах. 
25. Діяльність соціального педагога в закладах державної системи опіки для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
26. Функціонал соціального педагога в закладах додаткової освіти. 
27. Організація змістовного дозвілля в закладах освіти. 
28. Проведення організаційних форм соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти. 
29. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю.  
30. Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’єю.  
31. Форми та методи роботи з різними типами сімей. 
32. Зміст соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю. 
33. Форми соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю.  
34. Соціально-профілактична робота з сім’єю. Форми та методи 

профілактичної роботи. 
35. Особливості соціально-педагогічного інспектування сім’ ї.  
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36. Об’єкти соціального інспектування сім’ ї.  
37. Види соціального інспектування сім’ ї.  
38. Методи соціального інспектування сім’ ї. 
39. Особливості соціально-педагогічного супроводу сім’ ї. 
40. Функції професійної діяльності соціального педагога в інтегрованому 

освітньому закладі.  
41. Види роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному 

закладі щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку.  
42. Соціально-педагогічний супровід та соціально-педагогічна підтримка дітей 

з особливостями психофізичного розвитку в закладі.  
43. Планування роботи щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу.  
44. Форми та методи роботи з дітьми, які мають порушення розвитку. 
45. Взаємодія соціального педагога з батьками дітей, які мають особливості 

психофізичного розвитку. 
46. Партнерство з установами та організаціями, які опікуються дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 
47. Поняття соціально-педагогічний супровід. 
48. Поняття соціально-педагогічна підтримка. 
49. Поняття діти з особливостями психофізичного розвитку. 
50.  Соціально-психологічні технології у роботі соціального педагога. 
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VІIІ. Навчально-методична карта дисципліни “Соціально-педагогічна робота в закладах освіти” 
Разом: 144 год., лекції – 20 год., практичні заняття – 10 год., семінарські заняття –12 год., індивідуальна робота – 6 год.,  

самостійна робота – 90 год., модульний контроль – 6 год. 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва 
модуля 

Функціональне поле діяльності соціального 
педагога в закладах освіти 

Технологічне забезпечення соціально-
педагогічної роботи соціального педагога в закладах 

освіти 

Зміст соціально-педагогічної роботи в 
інтегрованому середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу 
Кількість балів за 

модуль 
65 балів 98 балів 53 балів 

Теми 
лекцій 

 
 

1. Система соціально-педагогічної роботи в закладах 
освіти (1 бал)  
2. Організаційні аспекти діяльності соціального 
педагога закладах освіти (1 бал)  

3. Напрями та форми роботи соціального педагога в ЗНЗ 
різного типу (1 бал)  
4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю (1 бал) 
 

5. Особливості роботи соціального педагога в 
загальноосвітньому навчальному закладі з 
дітьми, які мають порушення психофізичного 
розвитку (1 бал)  

Теми практичних 
занять 

 

1. Аналіз нормативно-правової документації 
соціального педагога закладу освіти (11 балів)  
2. Планування та документування діяльності 
соціального педагога закладу освіти (11 балів)  

3 - 4Форми роботи соціального педагога в закладах освіти 
(22 балів) 
5. Організація роботи з сім’єю в залежності від її типу (11 
балів) 

 

Теми 
семінарських 

занять 

1. Організація діяльності соціального педагога в 
закладах освіти (11 балів) 
 

2. Основні напрями роботи соціального педагога в 
закладах освіти (11 балів) 
3. Особливості діяльності соціального педагога в закладах 
освіти різного типу – (11 балів) 
4. Робота з сім’ями, які потребують професійної 
соціально-педагогічної підтримки (11 балів) 

5 – 6. Соціально-педагогічний супровід та 
соціально-педагогічна підтримка дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в закладі 
(22 балів) 
 

Самостійна 
робота 

 
Самостійна робота 

(5 балів) 

 
Самостійна робота 

(5 балів) 

 
Самостійна робота 

(5 балів) 

 
ІНДЗ 

Розкрити зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в закладах освіти (30 балів) 
 

 
Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна роота 1 
25 балів 

Модульна контрольна робота 2 
25 балів 

Модульна контрольна робота 3 
25 балів 

Підсумковий 
контроль 

Іспит 

Всього балів: 246 
Коефіцієнт: 4,1 
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IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни “Соціально-педагогічна 
робота в закладах освіти” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у наступній таблиці. 

 
Розрахунок рейтингових балів 

за видами поточного (модульного) контролю 
 
 № 
п/п 

 
Вид діяльності 

Кількість 
рейтингових 

балів 

Кількість 
одиниць до 
розрахунку 

 
Всього 

1. Відвідування лекцій 1 5 5 

2. Робота на практичному 
(семінарському) занятті 

10 11 110 

3. Виконання завдання для  
самостійної роботи 

5 3 15 

4. Відвідування практичних 
(семінарських) занять 

1 11 11 

5. Модульні контрольні роботи 25 3 75 

6. ІНДЗ 30 1 30 
Підсумковий рейтинговий бал   246 

Підсумкова кількість балів (60) є сумою балів, отриманих за навчальні 
модулі. Коефіцієнт балів, набраних під час засвоєння матеріалу курсу – 4,1 
(246:60 = 4,1).  

На іспиті студент має змогу отримати додатково 40 балів, загальний 
результат становитиме – 100 балів (60+40 = 100). 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
� методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування. 
� методи письмового контролю: модульне письмове тестування, реферат, 
есе. 
� методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 

 
Кількість 
балів Оцінка за традиційною системою Оцінка за 

ECTS 

100 – 90 Відмінно А 

89 – 75 Добре ВС 

74 – 60 Задовільно ДЕ 

59 – 35 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

FX 

34 – 1  Незадовільно з обов’язковим повторним курсом F 

 
 Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки “відмінно”, “ добре”, “ задовільно”, “ незадовільно”, 
подано у таблиці. 
 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Оцінка Критерії оцінювання 

“ відмінно” 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в  
заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні 
завдання, передбачені навчальною програмою;  
за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому використанні 
набутих знань та умінь. 

“ добре” 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань  
із дисципліни, успішне виконання практичних  
завдань, засвоєння основної та додаткової  
літератури, здатність до самостійного поповнення  
та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні  
незначні помилки. 

“ задовільно” 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу  
в обсязі, достатньому для подальшого навчання і  
майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність  
з основною і додатковою літературою, 
 передбаченою навчальною програмою; можливі  
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але  
студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

“незадовільно”  
виставляється студентові, відповідь якого під час  
відтворення основного програмового матеріалу  
поверхова, фрагментарна, що зумовлюється  
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початковими уявленнями про предмет вивчення.  
Таким чином, оцінка “незадовільно” ставиться  
студентові, який неспроможний до навчання чи  
виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ  
без повторного навчання за програмою  
відповідної дисципліни. 

 Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
� своєчасність виконання навчальних завдань; 
� повний обсяг їх виконання; 
� якість виконання навчальних завдань; 
� самостійність виконання; 
� творчий підхід у виконанні завдань; 
� ініціативність у навчальній діяльності. 

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
� опорні конспекти лекцій; 
� навчальні посібники; 
� робоча навчальна програма; 
� збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
� засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
підсумкового контролю). 
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ХIІ. ДОДАТКИ 

 
Модульний контроль 1 

1. Систему дошкiльної освiти становлять: 
а) будинки дитини, центри розвитку дитини; 
б) центри дитячої, юнацької творчості; 
в) школи соціальної реабілітації. 
 
2. Соціальний педагог у закладах додаткової освіти забезпечує: 
а) профілактику правопорушень серед неповнолітніх; 
б) соціальний захист і охорону прав дітей та учнівської молоді; 
в) умови для всебічного розвитку дітей та учнівської молоді. 
 
3. Працівники психологічної служби можуть надавати такі послуги: 
а) логопедичні; 
б) соціальні; 
в) інтелектуальні. 
 
4. До посадових обов’язків соціального педагога закладу освіти 
зараховано: 
а) складання договорів, контрактів, участь у підготовці юридичних висновків; 
б) обстеження учнів ЗНЗ, які мають порушення мовлення; 
в) виявлення труднощів, проблем, конфліктних ситуацій, відхилень у 
поведінці учнів та своєчасне надання їм допомоги. 
 
5. Функцією соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти є: 
а) логіко-гносеологічна; 
б) консультативна; 
в) правотворча. 
 
6. Напрямком соціально-педагогічної роботи фахівця в закладі освіти є: 
а) особистісно-зорієнтований підхід у навчанні; 
б) вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та учнівської 
молоді; 
в) пошук оптимальних шляхів підвищення ефективності уроку. 
 
7. До методів соціально-педагогічної роботи належать: 
а) структурно-функціональний; 
б) соціально-економічний експеримент; 
в) соціально-педагогічний паспорт класу. 
 
8. До організаційних форм соціально-педагогічної роботи, які 
проводяться в закладах освіти зараховують:  
а) експертну оцінку, діагностичне й оцінююче інтерв’ю; 
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б) педагогічне спостереження; 
в) акції, фестивалі, міні-спектаклі, конкурси. 
 
9. До структури соціально-педагогічної діагностики належить: 
а) колективне обговорення проблеми; 
б) констатація певного неблагополуччя в діяльності й поведінці дитини; 
в) з’ясування розбіжностей в дискусії та вироблення на цій основі єдиної 
думки (консенсусу). 
 
10. До діагностичних ознак, які можуть стати факторами ризику в дітей 
молодшого шкільного віку належать: 
а) соціально-комунікативна активність; 
б) позитивні стосунки у межах родинної системи; 
в) негативне ставлення до навчання, стійка неуспішність, шкільні конфлікти, 
втечі з дому. 
 
11. До діагностичних ознак, які можуть стати факторами ризику в 
підлітковому віці належать: 
а) культурна поведінка під час навчання; 
б) прояви зухвалості, агресивності в поведінці дітей; 
в) відчуття радості від здійснення добрих вчинків. 
 
12. Консультування – це: 
а) робота за конкретним запитом; 
б) знайомство вчителів і батьків з основними закономірностями психічного 
розвитку дитини; 
в) професійна допомога учням, учителям, адміністрації, батькам (опікунам) у 
пошуку розв’язання проблемної ситуації. 
 
13. За тривалістю консультації можуть бути: 
а) 24 календарні дні; 
б) короткочасними; 
в) від 10 до 12 годин. 
 
14. До форм просвітницької діяльності соціального педагога належать: 
а) виступи на батьківських зборах, лекторії, семінари, конференції, 
практикуми, круглі столи, педагогічні наради; 
б) анкетування, інтерв’ювання; 
в) соціально-педагогічне дослідження серед учнів, педпрацівників; батьків. 
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Модульний контроль 2  
 
15. До форм та методів роботи з різними типами сімей належать: 
а) факультативи, гуртки, секції; 
б) заохочення роботи над проектами; 
в) батьківський лекторій, сімейні свята, родинні конкурси. 
 
16. Соціально-реабілітаційна робота з сім’єю спрямована на: 
а) надання сім’ ї різних видів матеріальної допомоги (одяг, медикаменти, 
харчування, санаторні путівки); 
б) виявлення потенційно неблагополучних сімей; 
в) захист прав членів родини у кризових ситуаціях. 
 
17. Соціально-профілактична робота з сім’єю спрямована на: 
а) попередження різних форм насильства, помилок сімейного виховання у 
членів сім’ ї; 
б) надання різноманітних консультативних послуг сім’ ї; 
в) створення мережі організацій для надання культурно-освітніх та фізично-
оздоровчих послуг членам сім’ ї. 
 
18. Соціально-педагогічний супровід сім’ ї – це: 
а) організація вільного часу та відпочинку сім’ ї, розвиток інтересів і потреб її 
членів; 
б) створення сприятливого сімейного мікроклімату, організація 
внутрішньосімейного спілкування; 
в) робота соціального педагога з сім’єю, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, спрямована на підтримку сім’ ї у різних видах її життєдіяльності. 
 
19. Соціально-педагогічне інспектування – це: 
а) забезпечення змістовного дозвілля сім’ ї (навчальні курси, клуби та гуртки 
за інтересами, школи молодої сім’ ї); 
б) попередження неконструктивної взаємодії між членами сім’ ї; 
в) складова соціального супроводу, метою якого є контроль соціальним 
педагогом за реалізацією у сім’ ї прав її членів, виявлення випадків їх 
порушення та умов, що цьому сприяють. 
 
20. До напрямків роботи соціального педагога з багатодітною сім’єю 
належить: 
а) трудова співдружність у сім’ ї; 
б) інформування про права сім’ ї та дітей; 
в) взаємна довіра між членами родини. 
 
21. До напрямків роботи соціального педагога з неповною сім’єю 
належить: 
а) формування українського менталітету; 
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б) корекція стосунків сім’ ї та її членів з мікросередовищем; 
в) формування національної свідомості. 
22 Напрямки роботи соціального педагога з вторинношлюбною сім’єю: 
а) забезпечення харчування; 
б) профілактика дитячої депресії, девіантної поведінки дітей в умовах 
різноманітних вимог батьків; 
в) дотримання правил безпеки життєдіяльності. 
 
23. Напрямки роботи соціального педагога з міжнаціональною сім’єю: 
а) організація самообслуговування; 
б) організація на основі національних традицій дозвілля й відпочинку сім’ ї; 
в) з’ясування причин поведінки, що відрізняється від загальноприйнятої. 
 
24. Напрямки роботи соціального педагога з опікунською сім’єю: 
а) виховання культурної поведінки; 
б) підготовка рідних і нерідних дітей до входження в сім’ю; 
в) охорона здоров’я. 
 
25. Напрямки роботи соціального педагога з сім’єю в якій є засуджені 
члени родини: 
а) формування уміння правильно висловлювати думки; 
б) профілактика негативних явищ і девіантної поведінки; 
в) навчально-виховна діяльність. 
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Модульний контроль 2 
1. Однією з форм інтеграції є: 
а) тимчасова; 
б) короткострокова; 
в) довгострокова. 
 
2. Повна інтеграція рекомендована тим дітям: 
а) які, незалежно від стану психофізичного розвитку об’єднуються з учнями 
загальноосвітньої школи кілька разів на місяць для проведення спільних 
заходів; 
б) у яких психофізичний розвиток наближений до вікової норми, але їхнє 
навчання в умовах загальноосвітньої школи має супроводжуватися 
корекційною допомогою відповідних фахівців; 
в) які за рівнем психофізичного розвитку відповідають віковій нормі та 
психологічно готові до спільного навчання зі здоровими однолітками. 
 
3. Завданням інтегрованого навчання є: 
а) здійснення профілактичної роботи з дітьми щодо запобігання їх 
деструктивної поведінки; 
б) забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на 
здобуття середньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у 
комплексному поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами; 
в) проведення індивідуальної роботи з дітьми, які потребують особливої 
педагогічної уваги. 
 
4. Принцип гуманізму в інтегрованому закладі передбачає: 
а) організацію різноманітних видів соціально значущої діяльності дітей; 
б) створення атмосфери психологічного комфорту й безпеки дитини; 
в) утвердження дитини з особливостями психофізичного розвитку в ЗНЗ як 
найвищої соціальної цінності, задля найповнішого розкриття її здібностей, 
гармонії стосунків у дитячому колективі. 
 
5. Принцип толерантності в інтегрованому закладі забезпечує: 
а) встановлення гуманних, морально здорових взаємин у шкільному колективі; 
б) виховання в учнів ЗНЗ чуйного, ввічливого, терпимого ставлення до дітей з 
особливостями психофізичного розвитку; 
в) охорону життя та здоров’я дітей. 
 
6. Принцип конфіденційності в інтегрованому закладі передбачає: 
а) необхідність підвищення рівня соціально-правових знань педагогічних 
працівників та батьків; 
б) не розголошення відомостей делікатного характеру членами педагогічного 
колективу про дітей з особливостями психофізичного розвитку; 
в) необхідність дотримання педагогічної етики педагогічними працівниками. 
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7. Принцип коректної термінології в інтегрованому закладі полягає: 
а) в організації соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують 
допомоги; 
б) у спонуканні учнів до самоорганізації та самостійності; 
в) у дотриманні правил толерантної поведінки, подоланні стереотипів та 
невживані термінів, які стигматизують дитину. 
 
8. Принцип оптимізму в інтегрованому закладі передбачає: 
а) забезпечення рівних можливостей дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в середовищі ЗНЗ; 
б) віру в досягнення позитивного результату, враховуючи потенційні 
можливості дітей; 
в) захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання положень 
міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в умовах 
школи та сім’ ї. 
 
9. Принцип безбар’єрного середовища в інтегрованому закладі полягає у 
тому, що: 
а) необхідно забезпечувати участь дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в конкурсних програмах ЗНЗ; 
б) необхідно надавати допомогу (на рівні своєї компетенції) у вирішенні 
побутових проблем дітей; 
в) шкільні приміщення мають бути пристосовані та облаштовані відповідно 
потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку задля їхньої безпеки і 
можливості пересуватися без перешкод. 
 
10. Принцип взаємодії в інтегрованому закладі сприяє: 
а) участі дітей з особливостями психофізичного розвитку в святах дитячо-
юнацьких бібліотек; 
б) встановленню дружніх, позитивних стосунків дітей з особливостями 
психофізичного розвитку та їх однолітків з типовим рівнем розвитку, що 
дасть змогу першим брати повноцінну участь у заняттях і позанавчальних 
заходах, реалізовувати свій потенціал; 
в) участь у міських/районних/ обласних конкурсах творчості дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 
 
11. Принцип індивідуалізованого навчання в інтегрованому закладі 
полягає: 
а) у здійсненні індивідуального підходу до дитини в контексті її вікового 
розвитку; 
б) у дослідженні особистості дитини, що розвивається у системі її взаємодії із 
соціальним мікросередовищем; 
в) у забезпеченні навчання за індивідуальним програмами, планами, 
розробленими навчальними закладами з урахуванням психофізичних 
особливостей учнів, їх функціональних, потенційних можливостей і потреб. 
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12. Принцип диференційного підходу в навчанні та вихованні в 
інтегрованому закладі обумовлений тим, що: 
а) особистість дитини необхідно вивчати в процесі діяльності та 
спілкування; 
б) в одному і тому ж класі можуть навчатись діти з одним порушенням, але з 
різними особливостями його прояву, з можливими додатковими 
відхиленнями у розвитку; 
в) висновки про особистість дитини не здійснюються лише на основі одного 
методу дослідження. 
 
13. Принцип корекційно-компенсаційної спрямованості навчання в 
інтегрованому закладі передбачає: 
а) побудову навчального процесу з використанням збережених аналізаторів, 
функцій і систем організму дитини у відповідності до специфіки порушення 
розвитку; 
б) оцінку дитину порівняно до соціальних норм та еталонів; 
в) реабілітацію дитини в очах оточення за допомогою демонстрації її 
найкращих сторін. 
 
14. Принцип врахування відмінностей розвитку в інтегрованому закладі 
означає, що: 
а) всі діти різні, і всі вони потребують індивідуального підходу; 
б) необхідно будувати близькі і довірчі відносини з дітьми, які мають 
особливості психофізичного розвитку; 
в) навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку 
здійснюється з використанням специфічних заходів та організаційних форм 
навчальної роботи, залежно від характеру розладу чи захворювання. 
 
15. Принцип психолого-педагогічного супроводу в інтегрованому закладі 
полягає в тому, що: 
а) необхідно налагоджувати взаємодію між учнями, батьками та 
педагогічними працівниками; 
б) команда фахівців у складі вчителів, асистентів учителя, батьків, 
дефектологів, практичного психолога, соціального педагога, медпрацівників 
створює умови для розвитку особистості дитини з особливостями 
психофізичного розвитку; 
в) необхідно налагоджувати взаємодію між колективом педагогів та учнів з 
метою розвитку їх особистості. 
 
16. Принцип допомоги та підтримки в інтегрованому закладі передбачає: 
а) прийняття рішення щодо соціального захисту дітей; 
б) здійснення реалізації прав і свобод особистості дітей; 
в) забезпечення мінімальної допомози на заняттях у класах, додаткових 
навчальних допоміжних програмах чи розвиваючих заняттях, у 
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позанавчальний час відповідними спеціалістами (практичним психологом, 
соціальним педагогом, логопедом тощо). 
 
17. Принцип поваги до особистості дитини в поєднанні із необхідною 
вимогливістю до неї в інтегрованому закладі забезпечує: 
а) виконання соціальним педагогом своїх функціональних обов’язків на 
високому професійному рівні; 
б) організацію соціальним педагогом своєї роботи відповідно до нормативів 
витрат часу; 
в) об’єктивну доцільність, визначену потребами педагогічного процесу, 
спрямованого на розвиток особистісних якостей дитини. 
 
18. Виконуючи діагностичну функцію в інтегрованому закладі 
соціальний педагог: 
а) здійснює профілактику тютюнопалінню, алкоголізму та наркоманії; 
б) виявляє індивідуальні та специфічні особливості дітей, які мають 
порушення розвитку; 
в) залучає дітей до роботи гуртків, секцій та інших об’єднань. 
 
19. Здійснюючи реалізацію прогностичної функції в інтегрованому 
закладі соціальний педагог: 
а) організовує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, в тісній 
співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу; 
б) пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень соціально-правових знань 
учнів, батьків, педагогічних працівників; 
в) визначає пріоритети у напрямах, формах, методах, соціально-педагогічних 
технологіях адекватно до наявної проблеми. 
 
20. Здійснюючи виконання комунікативної функції в інтегрованому 
закладі соціальний педагог: 
а) забезпечує налагодження взаємодії між учнями, батьками та педагогічними 
працівниками в умовах ЗНЗ; 
б) визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи 
вирішення соціальних проблем; 
в) вживає заходів щодо соціального захисту та соціальної допомоги, 
реалізації прав та свобод особистості дитини. 
 
21. Виконуючи консультативну функцію в інтегрованому закладі 
соціальний педагог: 
а) здійснює забезпечення житлом, матеріальною допомогою, пенсіями дітей; 
б) забезпечує охорону життя і здоров’я дітей; 
в) надає рекомендації, поради дітям з особливостями психофізичного 
розвитку, їх батькам, учням, педагогічними працівниками, адміністрації закладу. 
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22. Здійснюючи виконання охоронно-захисної функції в інтегрованому 
закладі соціальний педагог: 
а) забезпечує реалізацію прав та інтересів дітей з особливостями 
психофізичного розвитку на основі державних та міждержавних документів; 
б) організовує різноманітні види соціально значущої діяльності дітей; 
в) сприяє встановленню дружніх взаємин учнів у середовищі ЗНЗ. 
 
23. Виконуючи корекційно-реабілітаційну функцію в інтегрованому 
закладі соціальний педагог: 
а) виступає посередником між дитиною та навчальним закладом та сім’єю; 
б) вивчає психолого-медико-педагогічні особливості учнів, їх 
мікросередовище, умови проживання; 
в) забезпечує зміну та вдосконалення особистісних якостей, життєдіяльності 
дітей з особливостями психофізичного розвитку. 
 
24. Здійснюючи реалізацію профілактичної функції в інтегрованому 
закладі соціальний педагог: 
а) надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб та 
інтересів учнів у різних видах діяльності: культурно-дозвіллєвій, спортивно-
оздоровчій, художній творчості тощо; 
б) сприяє адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
загальноосвітньому закладі; 
в) запобігає проявам соціальної дезадаптації дітей з особливостями 
психофізичного розвитку; конфліктної поведінки серед учнів, їх батьків. 
 
25. Виконуючи організаційну функцію в інтегрованому закладі 
соціальний педагог:  
а) здійснює соціально-педагогічний патронаж дітей з особливостями 
психофізичного розвитку; 
б) формує демократичну систему взаємостосунків серед учнів, батьків, 
педагогів загальноосвітнього закладу; 
в) здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в 
закладі. 
 

 

 

 

 

 

 

 


