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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології соціальної роботи» охоплює актуальні 

питання реалізації технологій соціальної роботи з урахуванням сучасної соціально-економічної 

ситуації, досвіду вітчизняної та світової практики соціальної роботи.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи»  є: ознайомлення 

студентів з основними характеристиками  соціальних технологій та технологій соціальної роботи, 

визначення сутності та особливостей процесу технологізації  соціальної роботи, розробка алгоритмів 

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

роботи спрямованої на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого 

потенціалу, здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення 

власних проблем. 

Завдання: 

1. Ознайомлення з метою та завданнями технологізації соціальної роботи. 

2. Визначення можливостей використання  соціальних технологій та технологій 

соціальної роботи в практиці соціального працівника. 

3. Опанування організаційно-методичних основ розробки та впровадження технологій 

соціальної роботи. 

4. Набуття основних операційних навичок, оволодіння прийомами та техніками соціальної 

роботи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

  знати: характеристику  та класифікації загальних технологій соціальної роботи і технологій 

організації соціальної роботи з різними групами клієнтів; можливості та умови ефективної реалізації 

загальнонаукових та специфічних методів в практиці соціальної роботи; види та специфіку основних 

організаційних форм соціальної роботи; умови ефективності застосування форм та методів соціальної 

роботи. 

  вміти: добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації 

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

найбільш ефективні організаційні форми соціальної роботи, забезпечувати їх варіативність, 

структурність, послідовність та інтеграцію; визначати переваги, можливості окремих технологій 

соціальної роботи стосовно завдань роботи з різними клієнтами та соціальними групами; 

впроваджувати в практику соціальної роботи повний цикл технологічних операцій: прогнозування, 

діагностику, планування, організацію, проведення, визначення та оцінка результатів тощо. 

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 108 

год., із них 20 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття,  6 год. – модульний контроль.  

Вивчення навчальної дисципліни «Технології соціальної роботи» завершується складанням 

екзамену. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

професійна програма 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

1301 «Соціальне 

забезпечення» Нормативна 

Напрям підготовки  

6.130102 «Соціальна робота» 

Модулів – 4 

Спеціальність: 

_____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 144    
5-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2 год. 

Освітньо-професійна 

програма: перший 

(бакалаврський рівень) 

 

Лекції 

20 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 

 

Самостійна робота 

96 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю:  

екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

п/п 
Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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Змістовий модуль І. Загальні технології соціальної роботи 

1.  
Технології соціальної профілактики 

в діяльності соціального працівника 
14 4 2 2  6 4  

2.  
Рекламно-інформаційні технології у 

соціальній роботі 
14 4 2 2  6 4  

3.  
Вулична робота як метод соціальної 

роботи 
16 4 2 2  6 4 2 

Разом 44 12 6 6  18 12 2 

Змістовий модуль ІІ. Спеціальні технології соціальної роботи 

4.  
Технології соціальної терапії в 

діяльності соціального працівника 
14 4 2 2  6 4  

5.  
Технології консультування у 

соціальній роботі 
14 4 2 2  6 4  

6.  
Використання ігрових технологій у 

соціальній роботі 
18 6 2 4  6 4 2 

 Разом 46 14 6 8  18 12 2 

Змістовий модуль ІІІ. Технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 

7.  Технології соціальної роботи з 

сім’єю 

13 4 2 2  6 3  

8.  Технології соціального супроводу та 

реабілітації осіб з обмеженими 

можливостями 

13 4 2 2  6 3  

9.  Технології соціальної роботи з 

волонтерами 

13 4 2 2  6 3  

10.  Технології соціальної роботи в 

літньому оздоровчому таборі 

15 4 2 2  6 3 2 

 54 16 8 8  24 12 2 

Разом 144 42 20 22  60 36 6 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

 Загальні технології соціальної роботи 

 

Тема 1. Технології соціальної профілактики в діяльності соціального працівника (2 год.) 

Сутність та мета соціальної профілактики. Рівні профілактики. Структура процесу соціальної 

профілактики. Завдання соціальної профілактики. Форми організації профілактики. Основні підходи 

до профілактики. Профілактичні програми. 

Семінарське заняття 1. Особливості розробки профілактичних програм (2 год.) 

   

Тема 2. Рекламно-інформаційні технології у соціальній 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 

працівник у своїй діяльності (преса, телебачення, радіо). Види інформаційного впливу у роботі 

соціального працівника. Технології використання рекламних засобів в діяльності соціальних 

працівників. Специфічні ознаки соціальної реклами. Типові види рекламної продукції які 

використовуються в практиці соціальної роботи. Прес-реліз.  Технології оформлення та розміщення 

інформаційних стендів. Плакати, буклети, листівки, техніки їх влучного використання в практиці 

соціальної роботи. 

Семінарське заняття 2. Методика розробки рекламно-інформаційної продукції соціального 

спрямування (2 год.) 

 

Тема 3. Вулична робота як метод соціальної роботи (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 працівника, що працює в умовах вуличного простору. Стратегія 

організації вуличної соціальної роботи. Організація роботи бригади вуличних соціальних 

працівників. Правила  техніки безпеки при роботі на вулиці 

Семінарське заняття 3. Соціальна паспортизація вуличного середовища (2 год.) 

   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Спеціальні технології соціальної роботи 

 

Тема 4. Технології соціальної терапії в діяльності соціального працівника (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 працівника. 

Проблеми  терапевтичної роботи соціального працівника 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 4. Терапевтичні техніки в соціальній роботі (2 год.) 

 

Тема 5. Технології консультування у соціальній роботі (2 год.) 

Сутність соціального консультування. Цілі, завдання та методи соціального консультування. Види та 
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етапи соціального консультування.  

Семінарське заняття 5. Розробка та презентація консультативної програми (2 год.) 

  

Тема 6. Використання ігрових технологій у соціальній роботі (2 год.) 

Особливості використання ігрових технік в соціальній роботі. Класифікація ігор в соціальній роботі. 

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

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

ігор. 

Семінарське заняття 6-7. Презентація ігрових технологій, що використовуються у соціальній 

роботі (4 год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 

   

Тема 7. Технології соціальної роботи з сім’єю (2 год.) 

Завдання соціальної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки 

соціального працівника. Технології діагностики сімейних стосунків. Соціальна паспортизація сім’ї. 

Методика створення гемограми сім’ї. Технології сімейної терапії. Технології соціального патронажу, 

інспектування, нагляду. Технології соціально-педагогічного сімейного консультування.  Специфіка 

роботи соціального працівника 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 8. Технології соціальної роботи з різними типами сімей (2 год.) 

  

Тема 8. Технології соціального супроводу та реабілітації осіб з обмеженими можливостями 

(2 год.) 

Технологічні основи здійснення соціального супроводу клієнтів з обмеженими можливостями. 

Завдання соціального працівника 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 працівника в цих програмах. Особливості соціального патронажу 

дітей з функціональними обмеженнями. Впровадження ідей інклюзивного навчання в технології 

соціальної роботи. Клубна робота з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. 

Семінарське заняття 9. Зміст та форми соціальної роботи з клієнтами з обмеженими 

функціональними можливостями (2 год.) 

 

Тема 9. Технології соціальної роботи з волонтерами (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 10. Технологізація волонтерської роботи. Ділова гра «Семінар для 

волонтерів» (2 год.) 
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Тема 10. Технології соціальної роботи в літньому оздоровчому таборі (2 год.) 

Переваги роботи літнього тимчасового дитячого оздоровчого табору у вирішенні проблем соціальної 

роботи. Сутність та специфіка роботи соціального працівника як організатора діяльності дитячих та 

юнацьких колективів в умовах літнього табору. Таборова зміна як концентрований за змістом та 

виховною ефективністю період діяльності  дитячого чи юнацького тимчасового колективу. Етапи 

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

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

таборової зміни (Карнавал, Ярмарок, Свято прощання тощо). Методика підготовки та проведення 

фестивалів, творчих оглядів, концертів. Специфіка роботи наметових, волонтерських, екологічних, 

скаутських таборувань. Робота з специфічними категоріями клієнтів в умовах табору. 

Семінарське заняття 11. Методика підготовки та проведення ігрових програм, тематичних днів 

(2 год.) 
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IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

Разом: 144 год., з них 20 год. – лекції, 22 год. – семінарські, 0 год. – індивідуальна робота, 60 год. – самостійна робота, 36 год. – 

самостійна робота з підготовки до іспиту, модульний контроль – 6 год. 

Модулі Змістовий модуль І (91 бал) Змістовий модуль ІІ (82 бала) Змістовий модуль ІІІ (93 бала) 

Назва 

модуля 
Загальні технології соціальної роботи Спеціальні технології соціальної роботи Технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал) 

Теми лекцій Технології 

соціальної 

профілактики в 

діяльності 

соціального 

працівника 

Рекламно-

інформаційн

і технології 

у соціальній 

роботі 

Вулична 

робота як 

метод 

соціальної 

роботи 

Технології 

соціальної 

терапії в 

діяльності 

соціального 

працівника 

Технології 

консультування 

у соціальній 

роботі 

Використання 

ігрових 

технологій у 

соціальній 

роботі 

Технології 

соціальної 

роботи з 

сім’єю 

 

 

 

Технології 

соціального 

супроводу та 

реабілітації 

осіб з 

обмеженими 

можливостями 

Технології 

соціальної 

роботи з 

волонтерами 

Технології 

соціальної 

роботи в 

літньому 

оздоровчом

у таборі 

Семінарські  1 (11 балів) 2 (11 балів) 3 (11 балів) 4 (11 балів) 5 (11 балів) 6-7 (22 бала) 8 (11 балів) 9 (11 балів) 10 (11 балів) 11 (11 балів) 

Теми 

семінарськи

х занять 

Особливості 

розробки 

профілактичних 

програм 

Методика 

розробки 

рекламно-

інформаційн

ої продукції 

соціального 

спрямування 

 

Соціальна 

паспортизаці

я вуличного 

середовища 

Терапевтичні 

техніки в 

соціальній 

роботі 

 

Розробка та 

презентація 

консультативної 

програми  

Презентація 

ігрових 

технологій, 

що 

використовую

ться у 

соціальній 

роботі 

 

Технології 

соціальної 

роботи з 

різними 

типами сімей 

Зміст та форми 

соціальної 

роботи з 

клієнтами з 

обмеженими 

функціональни

ми 

можливостями 

Технологізаці

я 

волонтерської 

роботи. 

Ділова гра 

«Семінар для 

волонтерів»  

Методика 

підготовки 

та 

проведення 

ігрових 

програм, 

тематичних 

днів 

 

 

Самостійна 

робота 

1. Аналіз трьох профілактичних програм - 5 

2. Створення прес-релізу - 5 

3. Розробка переліку соціальних послуг, що 

надаються в умовах вулиці – 5  

4. Розробка текстового паспорту мікрорайону  

– 5 

1. Розробка змісту заняття терапевтичної 

групи - 5 

2. Розробка картотеки ігор (100 карток) - 5 

 

1. Розробка соціального паспорту сім’ї: генограми, екомапи 

(власної та вигаданої сімей) - 5 

2. Розробка пам’ятки для батьків - 5 

3. Розробка символіки волонтерського колективу - 5  

4. Розробка проекту проведення одного таборового свята 

(Ярмарка, Карнавал, Спортивне свято) - 5 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Підсумкови

й контроль 

Екзамен – 40 балів 

Розрахунок коефіцієнту: 266/60=4,43 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Загальні технології соціальної роботи 

 

Семінарське заняття 1. Особливості розробки профілактичних програм (2 год.) 

1. Презентація авторських профілактичних програм для підлітків. 

 

Семінарське заняття 2. Методика розробки рекламно-інформаційної продукції соціального 

спрямування (2 год.) 

1. Аналіз типових видів рекламної продукції, яка використовується в практиці 

соціальної роботи. 

2. Розробка підходів до створення та використання інформаційного плаката, буклета, 

листівки  для рекламно-інформаційної кампанії. 

3. Аналіз та презентація розроблених рекламно-інформаційних матеріалів (відео-

роликів) на обрану тематику. 

 

Семінарське заняття 3. Соціальна паспортизація вуличного середовища (2 год.) 

1. Розробка та захист системи позначок для соціальної паспортизації мікрорайону. 

2. Презентація соціокультурного об’єкту з визначеними організаційними формами 

соціальної роботи (5-7 форм). 

3. Характеристика найбільш типових форм роботи в умовах вуличного середовища: 

рейд, вулична хода, мітинг, демонстрація, ігротека, свято, акція тощо. 

4. Презентація трьох організаційних форм соціальної роботи, які проводяться в умовах 

вуличного середовища. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Спеціальні технології соціальної роботи 

Семінарське заняття 4. Терапевтичні техніки в соціальній роботі (2 год.) 

1. Здійснення  немедичної корекції чи терапії  у ставленнях дитини до себе, до інших і 

до реального життя.  

2. Індивідуальна та групова форми роботи з клієнтом (їх переваги та недоліки).  

3. Особливості психолого-педагогічної групової терапії в практиці роботи соціального 

педагога. 

4. Характеристика окремих напрямів соціальної терапії: епістолярна терапія, 

казкотерапія, арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія. 

5. Презентація одного казкотерапевтичного заняття з визначеною цільовою аудиторією. 

 

Семінарське заняття 5. Розробка та презентація консультативної програми (2 год.) 

1. Розробка та презентація консультативної програми для обраної цільової аудиторії. 

2. Розробка та презентація консультативного стенду. 

 

Семінарське заняття 6-7. Презентація ігрових технологій, що використовуються у соціальній 

роботі (4 год.) 

1. Розробка та презентація ігрової програми для визначеної цільової аудиторії. 

2. Розробка та презентація станційного експресу. 

3. Розробка та презентація вуличної ігротеки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 

Семінарське заняття 8. Технології соціальної роботи з різними типами сімей (2 год.) 
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1. Ділова гра “Сімейний клуб” (клуб молодої сім’ї, клуб студентської сім’ї, клуб 

молодих батьків).  

2. Захист проекту соціальної роботи з кризовими сім’ями. 

 

Семінарське заняття 9. Зміст та форми соціальної роботи з клієнтами з обмеженими 

функціональними можливостями (2 год.) 

1. Розробка та захист змісту діяльності соціального працівника – організатора акцій: “ 

Книга – дитині інваліду”, “ Посмішка дитини” , “ Ігротека для дитини-інваліда”. 

2. Розробка корекційного заняття з клієнтами з обмеженими функціональними 

можливостями. 

3. Розробка банку корекційних вправ. 

 

Семінарське заняття 10. Технологізація волонтерської роботи (2 год.) 

1. Розробка змісту та структури семінару для волонтерів. 

2. Презентація пам’ятки з виконання волонтерського доручення. 

 

Семінарське заняття 11. Методика підготовки та проведення програм, тематичних днів в 

умовах літнього оздоровчого табору (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. 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Змістовий модуль І. 

1. Аналіз трьох профілактичних програм та проектів різного спрямування (з 

визначенням їх цільової групи та рівнів профілактичного втручання). 

2. Створення прес-релізу як форми рекламно-інформаційної продукції. 

3. Розробка переліку соціальних послуг, що надаються в умовах вулиці за такою 

схемою: 

№ Категорія клієнтів Види послуг Форма надання 

послуг 

    

4. Розробка текстового паспорту мікрорайону 

 

 

Змістовий модуль ІІ. 

1. Розробка змісту заняття терапевтичної групи. 

2. Розробка картотеки ігор (100 карток) 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

5. Розробка соціального паспорту сім’ї: генограми, екомапи (власної та вигаданої 

сімей). 

6. Розробка пам’ятки для батьків. 

7. Розробка символіки волонтерського колективу  

8. Розробка проекту проведення одного таборового свята (Ярмарок, Карнавал, 

Спортивне свято). 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
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Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 

Змістовий модуль І. Загальні технології соціальної роботи 

Тема 1-3. Технології соціальної профілактики в діяльності 

соціального працівника. Рекламно-інформаційні технології у 

соціальній роботі. Вулична робота як метод соціальної роботи 

(30 год.) 

Семінарське заняття, 

модульний контроль, 

екзамен  

20 

Змістовий модуль ІІ. Спеціальні технології соціальної роботи 

Тема 4-6. Технології соціальної терапії в діяльності 

соціального працівника. Технології консультування у соціальній 

роботі. Використання ігрових технологій у соціальній роботі. (30 

год.) 

Семінарське заняття,  

модульний контроль, 

екзамен 

10 

Змістовий модуль ІІ. Технології соціальної роботи з різними групами клієнтів 

Тема 7-10. Технології соціальної роботи з сім’єю. Технології 

соціального супроводу та реабілітації осіб з обмеженими 

можливостями. Технології соціальної роботи з волонтерами. 

Технології соціальної роботи в літньому оздоровчому таборі. 

(36 год.) 

Семінарське заняття,  

модульний контроль, 

екзамен 

20 

Разом: 96 год. Разом: 60 балів 

 

VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

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. 

Табл. 8.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни  

«Технології соціальної роботи» 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових балів 

1.  Семінарські заняття  110 

2.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3) 75 

3.  Самостійна робота 60 

4.  Відвідування семінарських занять 11 

5.  Відвідування лекцій 10 

266:60=4,43 

Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:4,43=ХХ балів.  

ХХ балів + бали за екзамен = загальна кількість балів 

Форма контролю – екзамен. Коефіцієнт з даної дисципліни дорівнює 4,43 (266:60=4,43). 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час 

виконання самостійної 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, 
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співбесіда, екзамен. 

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, звіт. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

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. 

ІІХ. 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. 

ІХ. 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 

Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Визначити  основні  види соціальних технологій. 

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

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

4. Визначити основні завдання технологій корекції в соціальній роботі. 

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

6. Визначити переваги використання дискусійних форм в практиці соціальної роботи. 

Охарактеризувати специфіку диспуту та дискусії. 
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7. Визначити переваги групових форм роботи у вирішенні проблем соціальної роботи.  

8. Визначити роль та місце діагностики в технологіях соціальної роботи. Навести приклади 

використання діагностичних технік. 

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

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

11. Визначити специфіку соціальної роботи з сім’ями різного типу. 

12. Визначити технологічні особливості консультування в соціальній роботі. 

13. Визначити умови ефективного застосування гри та ігрових технік в соціальній роботі. 

14. Дати характеристику доручення як методу організації соціально-керованої діяльності. 

15. Дати характеристику основних напрямів та завдань соціальної реабілітації. 

16. Дати характеристику педагогічних методів, що застосовуються в практиці соціальної роботи. 

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

18. Запропонувати перелік організаційних форм соціальної роботи для сімейного клубу. 

19. Запропонувати склад бригади вуличної соціальної роботи. 

20. Здійснити аналіз кількох відомих зразків рекламно-інформаційної продукції соціального 

спрямування. 

21. Здійснити аналіз кількох профілактичних програм. 

22. Надати характеристику терапевтичних технік в практиці соціальної роботи. 

23. Назвати основні завдання соціального працівника в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими 

можливостями. 

24. Назвати основні форми взаємодії соціального працівника зі ЗМI. 

25. Назвати переваги форм вуличної соціальної роботи. 

26. Описати генограму як вид соціальної паспортизації. Навести приклади. 

27. Описати зміст та форми роботи за напрямком інклюзивної освіти. 

28. Описати технологію організації роботи бригади вуличних соціальних працівників. 

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

30. Охарактеризувати базові технології соціальної роботи. 

31. Охарактеризувати напрями консультаційної роботи соціального працівника. 

32. Охарактеризувати основні загальнонаукові методи, що застосовуються в соціальній роботі. 

33. Охарактеризувати сутність поняття «соціальні  технології». 

34. Охарактеризувати технології взаємодії соціального працівника з засобами масової інформації. 

35. Провести аналіз кількох прикладів інформаційно-рекламної продукції, що використовується в 

практиці соціальної роботи. 

36. Розглянути класифікацію форм соціальної роботи. Навести приклади нестандартних форм. 

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

організаційні, педагогічні) з  соціальною профілактикою. 

38. Розкрити зміст основних стратегій профілактичної роботи. 

39. Розкрити зміст рівнів профілактичної роботи. 

40. Розкрити зміст технологій соціальної паспортизації. Навести приклади соціальних паспортів. 

41. Розкрити зміст технологій соціальної профілактики. Навести приклади організаційних форм 

роботи профілактичного спрямування 

42. Розкрити особливості використання технік арт-терапії в практиці соціальної роботи. Навести 

приклади. 

43. Розкрити сутність основних волонтерських програм. 

44. Розкрити сутність технологій соціальної терапії, навести приклади використання 

терапевтичних технік в соціальній роботі. 

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

46. Розробити зміст і умови проведення тематичної ігрової програми. 

47. Розробити зміст та ідею рекламно-інформаційного продукту. 

48. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, комплексної вуличної форми 

соціальної роботи. 
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49. Розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, комплексної  форми 

соціальної роботи в умовах великого міста. 

50. Розробити зміст та описати методику проведення одного комплексного заняття профілактичної 

спрямованості. 

51. Розробити зміст та структуру  станційної ігрової програми. 

52. Розробити зміст та структуру роботи семінару  для волонтерів. 

53. Розробити зміст та умови ігрової програми. 

54. Розробити методику проведення одного тематичного Дня. 

55. Розробити перелік літературних джерел для читацьких конференцій. 

56. Розробити перелік організаційних форм роботи для реабілітаційного центру. 

57. Розробити перелік форм соціальної роботи для наметового молодіжного табору. 

58. Розробити план проведення свята в умовах вуличного простору. 

59. Розробити структуру  молодіжного клубу за місцем проживання. 

60. Розробити структуру і зміст лекторію з  певної соціальної проблеми. 

61. Розробити структуру і зміст одного диспуту на соціальну тему. 

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

соціальної роботи. 

63. Розробити тематику диспутів соціального спрямування. 

64. Розробити тематику профілактичних  бесід. Розкрити зміст однієї бесіди. 
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