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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології соціально-педагогічної 

роботи» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка, який розроблено кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти на основі 
освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалаврів відповідно до на-
вчального плану для напряму підготовки «Соціальна педагогіка» денної форми на-
вчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опану-
вати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алго-
ритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Технології соціально-
педагогічної роботи», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної 
роботи»  є: ознайомлення студентів з основними характеристиками  соціальних 
технологій та технологій соціально-педагогічної роботи, визначення сутності та 
особливостей процесу технологізації  соціально-педагогічної діяльності стосується 
створення певних, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціально-
педагогічної роботи; усвідомлення та прийняття стратегії соціально-педагогічної 
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 . 

Завдання: 
1. Ознайомлення з метою та завданнями технологізації соціально-

педагогічної роботи. 
2. Визначення можливостей використання  соціальних технологій та 

технологій соціальної роботи в практиці соціального педагога. 
3. Опанування організаційно-методичних основ розробки та впровадження 

технологій соціально-педагогічної роботи. 
4. Набуття основних операційних навичок, оволодіння прийомами та 

техніками соціально-педагогічної роботи. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
− знати: характеристику  та класифікації загальних технологій соціально-

педагогічної діяльності і технологій організації соціально-педагогічної роботи з 
різними групами клієнтів; можливості та умови ефективної реалізації 
загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціально-педагогічної роботі; 
види та специфіку основних організаційних форм соціально-педагогічної роботи; 
умови ефективності застосування форм та методів соціально-педагогічної роботи. 

− вміти: добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей 
клієнтів і реальної ситуації технології соціально-педагогічної роботи, методи та 
прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної роботи; добирати найбільш 
ефективні організаційні форми соціально-педагогічної роботи, забезпечувати їх 



  
 

варіативність, структурність, послідовність та інтеграцію; визначати переваги, 
можливості окремих технологій соціально-педагогічної роботи стосовно завдань 
роботи з різними клієнтами та соціальними групами; впроваджувати в практику 
соціально-педагогічної роботи повний цикл технологічних операцій: прогнозування, 
діагностику, планування, організацію, проведення, визначення та оцінка результатів 
тощо. 

Вивчення навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» 
базується на принципах кредитно-модульної системи навчання. 

На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, 
узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи 
знання й уміння.  

Поряд з аудиторними заняттями  планується виконання студентами 
індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.  

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 216 год., із них 28 год. – лекції, 28 год. – семінарські заняття,  8 год. – 
індивідуальна робота, 8 год. – модульний контроль.  

Вивчення навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» 
завершується складанням екзамену. 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс: 

Шифр, 
напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
6 кредитів 
 
Змістові модулі: 
4 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
216 годин 
 
Тижневих годин:   
4 години 
 

Шифр та назва галузі:  
0101 «Педагогічна освіта» 

 
 

Напрям підготовки: 6.010106 
 «Соціальна педагогіка» 

 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень "бакалавр" 
 

Нормативна 
Рік підготовки: 3. 
Семестр: 5-6. 
Аудиторні заняття: 64 год.,  
з них: 
Лекції: 28 год. 
Семінарські заняття: 28 год. 
Індивідуальна робота:  8 год. 
 
Самостійна робота: 72 год. 
Самостійна робота з підготовки 
до іспиту: 72 год. 
Модульний контроль:  8 год. 
 
Вид  контролю: екзамен 

 
 



  
 

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  
Технології соціально-педагогічної роботи 

1. 
Технології соціально-педагогічної 
роботи: сутність та специфіка 

16 4 2 2  6 6  

2. 
Методи соціально-педагогічної 
роботи 

16 4 2 2  6 6  

3. 
Організаційні форми соціально-
педагогічної роботи 

20 6 2 2 2 6 6 2 

Разом 52 14 6 6 2 18 18 2 
Змістовий модуль ІІ. 

Педагогічні методи в системі технологій соціального виховання 

4. Методи формування свідомості 16 4 2 2  6 6  

5. 
Методи стимулювання поведінки 
об’єкту соціально-педагогічної 
роботи 

16 4 2 2  6 6  

6. 
Методи організації діяльності 
клієнтів соціально-педагогічної 
роботи 

20 6 2 2 2 6 6 2 

 Разом 52 14 6 6 2 18 18 2 
Змістовий модуль ІІІ.  

Загальні технології соціально-педагогічної роботи 

7. 
Соціальна вулична робота як 
метод соціально-педагогічної 
діяльності 

8 4 2 2  2 2  

8. 
Рекламно-інформаційні технології 
в соціально-педагогічній роботі 

12 4 2 2  4 4  

9. 
Технології соціальної терапії в 
діяльності соціального педагога 

12 4 2 2  4 4  

10. 
Технології соціальної 
профілактики в діяльності 

12 4 2 2  4 4  



  
 

соціального педагога 

11. 
Особливості соціально-
педагогічної роботи в умовах 
оздоровчого табору 

16 6 2 2 2 4 4 2 

Разом 60 22 10 10 2 18 18 2 
Змістовий модуль ІV.  

Технології організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів 

12. 
Технології соціально-педагогічної 
роботи з сім’єю 

16 4 2 2  6 6  

13. 

Технології соціально-
педагогічного супроводу та 
реабілітації осіб з обмеженими 
можливостями 

16 4 2 2  6 6  

14. 
Технологізація волонтерської 
роботи в соціально-педагогічній 
діяльності 

20 6 2 2 2 6 6 2 

Разом 52 14 6 6 2 18 18 2 
Разом 216 64 28 28 8 72 72 8 

 
 
 



  
 

ІІІ. ПРОГРАМА 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади 

 
Тема 1. Технології соціально-педагогічної 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 соціально-педагогічної  роботи. Особливості  технології соціально-
педагогічної роботи. Соціально-педагогічий  підхід до соціальної роботи . 
Інтегрований, універсальний характер соціально-педагогічної роботи. Основні 
складові соціально-педагогічних технологій: соціально-психологічні, соціально-
медичні і безпосередньо соціально-педагогічні технології. Умови реалізації 
соціально-педагогічних технологій. Типові недоліки соціально-педагогічних 
технологій :навчальний, моралізаторський та прагматичний  характер соціальної 
роботи. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи. 
Семінарське заняття 1. Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи 
(2 год.) 
 
Тема 2. Методи соціально-педагогічної роботи (2 год.) 
Методи соціально-педагогічної діяльності. Філософські та загальнонаукові методи в 
соціально-педагогічній роботі. Спеціальні наукові методи  ( соціально-економічні, 
організаційні). Психологічні методи в практиці соціально-педагогічної роботи 
(психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, психотерапія). 
Соціологічні методи (аналіз соціуму, моніторинг, фокус-група. 
паспортизація).Педагогічні методи (методи педагогічної діагностики, методи 
навчання, методи виховання).Методи соціально-педагогічної діяльності. Метод 
“рівний-рівному”. Метод соціальної вуличної роботи. 
Семінарське заняття 2. Впровадження загальнонаукових (історичних, 
психологічних, соціологічних) методів в практику соціально-педагогічної роботи (2 
год.) 
 
Тема 3. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи (2 год.) 
Зміст поняття “форма”. Поняття “форми соціально-педагогічної роботи”. 
Специфічні ознаки форми соціально-педагогічної роботи: функціональність, 
структурність, інтегративність, неперервність. Творча справа, захід,  як різновиди 
організаційної форми соціально-педагогічної роботи. Класифікація організаційних 
форм соціально-педагогічної роботи. Специфіка використання форм соціально-
педагогічної роботи з різними групами клієнтів. Особливості  комплексних форм 
роботи. Індивідуальні, групові та масові форми соціально-педагогічної роботи. 
Особливості їх використання в практиці соціально-педагогічної роботи, специфіка 
застосування в роботі з різними групами клієнтів. 



  
 

Семінарське заняття 3. Методика підготовки та проведення організаційних форм 
соціально-педагогічної роботи (2 год.) 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Педагогічні методи в системі технологій соціального виховання 

Тема 4. Методи формування свідомості (2 год.) 
Місце методів формування свідомості в системі інших соціально-педагогічних 
методів. Методи переконання. Соціально-педагогічні умови успішного використання 
переконання. Метод навіювання та прийоми його застосування. Приклад в системі 
формування свідомості клієнтів соціально-педагогічної роботи. Форми застосування 
методів формування свідомості. Проектування форм соціально-педагогічної роботи. 
Технології формулювання мети та завдань соціально-педагогічної роботи щодо 
організації та проведення конкретної форми. Технологія підготовки і проведення 
соціально-педагогічної бесіди, дискусії та диспуту. Використання конференцій в 
практиці соціально-педагогічної роботи. . Усний журнал як групова форма 
соціально-педагогічної роботи. 
Семінарське заняття 4. Методика підготовки та проведення групових словесних 
форм соціально-педагогічної роботи (2 год.) 
 
Тема 5. Методи стимулювання поведінки об’єкту соціально-педагогічної роботи 
(2 год.) 
Характеристика методів стимулювання. Методи позитивного підкріплення і 
прийоми їх застосування. Традиційні і інноваційні форми заохочення в практиці 
соціально-педагогічної роботи. 
Методи негативного підкріплення і прийоми їх застосування. Типові помилки 
соціального педагога при використанні покарання. Методи змагання і можливості 
його використання в соціально-педагогічній діяльності. Класифікація змагань. 
Технологія організації комплексного групового змагання. Забезпечення гласності і 
унаочнювання змагання. Технології оформлення стендів змагань. Соціально-
педагогічні умови успішного застосування методів стимулювання. 
Семінарське заняття 5. Застосування стимулювання поведінки клієнтів у 
соціально-педагогічній роботі (2 год.) 
 
Тема 6. Методи організації діяльності клієнтів соціально-педагогічної роботи (2 
год.) 
Характеристика і значення методів організації діяльності. Методи соціального 
навчання та закріплення позитивного досвіду. Доручення як метод організації 
соціально-керованої діяльності. Типологія та зміст основних доручень. Стратегія 
надання доручення. Техніка чергування творчих доручень. Соціально-педагогічні 
умови успішного застосування методу доручення. Особливості використання 
ігрових технік в соціально-педагогічній роботі. Класифікація ігор в соціально-
педагогічній роботі. Види ігрових технік; станційні експреси, тематичні ігрові 
програми, ігротеки. Умови організації гри в процесі соціально-педагогічної 
діяльності. Авторська картотека творчих ігор. 



  
 

Семінарське заняття 6. Методи організації діяльності та форми їх застосування. 
доручення та гра (2 год.) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
Загальні технології соціально-педагогічної роботи 

 
Тема 7. Соціальна вулична робота як метод соціально-педагогічної діяльності (2 
год.) 
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 
педагога, що працює в умовах вуличного простору. Стратегія організації вуличної 
соціальної роботи. Організація роботи бригади вуличних соціальних працівників. 
Правила  техніки безпеки при роботі на вулиці. 
Семінарське заняття 7. Ділова гра «Розробка соціального паспорту мікрорайону» 
(2 год.) 
 
Тема 8. Рекламно-інформаційні технології в  соціально-педагогічній роботі (2 
год.) 
Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій в 
діяльності соціальних працівників. Поняття “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. 
Стратегія створення кола інформаційних джерел, якими  може користуватися 
соціальний педагог у своїй діяльності (преса, телебачення, радіо). Види 
інформаційного впливу у  роботі соціального педагога. Технології використання 
рекламних засобів в діяльності соціальних працівників. Специфічні  ознаки 
соціальної реклами. Типові види рекламної продукції які використовуються в 
практиці соціально-педагогічної роботи. Прес-реліз.  Технології оформлення та 
розміщення інформаційних стендів . Плакати, буклети, листівки, техніки їх влучного 
використання в практиці соціально-педагогічної роботи. 
Семінарське заняття 8. Методика розробки рекламно-інформаційної продукції 
соціально-педагогічного спрямування (2 год.) 
 
Тема 9. Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога (2 год.) 
Система впливів соціального середовища, що перешкоджають ефективній 
самореалізації особистості, розкриттю її здібностей та обдарувань. Проблема  
надання психолого-педагогічної допомоги особистості. Здійснення  немедичної 
корекції чи терапії  у ставленнях дитини до себе, до інших і до реального життя. 
Індивідуальна та групова форми роботи з клієнтом ( їх переваги та недоліки). 
Особливості психолого-педагогічної групової терапії в практиці роботи соціального 
педагога. Проблеми  терапевтичної роботи соціального педагога з різними групами 



  
 

клієнтів. Роль та місце батьків в заняттях  терапевтичної групи. Групи 
взаємодопомоги. Окремі напрями соціальної терапії: епістолярна терапія, 
казкотерапія, арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія. 
Семінарське заняття 9. Терапевтичні техніки в соціально-педагогічні роботі (2 
год.) 
 
Тема 10. Технології соціальної профілактики в діяльності соціального педагога 
(2 год.) 
Сутність профілактики. Рівні профілактики. Профілактичні програми. 
Семінарське заняття 10. Технології соціальної профілактики в діяльності 
соціального педагога (2 год.) 
 
Тема 11. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах оздоровчого 
табору (2 год.) 
Переваги роботи літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору у вирішенні 
проблем соціально-педагогічної роботи. Сутність та специфіка роботи соціального 
педагога як організатора діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах 
літнього табору. Таборова зміна як надзвичайно 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 табору. 
Семінарське заняття 11. Методика підготовки та проведення ігрових програм, 
тематичних днів (2 год.) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
Технології організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів 
  
Тема 12. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю (2 год.) 
Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що 
потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики 
сімейних стосунків. Соціально-педагогічні паспортизація сім’ ї. Методика створення 
гемограми сім’ ї. Технології сімейної терапії. Технології соціального патронажу, 
інспектування, нагляду. Технології соціально-педагогічного сімейного 
консультування.  Специфіка роботи соціального педагога з молодою сім’єю; із 
студентською сім’єю; із кризовими сім’ями тощо. Методика організації роботи 
сімейного клубу, сімейної консультації. Технології підготовки і проведення 
сімейного свята. 
Семінарське заняття 12. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Ділова 
гра «Сімейний клуб» (2 год.) 



  
 

 
Тема 13. Технології соціально-педагогічного супроводу та реабілітації осіб з 
обмеженими можливостями (2 год.) 
Технологічні основи здійснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів з 
обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та 
молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особистості дітей з 
обмеженими можливостями. Реалізація соціально-психолого-педагогічних програм 
соціалізації дітей та молоді з обмеженими можливостями. Програми “Разом заради 
розвитку”, “Книга – дитині інваліду”, “Посмішка дитини”, “ Ігротека для дитини-
інваліда”; форми і методи роботи соціального педагога в цих програмах. Методи та 
форми соціально-педагогічної роботи Центрів реабілітації , спеціалізованих з дітьми 
та молодими людьми з обмеженими функціональними та інтелектуальними 
можливостями. Особливості соціального патронажу дітей з функціональними 
обмеженнями. Впровадження ідей інклюзивного навчання в технології соціально-
педагогічної роботи. Клубна робота з дітьми та молоддю з обмеженими 
можливостями. 
Семінарське заняття 13. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності з 
клієнтами з обмеженими функціональними можливостями (2 год.) 
 
Тема 14. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній 
діяльності (2 год.) 
Технологічні аспекти формування та розвитку волонтерського руху в умовах 
сьогодення. Стратегія та технології управління діяльністю волонтерських груп. 
Характеристика соціальних програм, проектів та акцій  у яких беруть участь 
волонтери. Діяльність волонтерів  в умовах вуличної  соціальної роботи. Діяльність 
волонтерів  в системі формування здорового способу життя. Робота волонтерів з 
клієнтами з обмеженими можливостями.  Система підготовки волонтерів до участі в 
соціально-педагогічній діяльності. Школа, семінар як форми навчання волонтерів. 
Підготовка волонтерів в умовах тимчасових творчих об’єднань молоді. Проблеми 
пропаганди і популяризації волонтерської діяльності в сучасних умовах. 
Семінарське заняття 14. Технологізація волонтерської роботи. Ділова гра «Семінар 
для волонтерів» (2 год.) 
 
 



  
 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ» 

Разом: 216 год., з них 28 год. – лекції, 28 год. – семінарські, 8 год. – індивідуальна робота, 72 год. – самостійна робота, 72 год. – самостій-
на робота з підготовки до іспиту, модульний контроль – 8 год. 
Модулі Змістовий модуль І (81 бал) Змістовий модуль ІІ (101 бал) 
Назва модуля Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади Педагогічні методи в системі технологій соціального виховання  
Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 
Теми лекцій Технології соціа-

льно-педагогічної 
роботи: сутність 
та специфіка 

Методи соціаль-
но-педагогічної 
роботи 

Організаційні фор-
ми соціально-
педагогічної робо-
ти 

Методи формування 
свідомості 

Методи стимулювання 
поведінки об’єкту со-
ціально-педагогічної 
роботи 

Методи організації дія-
льності клієнтів соціаль-
но-педагогічної роботи 

Семінарські  1 (11 балів) 2 (11 балів) 3 (11 балів) 4 (11 балів) 5 (11 балів) 6 (11 балів) 
Теми семінар-
ських занять 

Характеристика 
технологій соціа-
льно-педагогічної 
роботи 

Впровадження 
загальнонаукових 
(історичних, пси-
хологічних, соціо-
логічних) методів 
в практику соціа-
льно-педагогічної 
роботи 

Методика підгото-
вки та проведення 
організаційних 
форм соціально-
педагогічної робо-
ти 

Методика підготовки 
та проведення групо-
вих словесних форм 
соціально-педагогічної 
роботи 

Застосування стиму-
лювання поведінки 
клієнтів у соціально-
педагогічній роботі 

Методи організації дія-
льності та форми їх за-
стосування. доручення та 
гра 

Самостійна 
робота 

1. Класифик. соц.технол. (табл); анотації до статей - 5 
2. Класифікація методів - 5 
3. Таблиця форм, проекти форм с/п.роботи – 5  
4. Принципи об’єднання в групи - 5 

1. П’ять соц.пед. бесід - 5 
2. П’ять диспутів - 5 
3. П’ять усн.журналів - 5 
4. Тематика чит. конференцій - 5 
5. Стенд змагання - 5 
6. Текст грамоти, макет медалі - 5 
7. Пам’ятка по виконанню доручення; перелік доручень - 5 
8. Картотека ігор - 5 
 

Поточний ко-
нтроль 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

 
 
 
 
 
 



  
 

Модулі Змістовий модуль ІІІ (105 балів) Змістовий модуль ІV (86 балів) 
Назва модуля Загальні технології соціально-педагогічної роботи Технології організації соціально-педагогічної роботи з 

різними групами клієнтів  
Лекції 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал) 11 (1 бал) 12 (1 бал) 13 (1 бал) 14 (1 бал) 
Теми лекцій Соціальна ву-

лична робота 
як метод соці-
ально-
педагогічної 
діяльності 

Рекламно-
інформаційні 
технології в 
соціально-
педагогічній 
роботі 

Технології 
соціальної 
терапії в дія-
льності соці-
ального педа-
гога 

Технології 
соціальної 
профілактики 
в діяльності 
соціального 
педагога 

Особливості 
соціально-
педагогічної 
роботи в 
умовах оздо-
ровчого та-
бору 

Технології со-
ціально-
педагогічної 
роботи з 
сім’єю 

Технології соціа-
льно-
педагогічного 
супроводу та реа-
білітації осіб з 
обмеженими мо-
жливостями 

Технологізація 
волонтерської ро-
боти в соціально-
педагогічній дія-
льності 

Семінарські  7 (11 балів) 8 (11 балів) 9 (11 балів) 10 (11 балів) 11 (11 балів) 12 (11 балів) 13 (11 балів) 14 (11 балів) 
Теми семі-
нарських за-
нять 

Ділова гра 
«Розробка со-
ціального пас-
порту мікро-
району» 

Методика роз-
робки реклам-
но-
інформаційної 
продукції соці-
ально-
педагогічного 
спрямування 

Терапевтичні 
техніки в 
соціально-
педагогічні 
роботі 

 

Технології 
соціальної 
профілактики 
в діяльності 
соціального 
педагога 

 

Методика 
підготовки та 
проведення 
ігрових про-
грам, темати-
чних днів 

Технології со-
ціально-
педагогічної 
роботи з 
сім’єю. Ділова 
гра «Сімейний 
клуб» 

Зміст та форми 
соціально-
педагогічної дія-
льності з клієнта-
ми з обмеженими 
функціональними 
можливостями 
 

Технологізація 
волонтерської ро-
боти. Ділова гра 
«Семінар для во-
лонтерів» 

Самостійна 
робота 

1. Вулична ігротека – 5  
2. Прес-релізи – 5  
3. Аналіз соціальної реклами – 5  
4. Аналіз проф. програм – 5  

1. Заняття клубу – 5 
2. Соціальний паспорт сім’ ї – 5   
3. Пам’ятка для батьків дитини – 5  
4. Пам’ятка по викон. волонт. доручення – 5  
5. Заняття для волонтерів – 5  

Поточний 
контроль 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

ІНДЗ Наукова робота з курсу з питань технологій соціально-педагогічної роботи» (30 балів)  
Підсумковий 
контроль 

Екзамен – 40 балів 
Розрахунок коефіцієнту: 403/60=6,7 

 
 
 



  
 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади 

 
Семінарське заняття 1. Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи 
(2 год.) 

1. Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи. 
2. Особливості інноваційних технологій соціально-педагогічної роботи. 
3. Навести приклади впровадження технологій соціально-педагогічної 

роботи. 
 
Семінарське заняття 2. Впровадження загальнонаукових (історичних, 
психологічних, соціологічних) методів в практику соціально-педагогічної роботи (2 
год.) 

1. Навести приклади впровадження загальнонаукових методів в практику 
соціально-педагогічної роботи (аналіз анотацій до статей).  

2. Довести необхідність використання історичного методу при оцінці 
сучасних соціальних явищ ( ретроспективний аналіз ). 

3. Обгрунтувати сучасні підходи до використання управлінських методів в 
системі соціально-педагогічної роботи.  
 
Семінарське заняття 3. Методика підготовки та проведення організаційних форм 
соціально-педагогічної роботи (2 год.) 

1. Розглянути класифікацію форм соціально-педагогічної роботи (аналіз 
таблиці). 

2. Запропонувати власні приклади (проекти) організаційних форм 
соціально-педагогічної роботи ( робота в мікрогрупах).  

3. Конкурс на кращий проект організаційної форми соціально-педагогічної 
роботи 
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Педагогічні методи в системі технологій соціального виховання 

Семінарське заняття 4. Методика підготовки та проведення групових словесних 
форм соціально-педагогічної роботи (2 год.) 

1. Розробити структуру і зміст морально-етичної, календарно-тематичної, 
культурологічної та профілактичної бесіди. 

2. Розробити структуру і зміст одного диспуту на соціально-педагогічну 
тему. 
 
Семінарське заняття 5. Застосування стимулювання поведінки клієнтів у 
соціально-педагогічній роботі (2 год.) 

1. Захист проектів нетрадиційних заохочень для клієнта чи групи (медалі, 
вимпели, грамоти, подяки, подарунки тощо). 



  
 

2. Аналіз педагогічних ситуацій (за матеріалами періодичних видань та лі-
тературних джерел) щодо використання прийомів негативного підкріплення 

3. Розробка умов стенду комплексного групового змагання. 
 
Семінарське заняття 6. Методи організації діяльності та форми їх застосування. 
доручення та гра (2 год.) 

1. Розробка переліку та змісту найбільш типових доручень для колективу ви-
хованців. 

2. Розробка прикладів унаочнення змісту виконання доручень (форма, шевро-
ни , нашивки, емблеми). Робота в підгрупах  

3. Визначення виховного потенціалу 10-15 ігор; розробка системи позначень – 
«код» гри. 

4. Ділова гра «Я- ведучий гри» 
5. Демонстрація відомих ігрових технік. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Загальні технології соціально-педагогічної роботи 
 
Семінарське заняття 7. Ділова гра «Розробка соціального паспорту мікрорайону» 
(2 год.) 

1. Розробка системи соціальної паспортизації мікрорайону ( робота в підгру-
пах). 

2. Захист авторських проектів форм паспортизації. 
3. Розробка переліку соціальних послуг, що надаються в умовах вулиці за та-

кою схемою ( робота в підгрупах): 
№ Категорія клієнтів Види послуг Форма надання 

послуг 

    
4. Характеристика найбільш типових форм роботи в умовах вуличного сере-

довища: рейд, вулична хода, мітинг, демонстрація, ігротека, свято, акція тощо. 
 
Семінарське заняття 8. Методика розробки рекламно-інформаційної продукції 
соціально-педагогічного спрямування (2 год.) 

1. Аналіз типових видів рекламної продукції яка використовується в 
практиці соціально-педагогічної роботи. 

2. Створення прес-релізу як форми рекламно-інформаційної діяльності. 
3. Розробка підходів до створення та використання інформаційного 

плаката, буклета, листівки  для рекламно-інформаційної кампанії. 
 
Семінарське заняття 9. Терапевтичні техніки в соціально-педагогічні роботі (2 
год.) 

1. Система впливів соціального середовища, що перешкоджають 
ефективній самореалізації особистості, розкриттю її здібностей та 



  
 

обдарувань.  
2. Проблема  надання психолого-педагогічної допомоги особистості.  
3. Здійснення  немедичної корекції чи терапії  у ставленнях дитини до себе, 

до інших і до реального життя.  
4. Індивідуальна та групова форми роботи з клієнтом ( їх переваги та 

недоліки).  
5. Особливості психолого-педагогічної групової терапії в практиці роботи 

соціального педагога. 
6. Окремі напрями соціальної терапії: епістолярна терапія, казкотерапія, 

арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія. 
 
Семінарське заняття 10. Технології соціальної профілактики в діяльності 
соціального педагога (2 год.) 

1. Аналіз профілактичних програм та проектів різного спрямування (робо-
та в мікрогрупах). 

2. Презентація авторських міні-проектів 
 
Семінарське заняття 11. Методика підготовки та проведення ігрових програм, 
тематичних днів (2 год.) 

1. Розробка та презентація  видів планів роботи ( план денний, план загону, 
план роботи табору тощо); 

2. Розробка планів та методики проведення найбільш типових таборових 
Днів-свят (День Казки, День Іменинника, Батьківський День). Захист проектів 
(робота в підгрупах); 

3. Розробка проекту проведення одного таборового свята (Ярмарок, 
Карнавал, Спортивне свято ). 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
Технології організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів 
 
Семінарське заняття 12. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Ділова 
гра «Сімейний клуб» (2 год.) 
Ділова гра “Сімейний клуб” (клуб молодої сім’ ї, клуб студентської сім’ ї, клуб 
молодих батьків). Захист  та аналіз проектів 
 
Семінарське заняття 13. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності з 
клієнтами з обмеженими функціональними можливостями (2 год.) 

1. Розробити зміст діяльності соціального педагога – організатора акцій: “ 
Книга – дитині інваліду”, “ Посмішка дитини” , “ Ігротека для дитини-інваліда”. За-
хист авторських проектів. 

2. Технологія проведення  соціально-педагогічної акції “ Разом заради роз-
витку” . Захист проектів ( робота в підгрупах). 
 



  
 

Семінарське заняття 14. Технологізація волонтерської роботи. Ділова гра «Семінар 
для волонтерів» (2 год.) 

1. Розробити зміст та структуру семінару для волонтерів. Захист проектів 
(робота в підгрупах). 

2. Розробити структуру проведення профільної волонтерської зміни в умо-
вах оздоровчого табору. Ділова гра “ Один день”. 



  
 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

Змістовий модуль І. 
1. Заповнити таблицю “Класифікація соціальних технологій”Навести приклади 

реалізації технологій соціально-педагогічної роботи (скласти 5 анотацій до 
статей в фахових журналах). 

2. Навести приклади використання історичних, психологічних, соціологічних  
методів в сучасній соціально-педагогічній роботі (конспект).таблиця методів 

3. Навести власні приклади десяти форм соціально-педагогічної роботи та тем до 
них.Розробити три міні-проекти організаційних форм соціально-педагогічної 
роботи. Таблиця 

Змістовий модуль ІІ. 
1. Розробити три бесіди, три диспути. Оформити тематику. Скласти перелік 

літературних джерел (20-25) для проведення читацьких конференцій з різними 
групами клієнтів 

2. Розробити текст грамоти для  колективу. Розробити макет вимпелу (медалі) для 
переможця змагання. 

3. На основі аналізу книги А.С.Макаренко“ Прапори на баштах” запропонувати 
нетрадиційні форми  локалізації негативних дій клієнта (конспект та аналіз п’яти 
ситуацій). Розробити стенд змагання. 

4. Розробити зміст та унаочнення “ Пам’ятки по виконанню доручення” Скласти 
перелік групових доручень для колективу вихованців. Розробити картотеку  ігор. 
Скласти план тематичної ігрової програми (експресу) 

Змістовий модуль ІІІ. 
1. Запропонувати систему позначок для соціального паспорту мікрорайону. 

Розробити паспорт. Розробити картотеку ігор для вуличної ігротеки та план 
проведення ігротеки 

2. Розробити  прес-реліз.  Оформити  макет плакату. Розробити авторський проект  
3. Розробити картотеку терапевтичних технік. Підібрати літературний матеріал 

(казки, байки, легенди). Розробити зміст трьох занять. 
4. Здійснити аналіз (3-5) профілактичних проектів та програм, що реалізуються в 

практиці соціально-педагогічної роботи; Розробити структуру  та зміст 
авторської профілактичної програми (конспект) 

5. Розробити перелік назв таборових Днів-свят; Розробити структуру одного 
тематичного Дня 

Змістовий модуль IV. 
1. Розробити генограму трьох сімей. Розробити зміст сімейного клубу. Розробити 

сценарій  сімейного свята. 
2. Розробити пам’ятку для батьків дитини з обмеженими можливостями. 
3. Здійснити аналіз трьох програм інклюзивного навчання. 
4. Розробити зміст та структуру виконання одного волонтерського доручення. 

Розробити план-проспект заняття з волонтерами в умовах роботи волонтерської 
школи 

 



  
 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи бакалаврами, подано у 
вигляді табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль Бали 

Змістовий модуль І. Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні 
засади 

Тема 1-3. Технології соціально-педагогічної роботи: 
сутність та специфіка. Методи соціально-педагогічної 
роботи. Організаційні форми соціально-педагогічної 
роботи. (20 год.) 

Індивідуальне 
заняття, семінарське 
заняття, модульний 
контроль, екзамен  

20 

Змістовий модуль ІІ. Педагогічні методи в системі технологій соціального 
виховання 

Тема 4-6. Методи формування свідомості. Методи 
стимулювання поведінки об’єкту соціально-педагогічної 
роботи. Методи організації діяльності клієнтів 
соціально-педагогічної роботи (20 год.) 

Семінарське заняття,  
індивідуальне заняття, 
модульний контроль, 

екзамен 

40 

Змістовий модуль ІІІ. Загальні технології соціально-педагогічної роботи 
Тема 7-11. Соціальна вулична робота як метод 
соціально-педагогічної діяльності. Рекламно-
інформаційні технології в  соціально-педагогічній 
роботі. Технології соціальної терапії в діяльності 
соціального педагога. Технології соціальної 
профілактики в діяльності соціального педагога. 
Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах 
оздоровчого табору (12 год.) 

Семінарське заняття,  
індивідуальне заняття, 
модульний контроль, 

екзамен 

20 

Змістовий модуль ІV. Технології організації соціально-педагогічної роботи з 
різними групами клієнтів 

Тема 12-14. Технології соціально-педагогічної роботи з 
сім’єю. Технології соціально-педагогічного супроводу 
та реабілітації осіб з обмеженими можливостями. 
Технологізація волонтерської роботи в соціально-
педагогічній діяльності. (12 год.) 

Семінарське заняття,  
індивідуальне заняття, 
модульний контроль, 

екзамен 

25 

Разом: 72 год. Разом: 105 балів 
 



  
 

VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
(навчальний проект) 

 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом 
навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Технології соціально-
педагогічної роботи» – це вид навчально-дослідної роботи бакалавра, яка містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 

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 структура ІНДЗ – навчально-педагогічного дослідження у вигляді 
курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, додатки, список використаних джерел. 
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 

 
Критерії оцінювання ІНДЗ 

№ 
п/п 

Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 6 бали 
2. Складання плану 4 бали 
3. Аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 

результатів досліджень в логічній послідовності. 
Наявність технологічного забезпечення викладеного 
матеріалу 

13 бали 

4. Дотримання правил до наукових публікацій 2 бал 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 

елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел) 

5 бал 

Разом 30 балів 
Вибір варіанту ІНДЗ. ІНДЗ з курсу «Технології соціально-педагогічної роботи» має 85 

варіантів. Студенти обирають тему ІНДЗ за власними уподобаннями 
 

Тематика: 
1. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в спеціалізованих 



  
 

загальноосвітніх навчальних закладах 
2. Використання соціокультурного потенціалу великого міста для розвитку творчих 
здібностей дітей та молоді 
3. Шляхи використання  ігрових методик в соціально-педагогічній роботі 
4. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи в дитячих та юнацьких 
громадських організаціях 
5. Особливості використання методу переконання в соціально-педагогічній роботі з 
підлітками 
6. Технології роботи соціального педагога в умовах соціокультурного середовища 
великого міста 
7. Особливості соціально-педагогічної роботи з безпритульними дітьми 
8. Приклад в системі соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними 
підлітками 
9. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього оздоровчого 
табору 
10. Технології соціально-педагогічної реабілітації  дітей та моді з обмеженими 
функціональними можливостями 
11. Технології адаптації дітей-інвалідів до умов соціуму 
12. Умови успішності використання словесних групових форм роботи в соціально-
педагогічній практиці 
13. Технології соціальної терапії засобами образотворчого мистецтва 
14. Технології соціально-педагогічної терапії засобами мистецтва 
15. Ігрові технології в реалізації завдань соціальної терапії 
16. Технології профілактики адиктивної поведінки в роботі зі студентською молоддю 
17. Технології соціально-педагогічної профілактики сімейного насильства 
18. Технології  профілактики наркозалежної поведінки молоді 
19. Профілактика нехімічних видів залежності : зміст, види, форми 
20. Можливості використання складових молодіжної субкультури в технологіях 
реабілітації 
21. Особливості впливу молодіжної субкультури на зміст роботи соціального 
педагога з підлітками 
22. Технології реабілітації нарко та алкозалежних в умовах реабілітаційних центрів 
23. Оптимізація впливу соціокультурного середовища села на формування 
особистості підлітка. 
24. Напрямки  та форми соціально-педагогічної діяльності за місцем проживання. 
25. Зміст, форми та методи роботи соціального гувернера в сім’ях, де виховується 
дитина-інвалід 
26. Соціально-педагогічна реабілітація безпритульних в закладах тимчасового 
перебування 
27. Характеристика соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах 
виховання. 
28. Технології профілактики залучення підлітків до сфери секс-бізнесу 
29. Зміст, форми та методи  профілактики підліткової проституції 
30. Профілактика абортів та відмов від дитини в реабілітаційних центрах для 



  
 

неповнолітніх вагітних 
31. Місце спортивно-туристичних форм виховної діяльності в профілактиці 
протиправної поведінки молоді 
32. Профілактика бездоглядності і жебрацтва дітей в роботі з малозабезпеченими 
сім’ями 
33. Профілактика ХПСШ в системі соціально-педагогічної роботи 
34. Зміст, форми та особливості профілактики ВІЛ/СНІДу в молодіжному 
середовищі 
35. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень та формування 
культури правової поведінки дітей 
36. Діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу з 
профілактики деліквентної поведінки старшокласників 
37. Технології соціальної діагностики в системі соціально-педагогічної роботи 
38. Можливості використання суспільного доручення для формування соціальної 
активності  підлітка 
39. Формування та розвиток екологічної свідомості та культури вихованців 
40. Зміст та форми формування гендерної толерантності в роботі з молоддю 
41. Особливості роботи соціального педагога з підготовки молоді до сімейного 
життя 
42. Профілактика девіантної поведінки дітей та молоді шляхом залучення до різних 
видів художньо-естетичної діяльності 
43. Соціально-педагогічні умови формування трудової активності підлітків  в 
позашкільній діяльності 
44. Технології організації діяльності волонтерських колективів різних напрямів 
діяльності 
45. Соціальна паспортизація як засіб вивчення соціального стану клієнта чи об’єкта 
дослідження 
46. Ігрові техніки як чинник профілактики бездоглядної поведінки дітей та молоді 
47. Використання вуличних форм соціально-педагогічної роботи як засіб 
забезпечення ситуації соціального благополуччя 
48. Особливості використання методів стимулювання в соціально-педагогічній 
діяльності 
49. Технології формування та розвитку мотивації волонтерів в різних напрямах 
соціально-педагогічної діяльності 
50. Особливості використання інформаційних технологій в соціально-педагогічній 
роботі 
51. Зміст, форми та методи формування та розвитку лідерських якостей 
старшокласників 
52 .Сімейний клуб як центр соціально-педагогічної роботи в мікрорайоні 
53. Соціально-педагогічні умови формування та розвитку творчої особистості в 
умовах клубної роботи 
54. Рання трудова реабілітації дітей-інвалідів в умовах спеціалізованих центрів 
55. Технології реабілітації дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування  в умовах притулку 



  
 

56. Організація та проведення комплексних форм роботи як  демонстрація 
партнерства та взаємодії закладів соціального спрямування 
57. Технології підготовки та проведення масових форм роботи в умовах 
соціокультурного середовища великого міста 
58. Зміст та завдання соціально-педагогічної взаємодії з громадами різного типу 
59. Особливості соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі 
60. Анімаційна робота соціального педагога як засіб розвитку творчого потенціалу 
дітей та молоді 
61. Тематична таборова зміна: умови підготовки та проведення 
62. Зміст, напрямки та форми соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх 
школах-інтернатах 
63. Технології соціального супроводу дитини на етапах створення та 
функціонування прийомної сім’ ї 
64. Технології соціального супроводу прийомних батьків на етапах створення та 
функціонування прийомної сім’ ї 
65. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що потрапили в складні 
життєві обставини 
66. Особливості соціально-педагогічної роботи з  кризовими сім’ями 
67. Технології соціального супроводу неповнолітніх осіб, що повернулись з місць 
позбавлення волі 
68. Технології забезпечення інклюзивної освіти: соціально-педагогічний аспект 
69. Особливості соціально-педагогічної діяльності в  палацах та будинках дитячої 
творчості 
70. Специфіка роботи закладів соціального спрямування з жертвами сімейного 
насильства 
71. Профілактична програма як чинник формування здорового способу життя молоді 
72. Здоров’єзберігаючі технології в системі соціально-педагогічної роботи 
73. Специфіка соціально-педагогічної роботи з молодими військовослужбовцями та 
членами їх родин 
74. Особливості  використання технологій реабілітації, корекції та терапії в роботі з 
людьми похилого віку 
75. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми та членами родин 
тимчасових трудових мігрантів 
76. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з представниками національних та 
релігійних громад 
77. Можливості використання Інтернет-мережі в соціально-педагогічній роботі 
78. Шляхи формування етнічної толерантності в молодіжному середовищі 
79. Соціально-педагогічні умови ефективності використання соціальної реклами в 
роботі з дітьми та молоддю 
80. Зміст та форми роботи соціального педагога по формуванню батьківських 
навичок у молодих людей 
81. Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю  в коледжах та 
училищах 
82. Діяльність соціального педагога з профорієнтації старшокласників 



  
 

83. Зміст та форми роботи з батьками соціального педагога загальноосвітнього 
навчального закладу 
84. Специфіка соціально-педагогічної роботи з учнями молодшого шкільного віку 
85. Особливості організації соціально-педагогічної роботи зі студентами різних 
спеціальностей 

 
VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Навчальні досягнення студентів-бакалаврів із дисципліни «Технології соціально-

педагогічної роботи » оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де 
зазначено види й терміни контролю. систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Табл. 8.1 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Технології 

соціально-педагогічної роботи» 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 

№ 
п/п Вид діяльності Кількість 

рейтингових балів 
1.  Семінарські заняття  154 
2.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3, 4) 100 
3.  Самостійна робота 105 
4.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
5.  Відвідування лекцій 14 

403:60=6,7 
Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:6,7=ХХ балів.  
ХХ балів + бали за екзамен = загальна кількість балів 

Форма контролю – екзамен. Коефіцієнт з даної дисципліни дорівнює 6,7 (403 : 
60 = 6,7). 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських та 
практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи 
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. 



  
 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента-бакалавра застосовуються 
такі методи: 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 

• Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, звіт, 
реферат, есе. 

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 

Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 

ECTS 
 

Підсумкова 
кількість  
балів  

(max – 100) 

Оцінка за традиційною системою (4-
бальна шкала) 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

01 – 34 «незадовільно» (з обов’язковим повторним 
курсом)  

F 

35 – 59 «незадовільно» (з можливістю повторного 
складання) 

FX 

60 – 68 «задовільно» E 
69 – 74 «задовільно» D 
75 – 81 «добре» C 
82 – 89 «добре» B 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 
8.3. 

Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

 
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 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. 

 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти , де зазначено види й терміни  
контролю. Сума отриманих студентом балів в інтервалі від 1 до 60. Якщо студент 
набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну 
роботу. Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою 
перевіряються викладачем. Модульний контроль знань здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної  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. 

 

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 



  
 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо), ретроспективний метод. 

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
� опорні конспекти лекцій; 
� робоча навчальна програма; 
� презентації теоретичного матеріалу в Power Point 
� роздаткові матеріали для самостійної роботи студента під час семінарських 

занять;  
� контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 

досягнень студентів; 
� тести 
� РКР 

 
ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 
1. Визначити  роль та місце технологій соціально-педагогічної роботи в системі  
соціальних  технологій. 
2. Надати характеристику методів соціально-педагогічної діяльності 
3. Розробити тематику профілактичних соціально-педагогічних бесід. 
4. Розробити тематику диспутів для різних категорій об’єктів. 
5. Розробити структуру і зміст одного диспуту на соціально-педагогічну тему.    
6. Визначити стратегію  і технології взаємодії соціального працівника з засобами 
масової інформації. 
7. Назвати основі форми взаємодії соціального педагога  з ЗМІ. 
8. Розробити структуру і зміст рубрик усного журналу. 
9. Розробити макет грамоти для волонтерського колективу. 
10. Визначити роль та місце психологічних методів в технологіях соціально-
педагогічної роботи. 
11. Визначити роль та місце соціологічних методів в технологіях соціально-
педагогічної роботи. 
12. Визначити роль та місце організаційних методів в технологіях соціально-
педагогічної роботи. 
13. Розробити умови і макет стенду комплексного групового змагання. 
14. Розробити макет заохочення для переможця змагання. 
15. Описати технологію організації вуличної соціальної роботи в районі великого 
міста.    
16. Розкрити зміст технологій соціальної паспортизації. Описати генограму як вид 
соціальної паспортизації. Навести приклади 



  
 

17. Розробити зміст і умови проведення тематичної ігрової програми 
18. Запропонуйте характеристику методів соціально-педагогічної діяльності   
19. Розробити  структуру та завдання для станцій ігрової техніки „станційний  
експрес”. 
20. Дайте характеристику поняття “форми соціально-педагогічної роботи”. 
21. Визначити основні етапи підготовки і проведення диспуту. 
22. Розглянути класифікацію форм соціально-педагогічної роботи. Запропонувати 
власні приклади форм 
23. Розробити зміст та структуру роботи семінару  для волонтерів. 
24. Назвати основні завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з 
обмеженими можливостями. 
25. Дати характеристику основних етапів таборової зміни. 
26. Визначити основні етапи підготовки і проведення соціально-педагогічної 
бесіди.        
27. Визначити можливості використання конференцій в практиці соціально-
педагогічної роботи. 
28. Розробити структуру роботи сімейного клубу, навести приклад одного заняття. 
29. Дати характеристику усного журналу як групової форми соціально-
педагогічної роботи. 
30. Визначити психолого-педагогічні умови застосування гри в соціально-
педагогічній роботі. 
31. Дати загальну характеристику  методів стимулювання, що використовуються в 
практиці соціально-педагогічної роботи. 
32. Визначити переваги літнього оздоровчого табору у вирішенні проблем 
соціально-педагогічної роботи. 
33. Складіть перелік доручень для бригади вуличних соціальних  працівників; 
розробіть зміст одного доручення у вигляді пам’ятки. 
34. Дати загальну характеристику методів стимулювання, що використовуються в 
практиці соціально-педагогічної роботи. 
35. Назвати традиційні і інноваційні форми заохочення в практиці соціально-
педагогічної роботи. 
36. Визначити специфіку соціально-педагогічної роботи з сім”ями різного типу. 
37. Розкрити особливості використання технік арт-терапії. Навести приклади. 
38. Назвати традиційні і інноваційні форми заохочення в практиці соціально-
педагогічної роботи. 
39. Розробити структуру молодіжного клубу за місцем проживання 
40. Дати визначення методів негативного підкріплення і прийомів їх застосування. 
41. Визначити особливості використання техніки прес-конференції в соціально-
педагогічній роботі. 
42. Провести аналіз кількох прикладів  інформаційно-рекламної продукції , що 
використовується в практиці соіально-педагогічної роботи 
43. Розробити макет та зміст одного прес-релізу 
44. Розробити перелік літературних джерел для читацьких конференцій. 
45. Розкрити сутність основних волонтерських програм 



  
 

46. Описати техніку чергування творчих доручень. 
47. Дати характеристику доручення як методу організації соціально-керованої 
діяльності. 
48. Дати характеристику загальнонаукових методів, що застосовуються в практиці 
соціально-педагогічної роботи. 
49. Розробити тематику профілактичних бесід для учнів загальноосвітньої школи      
( різного віку). Розкрити зміст однієї бесіди 
50. Розробити зміст та описати методику проведення одного заняття 
профілактичної спрямованості 
51. Здійснити аналіз кількох профілактичних програм 
52. Запропонувати перелік групових доручень для колективу школярів 
53. Розробити зміст пам’ятки для батьків дитини 
54. Розробити символіку для волонтерського колективу 
55. Описати зміст та форми роботи за напрямком інклюзивної освіти 
56. Розкрити зміст основних стратегій профілактичної роботи 
57. Розробити структуру та ігрові техніки для тематичної вуличної ігротеки 
58. Запропонувати перелік організаційних форм соціально-педагогічної роботи 
для сімейного клубу. 
59. Розробити зміст Школи волонтерів. 
60. Розробити перелік організаційних форм роботи для реабілітаційного центру 
61. Розробити перелік форм соціально-педагогічної роботи для однієї профільної  
таборової зміни 
62. Розробити методику проведення одного тематичного Дня 
63. Розробити методику проведення одного тематичного Дня в загальноосвітньому 
навчальному закладі 
64. Запропонувати організаційну форму соціально-педагогічної роботи і здійснити 
її методичний аналіз. 
65. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, комплексної 
вуличної форми соціально-педагогічної роботи 
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