




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Технології соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях 
Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 
Курс 2             2 
Семестр 3 2 
Кількість змістових модулів з розподілом:                              5 
Обсяг кредитів 5 5 
Обсяг годин, в тому числі: 150 150 

Аудиторні 56 20 
Модульний контроль 10  
Семестровий контроль 30  
Самостійна робота 54 130 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Ознайомлення студентів з основними характеристиками соціальних 
технологій, технологій соціальної та соціально-педагогічної роботи у різних 
соціальних інституціях, визначення сутності та особливостей процесу 
технологізації соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях, 
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; визначення змісту та 
форм соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях. 

 
Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка 

підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: 
 

ЗК 1. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 3. Здатність застосовувати знання на практиці. 
 
СК 1. Здатність планувати та здійснювати наукові дослідження з метою 

виявлення й аналізу соціально значущих проблем і чинників досягнення 
соціального добробуту різних груп населення. 

 



СК 2. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 
моделювати соціальні ситуації. 

СК 4. Вміння оптимально використовувати технології соціально-
педагогічної роботи. 

СК 9. Здатність до розроблення, управління, моніторингу та оцінки 
соціальних проектів і програм. 

СК 10. Здатність генерувати та проваджувати соціальні інновації задля 
вирішення соціальних проблем. 
 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 
педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна забезпечує оволодіння такими програмовими 
результатами навчання: 

ПРН 1. Здатність аналізувати соціальний та індивідуальний контекст 
проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 
соціально-педагогічної діяльності, планувати втручання з профілактичної та 
(або) корекційною метою. 

ПРН 5. Вміння оптимально використовувати технології соціально-
педагогічної роботи з різними категоріями дітей та молоді. 

ПРН 11. Здатність організовувати спільну діяльність фахівців різних 
галузей і непрофесіоналів,  здійснювати їхню підготовку до виконання завдань 
соціально-педагогічної роботи. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
  

Назва змістових модулів, тем 
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 Змістовий модуль 1 
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади 

Тема 1. Технології соціально-
педагогічної роботи: сутність та 
специфіка 

8 2 2 - - - 4 

Тема 2. Методи соціально-педагогічної 
роботи  

10 2 2 2 - - 4 



Тема 3. Організаційні форми соціально-
педагогічної роботи 

10 2 2 2 - - 4 

Разом 28 6 6 4 - - 12 
Змістовий модуль 2. 

Характеристика базових технологій соціально-педагогічної ї роботи в різних 
соціальних інституціях 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної 
профілактики  

8 2 2 - - - 4 

Тема 5. Технології соціально-педагогічної 
терапії 

8 - 2 2 - - 4 

Тема 6. Технології соціально-
педагогічного консультування  

6 - 2 - - - 4 

Разом 22 2 6 2 - - 12 
Змістовий модуль 3. 

Технології соціально-педагогічної роботи  
в різних умовах соціального середовища 

Тема 7. Технології соціально-
педагогічної роботи в середовищі 
великого міста  

10 2 2 2 - - 4 

Тема 8. Технології соціально-педагогічної 
роботи в інформаційно-просвітницькому 
середовищі 

10 - 2 4 - - 4 

Разом 20 2 4 6 - - 8 

Змістовий модуль 4. 
Технології соціально-педагогічної роботи в закладах освіти 

Тема 9. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах середньої освіти  

8 2 - 2 - - 4 

Тема 10. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах вищої освіти 

6 - - 2 - - 4 

Тема 11. Технології соціально-педагогічної 
роботи в позашкільних закладах освіти 

6 - - 2 - - 4 

Тема 12. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах оздоровлення та 
відпочинку 

8 2 - 2 - - 4 

Разом 28 4 - 8 - - 16 
Змістовий модуль 5. 

Технології соціально-педагогічної роботи в родинних інституціях 
Тема 13. Технології соціально-педагогічної 
роботи в середовищі родини 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 14. Технології соціално-педагогічної 
роботи з членами родин отримувачів 
соціальних послуг 

6 - - 2 - - 4 

Разом 12 2 - 4 - - 6 
Усього 110 16 16 24 - - 54 

Модульний контроль 10  
Семестровий контроль 30  

Разом 150       



 
Тематичний план для заочної форми навчання  

Назва змістових модулів, тем 
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 Змістовий модуль 1 
Технологізація соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади 

Тема 1. Технології соціально-
педагогічної роботи: сутність та 
специфіка 

12 2 - - - - 10 

Тема 2. Методи соціально-педагогічної 
роботи  

14 2 2 - - - 10 

Тема 3. Організаційні форми соціально-
педагогічної роботи 

12 - 2 - - - 10 

Разом 38 4 4 - - - 30 
Змістовий модуль 2. 

Характеристика базових технологій соціально-педагогічної ї роботи в різних 
соціальних інституціях 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної 
профілактики  

12 - - 2 - - 10 

Тема 5. Технології соціально-педагогічної 
терапії 

12 - - 2 - - 10 

Тема 6. Технології соціально-
педагогічного консультування  

10 - - - - - 10 

Разом 34 - - 4 - - 30 
Змістовий модуль 3. 

Технології соціально-педагогічної роботи  
в різних умовах соціального середовища 

Тема 7. Технології соціально-
педагогічної роботи в середовищі 
великого міста  

12 - - 2 - - 10 

Тема 8. Технології соціально-педагогічної 
роботи в інформаційно-просвітницькому 
середовищі 

10 - - - - - 10 

Разом 22 - - 2 - - 20 

Змістовий модуль 4. 
Технології соціально-педагогічної роботи в закладах освіти 

Тема 9. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах середньої освіти  

12 - - 2 - - 10 

Тема 10. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах вищої освіти 

10 - -  - - 10 



Тема 11. Технології соціально-педагогічної 
роботи в позашкільних закладах освіти 

10 - - - - - 10 

Тема 12. Технології соціально-педагогічної 
роботи в закладах оздоровлення та 
відпочинку 

12 - - 2 - - 10 

Разом 44 - - 4 - - 40 

Змістовий модуль 5. 
Технології соціально-педагогічної роботи в родинних інституціях 

Тема 13. Технології соціально-педагогічної 
роботи в середовищі родини 

6 - - 2 - - 4 

Тема 14. Технології  соціально-
педагогічної роботи з членами родин 
отримувачів соціальних послуг 

6 - - - - - 6 

Разом 12 - - 2 - - 10 
Усього 150 4 4 12 - - 130 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.  

Технологізація соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади  
 

Тема 1. Технології соціально-педагогічної роботи: сутність та специфіка  
Поняття соціальних технологій. Головні складові змісту технологізації 

соціальних процесів. Типи та види соціальних технологій. Особливості 
соціальних технологій. Умови реалізації соціальних технологій. Технології 
соціальної роботи. Види технологій соціальної роботи. Поняття технологій 
соціально-педагогічної роботи. Особливості технологій соціально-педагогічної 
роботи. Технології соціально-педагогічної роботи як алгоритмізований процес 
застосування форм, методів та прийомів соціально-педагогічної взаємодії. 
Основні підходи до угрупування технологій соціально-педагогічної роботи. 

Основні поняття теми: соціальні технології, технології соціальної роботи, 
технології соціально-педагогічної роботи. 

 
Тема 2. Методи соціально-педагогічної роботи  
Методи соціально-педагогічної роботи. Метод і методологія. Метафізичні та 

матеріалістичні концепції соціальної роботи.. Комплексність та компаративність 
у застосуванні методів соціально-педагогічнгої роботи. Основні підходи до 
класифікації методів соціально-педагогічної роботи. Філософські методи роботі. 
Спеціально-наукові методи (соціально-економічні, організаційні).  
Загальнонаукові методи в соціально-педагогічній роботі. Психологічні методи в 
практиці соціально-педагогічної роботи (психодіагностика, психокорекція, 
психологічне консультування, психотерапія). Соціологічні методи (аналіз 
соціуму, моніторинг, фокус-група. паспортизація). Педагогічні методи (методи 
формування свідомості, організації діяльності, методи стимулювання, методи 
самовиховання). 



Основні поняття теми: метод, методологія, методи соціально-педагогічної 
роботи, філософські методи, загальнонаукові методи, спеціальні методи, 
психологічні методи, соціологічні методи, педагогічні методи, історичні методи. 

 
Тема 3. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи  
Поняття «форми соціальної роботи». Специфічні ознаки форми соціально-

педагогічної роботи: функціональність, структурність, інтегративність, 
неперервність. Творча справа та захід  як різновиди організаційної форми 
соціально-педагогічної роботи. Класифікація організаційних форм соціально-
педагогічної роботи. Індивідуальні, групові та масові форми соціально-
педагогічної роботи. Особливості  комплексних форм роботи.  Особливості 
використання різних форм роботи в практиці соціально-педагогічної діяльності 
з дітьми та молоддю. Методика підготовки та проведення організаційних форм 
соціально-педагогічної роботи 

Основні поняття теми: форма, організаційна форма, форма соціально-
педагогічної роботи, структурність, інтегративність, неперервність, 
комплексність. 

 
Семінарське заняття 1. Проблема технологізації соціально-педагогічної 

роботи в сучасних наукових дослідженнях.  
Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1,2,4. 
 
Семінарське заняття 2. Упровадження загальнонаукових (історичних, 

психологічних, соціологічних) методів в практику соціально-педагогічної 
роботи.  

Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1,4.5 
 
Семінарське заняття 3. Структура та ознаки організаційних форм соціально-

педагогічної роботи.  
Література:  
Основна: 1,2,4. 
Додаткова: 4.5 
 
Практичне заняття 1. Педагогічні методи в технологіях соціально-

педагогічної роботи. 
Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 1,3,9. 
 
Практичне заняття 2. Підготовка та проведення форм соціально-

педагогічної роботи. 



Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 8, 20, 21. 
 

Змістовий модуль 2. 
Характеристика базових технологій соціально-педагогічної ї роботи в 

різних соціальних інституціях 
 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної профілактики 
Профілактика в структурі технологій соціальної роботи. Поняття технологій 

соціальної профілактики. Особливості технологій профілактики в соціальній 
роботі. Інтегрований, універсальний характер соціальної профілактики. Процес 
соціальної профілактики. Умови реалізації завдань профілактики та реабілітації 
в системі соціальних технологій. Рівні соціальної профілактики. Первинна, 
вторинна, третинна соціальна профілактика. Стратегії профілактики: стратегія 
боротьби, стратегія нормалізації, стратегія зменшення шкоди. Сучасні моделі 
профілактичної роботи. 

Основні поняття теми: профілактика, профілактична програма, стратегії 
профілактики, моделі профілактики 

 
Тема 5. Технології соціально-педагогічної терапії 
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	отримувачами	соціальних	послуг	за	напрямком	терапії	(	їх	
переваги	та	недоліки).	Особливості	психолого-педагогічної	групової	терапії	
в	 практиці	 роботи	 соціального	 працівника.	 Проблеми	 терапевтичної	
роботи	соціального	працівника	з	різними	групами	отримувачів	соціальних	
послуг.	 Роль	 та	 місце	 батьків	 в	 заняттях	 терапевтичної	 групи.	 Групи	
взаємодопомоги	.	Окремі	напрями	соціальної	терапії:	епістолярна	терапія,	
казкотерапія,	арт-терапія,	тілесно-орієнтована	терапія,	енімал	терапія.	

Основні	поняття	теми:	 соціальна	терапія,	терапевтичні	техніки,	види	
соціальної	терапії.		

 
Тема 6. Технології соціально-педагогічного консультування 
Сутність поняття «консультування». Схожі і відмінні риси 

психотерапевтичного, психологічного, соціально-педагогічного 
консультування. Мета, завдання, види, принципи консультування в соціально-
педагогічній діяльності. Характеристика професійних вимог. Визначення  
критеріїв готовності  соціального  педагога  до  консультативної діяльності. 
Етика поведінки та професійний етикет консультанта. Особливості 
консультування дітей та молоді. Консультування батьків. Виїзне 



консультування. Дистанційне консультування. Стендове консультування. 
Особливості консультування по телефону. 

Основні	 поняття	 теми:	 консультант,	 консультування,	 види	
консультування,	принципи	консультування. 

 
Семінарське заняття 4. Стратегії  та моделі соціально-педагогічної 

профілактики  
Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1, 9, 15 
 
Семінарське заняття 5. Соціальна терапія в соціально-педагогічній роботі 
Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1,4.5 
 
Семінарське заняття 6. Види та форми консультування в соціально-

педагогічній роботі 
Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1,4.5 
 
Практичне заняття 3. Бібліотерапія в технологіях соціально-педагогічної 

роботи 
Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 8, 20, 21. 
 

Змістовий модуль 3. 
Технології соціально-педагогічної роботи  
в різних умовах соціального середовища 

 
Тема 7. Технології соціально-педагогічної роботи в середовищі 

великого міста 
Соціокультурне середовище великого міста та особливості соціально-

педагогічної роботи в ньому. Мета соціальної вуличної роботи. Основні завдання 
вуличної соціальної роботи. Переваги вуличної соціальної роботи. Основні 
форми  соціально-педагогічної роботи в умовах відкритого середовища вулиці: 
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. Соціальна 
паспортизація середовища. Соціокультурні об’єкти. Організація форм соціально-



педагогічної роботи в соціокультурному середовищі міста. 
Основні поняття теми: соціальне середовище, соціокультурне середовище, 

соціокультурне середовище міста, вуличний простір, мультидисциплінарна 
команда вуличної роботи, аутріч робота, соціальна паспортизація середовища. 

 
Тема 8. Технології соціально-педагогічної роботи в інформаційно-

просвітницькому середовищі 
Інформаційні технології в соціально-педагогічній роботі. Значення 

просвітництва в роботі з дітьми та молоддю. Види та методи інформування. 
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. Технологія підготовки і 
проведення соціально-педагогічної бесіди, дискусії та диспуту. Використання 
конференцій в практиці соціально-педагогічної роботи. Наукові, читацькі, прес-
конференції. Усний журнал, круглий стіл як групові форми соціально-
педагогічної роботи. Застосування ІКТ в просвітницькій роботі. Види та форми 
взаємодії соціального працівника з засобами масової інформації. Види 
інформування. Лекції, лекторії. Технології використання рекламних засобів в 
діяльності соціальних працівників. Прес-конференція. Прес-реліз. Технології 
оформлення та розміщення інформаційних стендів.  

Основні поняття теми: інформація, інформування, засоби масової 
інформації, інформаційні джерела, просвітницька діяльність, реклама, соціальна 
реклама. 

 
Семінарське заняття  7. Технології соціально-педагогічної роботи в 

соціокультурному середовищі великого міста  
Література:  
Основна: 1,2, 3. 
Додаткова: 1,14, 18 
 
Семінарське заняття 8. Технології просвітництва в середовищі ОТГ 
Література:  
Основна: 1,3,4. 
Додаткова: 1,15, 19 
 
Практичне заняття 4. Захист соціокультурного об’єкту середовища великого 

міста. 
Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 11, 12,19. 
 
Практичне заняття 5. Групові словесні форми роботи в інформаційних 

технологіях соціально-педагогічної роботи  
Література:  



Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 1,17, 20 
 
Практичне заняття 6. Ділова гра «Прес-конференція»  
Література:  
Основна: 1,3, 5. 
Додаткова: 1, 14,18. 
 

Змістовий модуль 4. 
Технології соціально-педагогічної роботи в закладах освіти 

 
Тема 9. Технології соціально-педагогічної роботи в закладах середньої 

освіти 
Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в закладі загальної 

середньої освіти. Розподіл обов’язків соціальних педагогів за профілем 
діяльності (охорона здоров’я та гігієна, профілактика шкільної та соціальної 
дезадаптації, дозвіллєва діяльність, педагогічна просвіта та робота з батьками, 
опіка та піклування тощо). Документація соціального педагога навчального 
закладу (довідково-інформаційна, обліково-реєстраційна, для службового 
використання). Професійна взаємодія соціального педагога із закладами, що 
забезпечують соціальний захист. Основні види діяльності психологічної служби 
(діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика). Основний 
зміст діяльності соціального педагога  закладу (психологічний  супровід 
розвитку дітей та учнівської молоді, участь у виховній роботі закладу загальної 
середньої освіти, робота з оптимізації   навчально-виховного процесу). Мета та 
завдання соціально-педагогічної роботи в закладі інклюзивної орієнтації 

Основні поняття теми: заклад загальної середньої освіти, психологічна 
служба, обов’язки соціального педагога 

 
Тема 10. Технології соціально-педагогічної роботи в закладах вищої освіти 
Основні напрямки соціально-виховної роботи у в закладі вищої освіти. 

Основні принципи організації виховної роботи у вищих навчальних закладах. 
Зміст та форми виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів. 
Всебічна підготовка фахівців до творчої праці, підкріпленої глибоко моральним 
усвідомленням її необхідності; спрямування молоді на набуття соціального 
досвіду; розвиток у студентів правової, духовної, художньо-естетичної,  
трудової, екологічної тощо культури. Соціальна служба вишу. Залучення 
студентів до волонтерської діяльності. Соціально-правовий захист студентів. 
Підтримка студентських ініціатив. Патронат студентських сімей. 

Основні поняття теми: заклад вищої освіти, соціальна служба, обов’язки 
соціального педагога, студентська сім’я. 

 
 
Тема 11. Технології соціально-педагогічної роботи в позашкільних закладах 

освіти 



Мета навчання та виховання учнів у позашкільних  закладах освіти. Основні 
завдання позашкільної освіти. Основні напрями позашкільної освіти. Форми 
організації позашкільної освіти. Позашкільний навчальний заклад. Типи 
позашкільних навчальних закладів. Структура позашкільної освіти: центри  
позашкільної освіти, школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-
виробничі комбінати; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-
оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі навчальних закладів; фонди, 
асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти. 
Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми та молоддю, її специфіка 
в умовах позашкільного навчального закладу. Установи, що здійснюють 
соціально – виховний процес за місцем проживання. Спеціалізовані школи та 
інтернати. Палаци та будинки творчості. Державні та недержавні установи та 
заклади. Клуб, як один з інститутів соціалізації. Місце клубу в цілісному процесі 
соціального виховання. Основні напрямки діяльності клубу. Особливості 
гурткової роботи за місцем проживання дітей та молоді. 

Основні поняття теми: заклад позашкільної освіти, клуб, гурток, секція, 
розвиток обдарованості, змістовне дозвілля, освітній процес. 

 
Тема 12. Технології соціально-педагогічної роботи в закладах оздоровлення 

та відпочинку 
Переваги роботи закладів відпочинку та оздоровлення у вирішенні проблем 

соціально-педагогічної роботи. Сутність та специфіка роботи соціального 
педагога як організатора діяльності дитячих та юнацьких колективів в умовах 
закладу відпочинку. Таборова зміна як концентрований за змістом та виховною 
ефективністю період діяльності  дитячого чи юнацького тимчасового колективу. 
Етапи таборової зміни: підготовчий, організаційний, основний, підсумковий. 
Особливості тематичної зміни. Поняття тематичного Дня-свята. Методика 
проведення найбільш типових Днів. Підсумковий період таборової зміни 
(Карнавал, Ярмарок, Свято прощання тощо). Гра в роботі закладів оздоровлення 
та відпочинку. Методика підготовки та проведення фестивалів, творчих оглядів, 
концертів. Специфіка роботи наметових, волонтерських, екологічних, скаутських 
таборувань. Робота з специфічними категоріями клієнтів в умовах закладу 
відпочинку та оздоровлення. 

Основні поняття теми: заклад оздоровлення та відпочинку, таборування, 
зміна, колектив, тематичний день. 

 
Практичне заняття 7.  Комплексна форма соціально-педагогічної роботи в 

закладі загальної середньої освіти.  
Література:  
Основна: 1, 3. 
Додаткова: 1, 10, 14. 
 
Практичне заняття 8. Форми організації змістовного дозвілля студентської 

молоді. Захист творчих проектів. 
Література:  



Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 1,2.3. 
 
Практичне заняття 9. Захист портфоліо закладу позашкільної освіти. Проект 

діяльності підліткового клубу. 
Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 1,12, 20. 
 
Практичне заняття 10. Проект тематичної зміни в закладі оздоровлення та 

відпочинку  
Література:  
Основна: 1,3, 5. 
Додаткова: 1, 8, 18. 
 

Змістовий модуль 5. 
Технології соціально-педагогічної роботи в родинних інституціях 

 
Тема 13. Технології соціально-педагогічної роботи в середовищі родини 
Родина як особлива соціальна інституція. Рід і родина як основа духовного 

життя. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості. 
Сучасні виміри духовно-моральних цінностей сучасної української родини. 
Завдання соціально-педагогічної роботи в родині. Типологія видів сімей, що 
потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології 
діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічні паспортизація сім’ї. 
Методика створення гемограми сім’ї. Класифікація сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. Основні проблеми сімей, які потребують 
допомоги.  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. 

Основні поняття теми: родина, родинна педагогіка, потенціал родини, 
родинні традиції 

 
Тема 14. Технології соціально-педагогічної роботи з членами родин 

отримувачів соціальних послуг 
Основний зміст соціально-педагогічної роботи сім’ї: забезпечення сім’ї 

різними видами соціального обслуговування (соціальної допомоги та соціальних 
послуг), реабілітаційна та профілактична робота, соціальний супровід окремих 
категорій сімей та соціальне інспектування неблагополучних сімей. Батьки як 
ресурс соціально-педагогічної роботи. Батьківські організації та клуби. 
Батьківський університет. Групи батьківської взаємодопомоги. Робота з 
батьками в родинах, що перебувають в СЖО. 



Основні поняття теми: сім’ї, що перебувають в СЖО, батьківський 
потенціал, батьківська взаємодія. 

 
Практичне заняття 11. Родинне середовище як засіб організації дозвілля 

дітей та молоді. Проект родинного свята. 
Література:  
Основна: 1,3, 4. 
Додаткова: 1,15, 21. 
 
Практичне заняття 12. Технології соціально-педагогічної роботи з членами 

родин дітей, що зазнали насильства. 
Література:  
Основна: 1,2, 3, 4. 
Додаткова: 13, 17, 20. 

 
5. Контроль навчальних досягнень 

 
5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 
студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
- с

ть
 б

ал
ів

 
за

 о
ди

ни
цю

 

Модуль 
1 

Модуль2 
… 

Модуль 
3 

Модуль 
4 

Модуль 5 Разом 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
кі

ль
кі

ст
ь 

од
ин

иц
ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  
кі

ль
кі

ст
ь 

од
ин

иц
ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
кі

ль
кі

ст
ь 

од
ин

иц
ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  

 

Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 8 

Відвідування 
семінарських занять 

1 3 3 3 3 2 2     8 

Відвідування 
практичних занять 

1 2 2 1 1 3 3 4 4 2 2 12 

Робота на 
семінарському занятті 

10 3 30 3 30 2 20     80 

Робота на практичному 
занятті 

10 2 20 1 10 3 30 4 40 2 20 120 

Лабораторна робота  10 - - - - - - -     

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 50 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 125 

Виконання ІНДЗ 30            

Разом 93 80 91 81 58 403 
 
Розрахунок коефіцієнта:  
Максимально можлива кількість балів: 403. 403 : 60 = 6,72 
Коефіцієнт:	6,72	

 

 
 



5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Змістовий модуль І. 
1. Підготувати 5 анотацій до статей з проблем технологізації соціально-

педагогічної роботи 
2. Скласти бібліографію до теми (20 джерел); 

Змістовий модуль 2. 
1. Розробити тематику профілактичних бесід для учнів різного віку (30 тем) 
2. Розробити перелік (40) тематичних днів. 

 
Змістовий модуль 3. 

1. Розробити позначки (40) для соціальної паспортизації середовища. 
мікрорайону.  

2. Створити банк (40) тем дискусійних форм роботи 
 

Змістовий модуль 4. 
1. Розробити перелік (40) тем для профілактичних виховних занять в закладі 

загальної середньої освіти 
2. Скласти реєстр закладів позашкільної освіти в районі міста. 

 
Змістовий модуль 5. 

1. Розробити перелік (40) тем для батьківських зборів. 
2. Заповнити таблицю 
 

Вид 
сім’ї 

Характеристика 
проблеми 

Ресурси Форми 
взаємодії 

Переадресація 

     
 

Критерії оцінювання завдань з самостійної роботи: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням  наукових 

джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки, в 
наявності особистісна думка студента – 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням   наукових 
джерел інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, співставлення, 
зроблені висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні – 3 
бали. 

• завдання виконано з незначними помилками, без використання 
додаткових джерел інформації – 2 бали. 

• завдання виконано з значними помилками – 1 бал. 
 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що мають 
підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 
пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 



завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 
матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває вміння самостійно 
досліджувати проблему шляхом пошуку й аналізу спеціальної літератури з 
різних галузей знань, розвиває вміння викладати та відстоювати власну точку 
зору.  

 
5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 
роботи відбувається в тестовому режимі з використанням роздрукованих 
завдань. Завдання розподіляються за рівнем складності: 

• проста відповідь «так» чи «ні» - 0,5 балів; 
• вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 1 бал; 
• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з 

заповненням таблиць – 1,5 бали; 
• творчі завдання – 2 бали. 
Загальна кількість питань у одному варіанті розподіляється так: 
• питання, що передбачають просту відповідь «так» чи «ні» - 8 х 0,5 

балів = 4 бали; 
• питання, що передбачають вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 8 

х 1 бал = 8 балів; 
• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з 

заповненням таблиць – 6 х 1,5 бали = 9 балів; 
• творчі завдання – 2 х 2 бали = 4 бали. 

Залежно від спрямованості модуля кількість питань за рівнем складності 
може змінюватися, але загальна кількість балів у сумі повинна складати 25. 
5.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 
Семестровий контроль – екзамен. Він містить три питання з тем, які 

вивчалися студентами протягом курсу навчальної дисципліни. Оцінюється в 40 
балів. 

 
Критерії оцінки: 

 
За шкалою 

університету 
Характеристика відповідей студента 

 
 

на питання теоретичного змісту на питання практичного змісту 

0-9 балів Студент проявив поверхові, 
фрагментарні теоретичні знання і не 
обізнаність щодо методів та форм 
соціально-педагогічної роботи в 
різних соціальних інституціях та 

Студент не здатний розв’язати 
практичні завдання через невміння 
чітко визначити мету соціально-
педагогічної роботи в різних 
соціальних інституціях, ресурси, 
цільову групу, розробити та  



(або) не спроможність до оцінки 
результату власної діяльності. 

реалізувати  план  відповіді, навести 
приклади   

10-19 балів Студент виявив достатню теоретичну 
підготовку з програмного матеріалу, 
вміння викласти окремі положення 
технологізації соціально-
педагогічної роботи в різних 
соціальних інституціях. Не виявив 
спроможності до загальної оцінки 
факторів успішності професійної 
діяльності  

У процесі розв’язання практичного 
завдання студент продемонстрував 
здатність до вирішення окремих 
складових визначеної проблеми, 
володіння певними технологіями та 
методами роботи в різних соціальних 
інституціях і часткову спроможність 
до оцінки результату власної 
діяльності 

20-29 балів Студент виявив достатній рівень 
теоретичної підготовки з 
програмного матеріалу, вміння 
послідовно його викласти. Логічно  
розмірковує  при  характеристиці  
теорій соціально-педагогічної 
роботи,  дає  відповіді  щодо методів 
та форм соціально-педагогічної 
роботи в різних соціальних 
інституціях  

У процесі  розв’язання практичного 
завдання студент продемонстрував 
здатність до розв’язання завдання,   
використовуючи  лише  стандартні 
способи вирішення визначеної 
проблеми. Виявив достатній рівень  
володіння основними формами і 
методами соціально-педагогічної 
роботи в різних соціальних 
інституціях 

30-40 балів Студент виявив високий рівень 
теоретичної підготовки, вміння 
аналізувати наукову літературу зі 
спеціальності, логічно та послідовно 
викладати теоретичний матеріал, 
обґрунтувати основні наукові 
положення технологізації соціально-
педагогічної роботи в різних 
соціальних інституціях.  

У процесі виконання практичних 
завдань студент виявив здатність 
вірно формулювати конкретну мету 
соціально-педагогічної роботи, 
визначати цільову групу, ресурси, 
добирати адекватні методи та форми 
роботи в різних соціальних 
інституціях. Студент  виявив творчий 
підхід до розробки та втілення 
соціального проекту,   спроможність 
до всебічної оцінки  та аналізу 
результату власної діяльності та 
діяльності в різних соціальних 
інституціях 

 
5.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
• визначити  основні  види соціальних технологій. 
• розкрити сутність технологій соціальної терапії, навести приклади 

використання терапевтичних технік в соціально-педагогічній роботі в різних 
соціальних інституціях. 

• розробити тематику профілактичних соціально-педагогічних бесід в 
різних соціальних інституціях. 

• охарактеризувати сутність поняття «соціально-педагогічні  технології» 
• назвати основні завдання соціального педагога в роботі з дітьми та 

молоддю з обмеженими можливостями в різних соціальних інституціях. 
• розробити тематику диспутів соціально-педагогічного спрямування 



• охарактеризувати базові технології соціально-педагогічної роботи в 
різних соціальних інституціях. 

• назвати основні форми взаємодії соціального педагога   громадськістю 
в різних соціальних інституціях. 

• розробити структуру і зміст одного диспуту на соціально-педагогічну 
тему. 

• охарактеризувати технології взаємодії соціального працівника з 
засобами масової інформації 

• розробити структуру і зміст рубрик усного журнал на одну із соціально-
педагогічних проблем 

• запропонувати перелік організаційних форм соціально-педагогічної 
роботи для сімейного клубу. 

• визначити роль та місце психологічних методів в технологіях 
соціально-педагогічної роботи в різних соціальних інституціях. 

• розкрити роль засобів масової інформації як одного із соціальних 
інститутів та їх вплив на сучасне суспільство. 

• визначити роль та місце соціологічних методів в технологіях соціально-
педагогічної роботи в різних соціальних інституціях. 

• розробити зміст та описати методику проведення однієї масової, 
комплексної вуличної форми соціально-педагогічної роботи 

• описати технологію організації роботи бригади вуличних соціальних 
працівників 

• розробити перелік форм соціально-педагогічної роботи для однієї  зміни 
в закладі оздоровлення та відпочинку. 

• дати характеристику поняття «організаційні форми соціально-
педагогічної роботи». 

• розробити структуру  молодіжного клубу за місцем проживання 
• розробити план роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в 

закладі загальної середньої освіти 
• визначити роль та місце технологій соціальної профілактики в 

технологіях соціально-педагогічної роботи. навести приклади  використання 
профілактичних форм роботи в різних соціальних інституціях. 

• розробити перелік літературних джерел для читацьких конференцій. 
навести приклад проведення однієї конференції. 

• розробити зміст та описати методику проведення одного заняття для 
волонтерів в різних соціальних інституціях. 

• дати характеристику загальнонаукових методів, що застосовуються в 
практиці соціально-педагогічної роботи в різних соціальних інституціях. 

• розробити тематику профілактичних бесід для здобувачів освіти в 
закладі загальної середньої освіти  (різного віку). розкрити зміст однієї бесіди. 

• розробити зміст та описати методику проведення масової форми 
соціально-педагогічної роботи в різних соціальних інституціях. 



• обґрунтувати значення педагогічних методів в соціально-педагогічній 
роботі в різних соціальних інституціях. 

• назвати переваги форм вуличної соціально-педагогічної роботи 
• визначити переваги використання дискусійних форм роботи. 

охарактеризувати специфіку диспуту та дискусії 
• розглянути класифікацію форм соціально-педагогічної роботи. навести 

приклади форм в різних соціальних інституціях. 
• описати види бесід, що застосовуються в соціально-педагогічній роботі, 

навести приклади їх застосування в різних соціальних інституціях. 
• розробити методику проведення одного тематичного дня в закладі 

загальної середньої освіти 
• дати характеристику основних етапів та виховних завдань  зміни в 

закладі оздоровлення та відпочинку 
• визначити основні етапи підготовки і проведення профілактичної 

соціально-педагогічної бесіди 
• розкрити зміст технологій соціальної паспортизації, навести приклади 

соціальних паспортів  
• визначити можливості використання прес-конференцій в практиці 

соціально-педагогічної  роботи в різних соціальних інституціях. 
• визначити переваги дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в 

вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи. 
• розробити структуру та зміст вуличної ігротеки 
• дати характеристику групових словесних форм соціально-педагогічної 

роботи 
• визначити психолого-педагогічні умови ефективного застосування гри 

в соціально-педагогічній роботі в різних соціальних інституціях. 
• дати загальну характеристику методів стимулювання, що 

використовуються в практиці соціально-педагогічної роботи 
• здійснити характеристику одного соціокультурного об'єкту населеного 

пункту та запропонувати форми соціально-педагогічної роботи щодо нього. 
• розкрити зміст застосування технологій соціальної терапії в різних 

соціальних інституціях. 
• навести приклади організаційних форм роботи профілактичного 

спрямування в різних соціальних інституціях. 
• розробити зміст рекламної кампанії в умовах закладу загальної 

середньої освіти 
• розробити зміст та описати методику проведення вуличного фестивалю. 
• охарактеризувати технологію узагальнення інновацій  в системі 

соціально-педагогічної діяльності, навести приклади інновацій в практиці 
соціально-педагогічної роботи в різних соціальних інституціях. 

• розробити план проведення свята в умовах вуличного простору 



• назвати  та охарактеризувати ознаки організаційних форм соціально-
педагогічної роботи 

• розкрити зміст та виховні завдання ігрової тематичної програми в 
різних соціальних інституціях. 

• розробити зміст комплексного заняття профілактичного спрямування 
(цільова група — за вибором студента). 

• описати один з загальнонаукових методів, що застосовується в практиці 
соціально-педагогічної роботи 

• визначити роль та місце соціального педагога в підготовці та 
проведенні дискусійних форм роботи 

• описати техніки використання дискусії в соціально-педагогічній роботі 
• розробити гемограму та еко-мапу для сімей різного типу. 
• дати характеристику методу індивідуальної роботи та можливостей 

його застосування в соціально-педагогічній практиці в різних соціальних 
інституціях. 

 
6. Шкала відповідності оцінок 

 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  
 

Кількість балів за семестр 403 

Модулі Змістовний модуль 1. Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 Змістовний модуль 5 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 

Теми лекцій Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи: 

сутність та 

специфіка 

Методи 

соціально-

педагогічної 

роботи 

Організаційні 

форми 

соціально-

педагогічної 

роботи 

Технології соціально-

педагогічної терапії 

Технології соціально-

педагогічної роботи в 

середовищі великого міста 

Технології соціально-

педагогічної роботи в закладах 

середньої освіти 

Технології соціально-

педагогічної роботи в 

середовищі родини 

Семінарські заняття 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 

Теми семінарських занять Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи: 

сутність та 

специфіка 

Методи 

соціально-

педагогічної 

роботи 

Організаційні 

форми 

соціально-

педагогічної 

роботи 

Техноло

гії 

соціальн

о-

педагогі

чної 

профілак

тики 

Техноло

гії 

соціальн

о-

педагогі

чної 

терапії 

Техноло

гії 

соціаль

но-

педагогі

чного 

консуль

тування 

Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи в 

середовищі 

великого міста 

Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи в 

інформаційно

-

просвітницьк

ому 

середовищі 

  

Практичне заняття 11 11 
 

11 22 11 11 11 11 11 11 

Теми практичних  Методи соціально-

педагогічної роботи 

Організаційні форми 

соціально-педагогічної 

роботи 

Технології соціально-

педагогічної терапії 

Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи в 

середовищі 

великого міста 

Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи в 

інформаційно

-

просвітницьк

ому 

середовищі 

Техно

логії 

соціал

ьно-

педаго

гічної 

роботи 

в 

заклад

ах 

середн

ьої 

освіти 

Техно

логії 

соціал

ьно-

педаго

гічної 

роботи 

в 

заклад

ах 

вищої 

освіти 

Техн

ологі

ї 

соці

альн

о-

педа

гогіч

ної 

робо

ти в 

поза

шкіл

ьних

закл

адах  

Техн

ологі

ї 

соці

альн

о-

педа

гогіч

ної 

робо

ти в 

закл

адах 

оздо

ровл

ення 

та 

відп

очин

ку 

Технології 

соціально-

педагогічн

ої роботи в 

середовищ

і родини 

Технології 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

членами 

родини 

отримувачів 

соціальних 

послуг 

Самостійна робота 5 5 5 5 5 

Модульний контроль Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Модульна контрольна робота 3 

25 балів 

Модульна контрольна робота 4 

25 балів 

Модульна контрольна робота 

4 

25 балів 



 

 

 

Розрахунок 
коефіцієнта 

Максимальна кількість балів 403. Розрахунок: 403/60 = 6,72. К = 6, 72 

Екзамен 40 балів 



 

8. Рекомендовані джерела 
 

Основна 
1. Вайнола Р.Х. Технології соціально-педагогічної роботи. Курс лекцій для 

студентів спеціальності „Соціальна педагогіка”. − К.: КМПУ імені 
М.Б.Гринченка, 2008.− 152 с.  

2. Завадська Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога: 
Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. –  240 с. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери: за ред. проф. І.Д. Звєрєвої. 
–Київ, Симферопіль:Універсум, 2012.. –536 с. 

4. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія/ За заг.ред.проф.І.Д.Звєрєвої. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 
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[метод. посіб.] / О. В. Биковська, Р. Х. Вайнола, Ж. В. Петрочко; за заг. ред. Ж. В. 
Петрочко. – К.: , 2010. – 324с. 

 
Додаткова 
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Загальні технології соціальної роботи. – К.: Академія праці і соціальних 
відносин, 2003. – 75 с. 

5. Марафон дитячого дозвілля: Марафон дитячого дозвілля: Навчально-
методичний посібник/ Укл. Л.О.Дубровська, В.Л.Дубровський, В.В. Ковнер та 
ін.; за ред. Л.О Дубровської. − Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. − 
315 с. 

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

7. Організація і технології соціальної роботи з дітьми вулиці. Навч. посіб. 
/За ред. Капської А.Й. – К.: Ліга Соціальних працівників України, 2003. – 260с 

8. Оржехівська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – 
К.: ВіАН, 1996. − 352 с 

9. Профілактика ВІЛ/СНІД в учнівському та молодіжному середовищі: 
Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / 
О.Т. Баришполець, І.Ф. Ільїнська, Б.П. Лазоренко, І.М. Пінчук, С.І. Хаїрова, А.М. 
Щербинська. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 204 с. 



 

10. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні 
здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. 
Вакуленко та ін. – К: Український інститут соціальних досліджень, 2000. 

 

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


