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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
8 / 240
5
5
10
10
8
8
240
240
64
32
16
160
залік

208
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-педагогічний
практикум» є ознайомлення студентів з існуючими в практиці соціальної
роботи методами та методиками; відпрацювання студентами умінь та
навичок користуватися основними загальними, міждисциплінарними та
конкретними соціальними технологіями та технологіями соціальнопедагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів; накопичення
практичних умінь і навиків, розвиток самостійності в ухваленні рішень,
формування
творчих
здібностей,
можливості
працювати
в
міждисциплінарній команді фахівців тощо.
Завдання:
– сприяння формуванню у студентів професійної позиції соціального
працівника/педагога, фахівця із соціальної роботи;
– формування цілісного уявлення про чинники й закономірності
соціальної життєдіяльності людини; розкриття специфіки соціальної роботи
та її гуманістичної спрямованості;
– розкриття актуальної проблематики сучасних моделей організації
практичної соціально-педагогічної роботи, які склалися в Україні і за її
межами;
– навчання застосовуванню прикладних методик у практичній роботі,
методично грамотного використання різних видів методів для вирішення
проблем клієнтів, підбору необхідного інструментарію для здійснення
втручання та надання допомоги різним категоріям клієнтів;
– формування у студентів фахової компетентності та навичок
практичної соціально-педагогічної роботи з використанням засвоєних
технологій соціально-педагогічної роботи.
– надання студентам досвіду подолання проблемних ситуацій в процесі
індивідуальної роботи з клієнтом; сприяння отриманню ними досвіду роботи
3

з супервізором та групового обговорення проблем практичної роботи.
3.
Результати навчання за дисципліною
- показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних
концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей
соціогуманітарних наук;
- демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати
нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
- здатність виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей
соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання
професійного вигорання.
4.
Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Лекції

Усього

Назва змістових модулів, тем

Семінари

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Модуль 1 «Теоретико-прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи як сфери
професійної діяльності»
Тема 1. Основні поняття і категорії
6
2
4
соціально-педагогічної роботи
Тема 2. Загальна характеристика методів 4
2
2
соціальної/соціально-педагогічної роботи
Самостійна робота 1. Теоретико-прикладні 20
20
аспекти соціально-педагогічної роботи як
сфери професійної діяльності
Модульний контроль 1
2
Разом
32
4
4
2
20
Модуль 2 «Основні характеристики взаємодії в соціальній роботі»
Тема 1. Когнітивні й емоційні компоненти 10
4
4
2
взаємодії в соціальній роботі
Самостійна
робота
2.
Основні 20
20
характеристики взаємодії в соціальній роботі
Модульний контроль 2
2
Разом
32
4
4
2
20
Модуль 3 «Особливості соціально-педагогічної роботи на індивідуальному рівні»
Тема 1. Індивідуальна соціальна робота. 6
4
2
Ведення випадку в соціальній роботі.
4
4
Тема 2. Техніки соціально-педагогічної

підтримки
під
консультування.

час

кризового

Самостійна
робота
3.
Особливості
соціально-педагогічної
роботи
на
індивідуальному рівні

20

-

-

20
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Модульний контроль 3
2
Разом
32
4
6
20
Модуль 4 «Потенціал настільних ігор у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої
поведінки»
Тема 1. Ігрове навчання: переосмислення
8
4
4
ролі настільних ігор у сучасних
профілактичних програмах
Самостійна
робота
4.
Потенціал 20
20
настільних ігор у профілактиці ВІЛ/СНІДу
та ризикованої поведінки
Модульний контроль 4
2
Разом
30
4
4
20
Модуль 5 «Методи та методики групової соціальної роботи»
Тема 1. Організація групової соціальної
6
2
4
роботи
Самостійна робота 5. Методи та методики 20
20
групової соціальної роботи
Модульний контроль 5
2
Разом
28
2
4
20
Модуль 6 «Вулична соціальна робота»
Тема 1. Соціальна робота з дітьми вулиці
6
2
4
Самостійна робота 6. Вулична соціальна 20
20
робота
Модульний контроль 6
2
Разом
28
2
4
20
Модуль 7 «Програми спрямовані на оптимізацію процесу постановки життєвих цілей та
пошуку шляхів їх досягнення»
Тема 1. «Будуємо майбутнє разом»:
8
2
6
програма профілактики конфліктів та
правопорушень серед учнівської молоді
Самостійна
робота
7.
Програми 20
20
спрямовані на оптимізацію процесу
постановки життєвих цілей та пошуку
шляхів їх досягнення
Модульний контроль 7
2
Разом
30
2
6
20
Модуль 8 «Сучасні технології групової роботи з підлітками та їх батьками»
Тема 1. Попередження стигми та
6
6
дискримінації серед підлітків і молоді,
формування толерантності та запобігання
конфліктам і злочинам на ґрунті інакшості
Самостійна робота 8. Сучасні технології 20
20
групової роботи з підлітками та їх
батьками
Модульний контроль 8
2
Разом
28
6
20
Усього
240 22
8
34
160
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1. Програма
практикум»

навчальної

дисципліни

«Соціально-педагогічний

Модуль 1. Теоретико-прикладні аспекти соціально-педагогічної
роботи як сфери професійної діяльності
Лекція 1. Основні поняття і категорії соціально-педагогічної роботи.
Соціальна робота в системі соціальних відносин і соціального пізнання.
Соціальна робота в Україні та світі. Сутність понять «соціальна робота»,
«соціально-педагогічна робота». Основні поняття і категорії соціальної роботи:
соціальний добробут, соціальна допомога, соціальний захист, соціальне
управління. Структура професійної діяльності соціального працівника,
соціального педагога, фахівця із соціальної роботи. Мета, засоби і функції
професійної діяльності. Професійна компетентність. Кваліфікаційні рівні і
характеристики соціальної/соціально-педагогічної роботи як професійної
діяльності.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна робота,
соціальна допомога, соціальний захист, соціальне управління
Рекомендовані джерела:
Основні: 2
Додаткові: 1, 5
Семінарське заняття 1-2. Стратегії втручання у соціальній роботі.
Лекція 2. Загальна характеристика методів соціальної/соціальнопедагогічної роботи
Сутність понять «метод» та «методика» в соціальній роботі. Методи як
способи взаємопов’язаної діяльності соціального працівника та клієнта.
Класифікація методів професійної діяльності – важливий компонент
організації соціальної роботи. Сучасні погляди на виокремлення
класифікаційних ознак практичних методів соціальної роботи. Прямі і
непрямі методи соціальної роботи.
Класифікація методів за об’єктами (клієнтами) соціальної роботи.
Групи педагогічних, психологічних та соціологічних методів, що
використовуються у практиці соціальної роботи. Виникнення класичних та
інноваційних методів соціальної роботи. Концептуальні підходи до
періодизації процесу розвитку методології соціальної роботи. Робота з
окремим випадком індивіда або сім'ї (саse work).
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна робота,
соціальна допомога, соціальний захист, соціальне управління
Рекомендовані джерела:
Основні: 2
Додаткові: 1, 5
Практичне заняття 1. Основні характеристики взаємодії в соціальній
роботі.
Модуль 2. Основні характеристики взаємодії в соціальній роботі
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Лекція 3-4. Когнітивні й емоційні компоненти взаємодії в соціальній
роботі
Сутнісні характеристики соціальної взаємодії. Суб’єкт–суб’єктна
взаємодія. Клієнт соціальної роботи. Клієнтські системи. Зміст взаємодії
соціального працівника і клієнта. Три складових компоненти соціальної взаємодії
і соціальних установок: поведінковий, афектний (емоційний), когнітивний.
Психологічна структура взаємодії в соціальній роботі. Когнітивні компоненти
взаємодії соціального працівника і клієнта: постановка проблеми, раціональне
обговорення, стратегії ухвалення рішень. Емоційні компоненти взаємодії:
емпатія, конгруентність, ухвалення клієнта. Поведінковий компонент взаємодії
фахівця і клієнта соціальної роботи.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна
робота, соціальна допомога, соціальний захист, соціальне управління
Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Семінарське заняття 3-4. Цінності й етичні засади практичної
соціальної роботи.
Практичне заняття 2. Ціннісна позиція соціального працівника,
соціального педагога, фахівця із соціальної роботи.
Модуль 3. Особливості соціально-педагогічної роботи на
індивідуальному рівні
Лекція 5-6. Індивідуальна соціальна робота.
Місце індивідуальної роботи в практичній соціальній роботі. Об’єкт
індивідуальної роботи. Клієнт, користувач і споживач соціальних послуг.
Предмет індивідуальної соціальної роботи. Огляд підходів, що
використовуються
в
процесі
індивідуальної
соціальної
роботи.
Психоаналітичний підхід. Психосоціальний підхід. Функціональний підхід.
Підхід, що зосереджується на вирішенні проблеми. Поведінковий підхід. Огляд
інших моделей соціальної роботи. Робота з проблемою та з індивідуальним
випадком. Ресурси клієнта. Структура опису індивідуального випадку.
Аналіз об’єкту та предмета індивідуальної соціальної роботи.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна
робота, соціальна допомога, соціальний захист, соціальна робота.
Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Практичне заняття 3. Моделі роботи з індивідуальним випадком.
Практичне заняття 4-5. Техніки соціально-педагогічної підтримки
під час кризового консультування.
Модуль 4. Потенціал настільних ігор у профілактиці ВІЛ/СНІДу та
ризикованої поведінки
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Лекція 7-8. Ігрове навчання: переосмислення ролі настільних ігор
у сучасних профілактичних програмах.
Види настільних ігор. Функції настільної гри. Профілактична та
діагностична функції як ключові орієнтири тренера. Карткова гра як
інструмент для обговорення питань збереження здоровя, гігієни,
репродуктивного здоровя, ризиків наркотичної залежності та інфікування
ВІЛ. Фото-кейс як метод роботи з проблемними ситуаціями та форма
групової дискусії.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна
робота, соціальна допомога, соціальний захист, соціальна робота.
Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Практичне
заняття
6-7.
Просвітницько-профілактична
лабораторія.
Модуль 5. Методи та методики групової соціальної роботи
Лекція 9. Організація групової соціальної роботи
Традиційні структурні елементи (фази) групової соціальної роботи:
планування і підготовка групової діяльності, переговори та узгодження
діяльності, проведення зустрічей групи, завершення роботи та її оцінювання.
Особливості та необхідні види діяльності для організації кожного із
структурних елементів групової соціальної роботи. Варіанти побудови
зустрічей учасників: за здалегідь складеним сценарієм чи зосередженість на
певній проблемі, винесеній на порядок денний членом групи.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціально-педагогічна
робота, соціальна допомога, соціальний захист, соціальна робота.
Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Практичне заняття 8-9. Моделі соціальної роботи з групою: модель
соціальних цілей, коректувальна модель, взаємодоповнювальна модель.
Модуль 6. Вулична соціальна робота
Лекція 10. Соціальна робота з дітьми вулиці
«Діти вулиці» та їх шлях до вулиці. Соціально-правові основи захисту
дітей, що потребують соціально-педагогічної допомоги. Причини появи
соціального явища – «діти вулиці». Технології соціальної роботи з «дітьми
вулиці» та соціально незахищеними дітьми та підлітками. Робота з
кризовими сім'ями як попередження появи «дітей вулиці» і соціально
незахищених дітей.
Основні поняття теми: технології соціальної роботи, «діти вулиці»,
особистість, взаємодія.
Рекомендовані джерела:
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Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Практичне заняття 10-11. Технології соціальної роботи з дітьми
вулиці.
Модуль 7. «Програми спрямовані на оптимізацію процесу
постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення»
Лекція 11. Попередження стигми та дискримінації серед підлітків і
молоді, формування толерантності та запобігання конфліктам і
злочинам на ґрунті інакшості.
Формування належного рівня усвідомленості підлітками, молодими
людьми власної ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінностей іншої
людини, почуття відповідальності за власне життя, а також на оптимізацію
процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення,
підвищення рівня вмотивованості до позитивних змін, розвиток активної
життєвої позиції.
Основні поняття теми: стигма,та дискримінація, підлітки,
толерантність, запобігання конфліктам.
Рекомендовані джерела:
Основні: 1, 2
Додаткові: 1, 3, 4
Практичне заняття 12-14. «Будуємо майбутнє разом»: програма
профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді.
Модуль 8. Сучасні технології групової роботи з підлітками та їх
батьками
Практичне заняття 15-17. «Програма 15»: ефективний інструмент для
підтримки психосоціального здоров'я та благополуччя громади.
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Максимальна
к-сть балів за
одиницю

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 8

кількість
одиниць

Модуль 7

максимальна
кількість балів

Модуль 6

кількість
одиниць

Модуль 5

максимальна
кількість балів

Модуль 4

кількість
одиниць

Відвідування
лекцій
Відвідування
практичних
занять
Робота на
практичному
занятті
Відвідування
семінарських
занять
Робота на
семінарському
занятті
Виконання
завдань для
самостійної
роботи
Виконання
модульної
роботи

Модуль 3

максимальна
кількість балів

Вид
діяльності
студента

Модуль 2

кількість
одиниць

Модуль 1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

10

1

10

1

10

3

30

2

20

2

20

2

20

3

30

3

30

2

2

2

2

2

20

2

20

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Розрахунок коефіцієнта: 482:100=4,82. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 4,82= загальна кількість балів

6.2.

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Усі завдання виконуються в електронній версії навчальної дисципліни
«Соціально-педагогічний
практикум»
на
платформі
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21682 та подаються на
підсумковому занятті відповідного модуля.
Модуль 1
Самостійна робота 1. Теоретико-прикладні аспекти соціальнопедагогічної роботи як сфери професійної діяльності
1.
Проаналізуйте зміни, які відбуваються в науковому
обґрунтуванні поняття «соціальна робота». Визначте місце соціальної роботи в
системі соціальних відносин і соціального пізнання.
2.
Розкажіть про сучасний стан та тенденції розвитку соціальної роботи
в Україні.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 2
Самостійна робота 2. Основні характеристики взаємодії в соціальній
роботі
1.
Розкажіть про існуючі моделі побудови процесу соціального
втручання. Дайте їм оцінку.
2. Розкрийте когнітивні та емоційні компоненти взаємодії в соціальній
роботі. Виявіть різницю між цими компонентами.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 3
Самостійна робота 3. Особливості соціально-педагогічної роботи на
індивідуальному рівні
1. Проаналізуйте техніки і прийоми індивідуального інтерв’ю в
соціальній роботі.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 4
Самостійна робота 4. Потенціал настільних ігор у профілактиці
ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки
1.
Складіть план подальших кроків здійснення просвітницькопрофілактичної роботи.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 5
Самостійна робота 5. Методи та методики групової соціальної
роботи
1. Охарактеризуйте моделі соціальної роботи з групою: модель
соціальних цілей, коректувальну модель, взаємодоповнювальну модель.
2. Поміркуйте, з якою метою ведучому групи варто орієнтуватись у
теоретичних підходах щодо групової роботи.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 6
Самостійна робота 6. Вулична соціальна робота
1.
Обґрунтуйте важливість діалогу з дитиною щодо побудови
відповідальної поведінки та вироблення навичок свідомого прийняття
важливих життєвих рішень.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
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Модуль 7
Самостійна робота 7. «Програми спрямовані на оптимізацію
процесу постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення»
1.
Скласти перелік організацій/служб, які є у вашому районі, до
яких ви могли б звернутись у разі порушення ваших прав та занотувати їхні
контактні дані.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
Модуль 8
Самостійна робота 8. Сучасні технології групової роботи з
підлітками та їх батьками
1.
Проаналізуйте «Програму 15»: зазначте, які, на вашу думку,
позитивні та негативні моменти реалізації програми.
Критерії оцінювання:
1. Змістова складова – 4 бали (див.завдання)
2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Форма подання
результатів)
Рекомендовані джерела:
Основні: 1,2
Додаткові: 1,3,4
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії
оцінювання.
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в
електронному курсі.
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.
Види тестових завдань:

Із вибором однієї правильної відповіді;

На встановлення відповідності запропонованих наборів
тверджень;

Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по
пам’яті;

Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань
понять) по пам’яті;

Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
Критерії оцінювання:
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється
автоматично програмою ADTester у електронному курсі), з них мінімальна
допустима кількість балів – 15.
14
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії
оцінювання.
За змістовим модулем форма контролю не передбачена навчальним
планом.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
За змістовим модулем не передбачено навчальним планом.
6.6.

Шкала відповідності оцінок

Рейтингова Оцінка за 100-бальною
Значення оцінки
оцінка
шкалою
90-100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
A
межах обов'язкового матеріалу з, можливими,
незначними недоліками
82-89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
B
(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок
75-81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь)
C
з незначною кількістю помилок
69-74 балів
Задовільно – посередній рівень знань (умінь)
D
із значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної
діяльності
60-68 балів
Достатньо – мінімально можливий
E
допустимий рівень знань (умінь)
35-59 балів
FX
Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного
доопрацювання
1-34 балів
F
Незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень
знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни
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Самостійна робота
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів

Види поточного
контролю
МКР 1
(25 балів)
МКР 2
(25 балів)
МКР 3
(25 балів)
МКР 4
(25 балів)
МКР 5
(25 балів)
МКР 6
(25 балів)
МКР 7
(25 балів)
МКР 8
(25 балів)

Технології соціальної роботи
з дітьми вулиці
«Будуємо майбутнє разом»:
програма профілактики
конфліктів та правопорушень
серед учнівської молоді
«Будуємо майбутнє разом»:
програма профілактики
конфліктів та правопорушень
серед учнівської молоді
«Будуємо майбутнє разом»:
програма профілактики
конфліктів та правопорушень
серед учнівської
молоді
«Програма
15»: ефективний
інструмент для підтримки
психосоціального здоров'я та
«Програма
15»: ефективний
благополуччя
громади
інструмент для підтримки
психосоціального здоров'я та
«Програма
15»: ефективний
благополуччя
громади
інструмент для підтримки
психосоціального здоров'я та
благополуччя громади

групою: модель соціальних цілей,
коректувальна модель,
взаємодоповнювальна модель
Технології соціальної роботи
з дітьми вулиці

Моделі соціальної роботи з
групою: модель соціальних цілей,
коректувальна модель,
взаємодоповнювальна
модель
Моделі соціальної роботи
з

Просвітницько-профілактична
лабораторія

Цінності й етичні
засади практичної
соціальної роботи

Просвітницько-профілактична
лабораторія

Стратегії втручання у
соціальній роботі

педагогічної підтримки під час
кризового консультування

Цінності й етичні
засади практичної
соціальної роботи

Техніки соціально

Стратегії втручання у
соціальній роботі

Моделі роботи з індивідуальним
випадком

Теми семінарських
занять

Ціннісна позиція соціального
працівника, соціального педагога,
фахівця із соціальної роботи

Теми практичних
занять

Основні характеристики взаємодії в
соціальній роботі

Теми
лекцій

240 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 160 год., модульний контроль – 16 год.
Модулі
1
2
3
4
5
6
Потенціал
Теоретико-прикладні
Особливості
Методи та
Основні
настільних ігор у
аспекти соціальносоціальнометодики
Вулична
Назва
характеристики
профілактиці
педагогічної роботи як
педагогічної роботи
групової
соціальна
модуля
взаємодії в соціальній
ВІЛ/СНІДу та
сфери професійної
на індивідуальному
соціальної
робота
роботі
ризикованої
діяльності
рівні
роботи
поведінки
Кількість балів за
65
65
65
54
53
53
модуль

Попередження стигми та
дискримінації серед
підлітків і молоді,
формування толерантності
та запобігання конфліктам і
злочинам на ґрунті
інакшості

Соціальна робота з дітьми
вулиці

Організація групової
соціальної роботи

Ігрове навчання:
переосмислення ролі
настільних ігор у
сучасних
профілактичних
Ігрове навчання:
програмах
переосмислення ролі
настільних ігор у
сучасних
профілактичних
програмах

Індивідуальна соціальна
робота. Ведення випадку в
соціальній роботі

Індивідуальна соціальна
робота.

Когнітивні й емоційні
компоненти взаємодії в
соціальній роботі

Когнітивні й емоційні
компоненти взаємодії в
соціальній роботі

Загальна характеристика
методів соціальної/соціальнопедагогічної роботи

Основні поняття і категорії
соціально-педагогічної роботи

7.
Навчально-методична картка модуля «Соціально-педагогічний практикум»

7
8

Програми спрямовані на
оптимізацію процесу
постановки життєвих
цілей та пошуку шляхів їх
досягнення
Сучасні технології
групової роботи з
підлітками та їх
батьками

64
63

Підсумковий контроль
Залік

Розрахунок
Розрахунок коефіцієнта: 482:100=4,82. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 4,82= загальна кількість балів

8.
Рекомендовані джерела
Основна:
1.
«Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та
правопорушень серед учнівської молоді : навчально-методичний посібник [Л.
В. Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та ін.]; за ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко.
– К. : ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, 2016. – 298 с.
2.
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.
Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012.– 536 с.
3.
Зайченко М. Інструментарій соціального педагога / Майя
Зайченко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.
Додаткова:
1.
Бердж К. Соціальна дія: методологія тренінгу та розвитку
громади / Кетрін Бердж // Соціальна політика та соціальна робота. – 2011.– №
1. – С.100-109.
2.
Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями:
Метод. матеріали для тренера / Авт.-упор.: О.В.Безпалько, Т.П.Авельцева,
О.М.Петрик, Г.О.Притиск; Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2007. –
69 с.
3.
Клос Л. Є. Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі
вивчення досвіду України та Канади): Навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна
робота" вищ. навч. закл. / Л.Є.Клос, Н.О. Микитенко / Національний ун-т
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