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Семінар 4. Робота з сім'ями, які потребують професійної 

соціально-педагогічної підтримки (2 год.) 



 

 

Практичне заняття 3. Форми роботи соціального педагога в 

закладах освіти (2 год,) 

План заняття 

1. Підготувати сценарій міні-спектаклю для учнів середніх класів з 

питань здорового способу життя. 

2. Дібрати питання для вікторини "Міфи та реальність про 

наркотики" для учнів старших класів. 

 

Практичне заняття 4. Організація роботи з сім'єю в залежності від 

її типу (4 год.) 

План заняття 

Завдання № 1. Обрати сім'ю, яка потребує професійної підтримки та 

виконати наступні завдання: 

 виокремити ключову проблему сім'ї; 

 спланувати соціально-педагогічну роботу з сім'єю; 

 скласти перелік питань, які будуть поставлені соціальним педагогом 

під час візиту у сім'ю. 

Завдання № 2. Визначити соціальний статус сім'ї та виконати наступні  

завдання: 

 здійснити діагностування внутрішньо-сімейних відносин членів 

родини; 

 здійснити діагностику сімейних контактів і впливу батьків на розвиток 

потенційних можливостей дітей; 

 розробити генограму сім'ї. 

 

Соціально-педагогічний супровід та соціально-педагогічна 

підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

закладі (4 год.) 

План 

1. Планування роботи щодо інтеграції дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального 

закладу. 

2. Форми та методи роботи з дітьми, які мають порушення розвитку.  

3. Взаємодія соціального педагога з батьками дітей, які мають особливості 

психофізичного розвитку. 

4. Проведення індивідуальних бесід з батьками новоприбулих учнів. 

Посередництво між учнями, батьками та педагогічними працівниками. 

5. Партнерство з установами та організаціями, які опікуються дітьми з  



особливостями психофізичного розвитку. 

 

Тема 1. Система соціально-педагогічної роботи в закладах освіти 

1. Упорядкувати картотеку ситуативних ігор, спрямованих на розвиток 

у дітей умінь взаємодіяти в колективі. 

2. Скласти план розмови в дружньому колі для учнів середнього 

шкільного віку щодо толерантного ставлення до різних людей. 

3. Розробити макет інформаційного буклету "Твоє здоров'я у твоїх руках" 

для учнів середніх класів. 

4. Скласти план проведення години спілкування "Ніколи не забувай, що 

ти живеш серед людей" для учнів старших класів. 

5. Підготувати пакет інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

профілактики наркозалежності серед учнів старшої школи. 

6. Дібрати питання до дебатів  "Паління - руйнівна сила для організму 

людини" для учнів старших класів. 

 

Тема 2. Планування та документування діяльності соціального педагога 

закладу освіти 

1. Дібрати інформаційний матеріал для проведення батьківських зборів (тема 

обирається студентом самостійно). 

2. Скласти соціальний паспорт школи. 

 

Тема 3.Напрями та форми роботи соціального педагога в ЗНЗ різного типу 

1. Підготувати гру-мандрівку на тему "До країни здоров'я" для учнів 

молодшого шкільного віку. 

2. Розробити структуру та зміст проведення турніру знавців гарних манер 

для учнів середніх класів. 

3. Підготувати пакет інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

збереження репродуктивного здоров'я для учнів старших класів. 

4. Сформулювати питання до диспуту "У чому краса людини?" для 

вихованців закладів інтернатного типу. 

5. Скласти план проведення бесіди на тему "Як поводити себе гідно?" для 

учнів середніх класів. 

6. Скласти програму роботи соціального педагога з підготовки учнівської  

молоді шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

7. Розробити план усного журналу "Переваги та небезпеки Інтернету" для  

учнів старших класів. 

 

Тема 4. Соціально-педагогічна робота з сім'єю 

1. Підготувати соціальну рекламу "Дитинство починається з любові". 

2. Розробити і представити проект проведення сімейного свята. 



3. Скласти перелік конкурсів для проведення свята молодих родин. 

4. Підготувати програму вечора відпочинку "Улюблена справа моєї родини".  

5. Скласти план проведення бесіди для батьків на тему "Сім'я - простір без 

насильства'
1
. 

6. Скласти план-конспект проведення сімейної інтелектуальної вікторини. 

7. Дібрати ситуаційно-рольові ігри для батьків (тематика обирається 

студентом самостійно). 

8. Підготувати програму проведення круглого столу з фахівцями (тематика  

обирається студентом самостійно). 

 

 

Тема 5. Особливості роботи соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі з дітьми, які мають 

порушення психофізичного розвитку  

1. Підготувати розгорнутий план заняття для учнів, які навчаються в 

інтегрованому середовищі загальноосвітнього навчального закладу на тему 

"Навчатися поруч і не бути байдужим". 

2. Скласти рекомендації для класних керівників щодо організації взаємодії  

дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх однолітків  в 

інтегрованому освітньому закладі. 

3. Розробити пам'ятку для волонтера,  який  працює з дітьми, які мають 

особливості психофізичного розвитку. 

4. Створити картку спостереження за розвитком дитини з особливостями 

психофізичного розвитку в інтегрованому середовищі загальноосвітнього  

навчального закладу. 

5. Скласти перспективний план роботи на навчальний рік з соціально-

педагогічної просвіти батьків дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. 

6. Створити банк діагностичних методик, за допомогою яких можна визначити 

потреби дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

7. Скласти ігрову програму для учнів молодших класів інтегрованого закладу. 

8. Розробити програму тренінгового заняття для педагогічного колективу 

інтегрованого освітнього закладу "Шляхи формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату в класі". 

9. Підготувати сценарій проведення дружнього кола для учнів молодшої  

школи на тему "Поглянь на іншого як на рівного". 

10. Розробити план проведення години спілкування для учнів 

середньої школи на тему "Толерантність - це основа гарних стосунків з 

іншими". 



11. Підготувати план проведення виховної години для учнів 

середньої школи на тему "Толерантним будь завжди - своїми діями це 

доведи". 

12. Дібрати питання до диспуту "Чи треба бути милосердним в сучасному  

прагматичному світі?" для учнів старших класів. 

13. Скласти план-конспект проведення бесіди для батьків 

"Людяність починається з сім'ї". 

 

 


