
МОДУЛЬ 1. 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДХ ОСВІТИ  

Змістовий модуль 1. Функціональне поле діяльності  

соціального педагога в закладах освіти 

 

Тема. Організація соціально-педагогічної роботи в закладах освіти різного 

типу (6 год). 

План. 

1. Типологія закладів системи дошкільної освіти. 

2. Типи загальноосвітніх навчальних закладів. 

3. Навчальні заклади додаткової (позашкільної) освіти дітей. 

4. Психологічна служба системи освіти. 

5. Посадові обов'язки соціального педагога в закладах освіти. 

6. Функції соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. 

7. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 

8. Взаємодія соціального педагога в закладі освіти. 

9. Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми 

дітей та учнівської молоді. 

 

Аналіз нормативно-правової документації. 

1. Положення «Про психологічну службу системи освіти України» наказ 

МОН України № 127 від 03.05.1999 р. 

2. Наказ МОН України «Про затвердження положення про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 

691 від 19.10.2001 р. 

3. Наказ МОН України «Про орієнтири діяльності працівників психологічної 

служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році» № 1/9-516 від 05.08. 

2010 р. 

4. Наказ МОН «Про планування діяльності та ведення документації 

соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми -

інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» № 864 від 

28.12.2006 р. 

5. Наказ МОН «Про затвердження Положення про спеціальну 

загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку» № 852 від 15.09.2008 р.  

6. Наказ МОН «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.12.2008 р. № 1105» № 69 від 05.02.2009 р. 

7. Наказ МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу 

системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. 

8. Наказ МОН «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного 

навчання» № 912 від 01.10.2010 р. 

9. Наказ МОН «Про затвердження Примірного положення про 

консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які 

виховуються в умовах сім'ї» № 714 від 30 червня 2011 р. 

10. Наказ МОН «Про затвердження Положення про навчально -

реабілітаційний центр» № 920 від 3 6.08.2012 р. 



11. Наказ МОН «Про затвердження кваліфікаційних характеристик 

професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників 

навчальних закладів» № 655 від 01.06.2013 р. 

12. Наказ МОН «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 

науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» 

№ 1106 від 06.08.2013 р.  

13. Лист МОН України «Про планування діяльності, ведення документації 

і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» № 

1/9-352 від 27.08.2000 р. 

14. Лист МОН України «Про особливості діяльності практичних 

психологів (соціальних  педагогів)  загальноосвітніх  навчальних 

закладів»  № 1/9-272 від 02.08. 2001 р. 

15. Лист МОН України «Про атестацію практичних психологів 

(соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів 

практичної психології соціальної роботи» №1/9-439 від 13.12.2001 р. 

16. Лист МОН України «Про дотримання нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність психологічної служби» № 01-

05/10-425 від 14.03.2002 р. 

17. Лист МОН України «Про планування діяльності соціального 

педагога психологічної служби закладу освіти» № 337 від 15.09.2003 р. 

18. Лист МОН України «Про внесення змін і доповнень до нормативів 

чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних 

закладів» № 1/9-324 від 15.06.2004 р. 

19. Лист МОН України «Організаційно-методичні засади Положення 

про психологічну службу системи освіти України» № 1/9-515 від 

04.08.2009 р. 

20. Лист МОН України «Щодо розподілу робочого часу у практичних 

психологів та соціальних педагогів» 1/9-683 від 26.09.12. 

21. Лист МОН України «Стан та особливості діяльності психологічної 

служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році» № 1/9-374 від 

25.07.2014 р. 

22. Лист МОН України «Методичні рекомендації щодо взаємодії 

педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими 

органами та з службами щодо захисту прав дітей № 1/9-557 від 

28.10.2014 р. 

 

Тема. Організаційні аспекти діяльності соціального педагога. Планування 

та документування діяльності соціального педагога закладу освіти 

(2 год). 

План заняття. 

Завдання 1. Опрацювати загальну посадову інструкцію соціального педагога.  

Завдання 2. Розробити посадову інструкцію соціального педагога закладу 

освіти (тип закладу – за вибором студента).  

Завдання 3. Скласти план роботи соціального педагога загальноосвітнього 

навчального закладу на навчальний рік. 

 



Змістовий модуль 2. Особливості діяльності соціального педагога у 

загальноосвітньому навчальному закладі 

 

Тема. Основні напрями роботи соціального педагога в закладах освіти 

(4 год) 

План. 

1. Вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-

педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на 

вихованців. 

2. Організація соціально-педагогічної взаємодії з учнями, які потребують 

допомоги. 

3. Захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання 

положень міжнародних та вітчизняних нормативно-правових 

документів в умовах закладу та сім'ї. 

4. Соціально-психологічна допомога та підтримка дітей в кризових 

ситуаціях. 

5. Виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та 

надання їм необхідної допомоги. 

6. Вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім'ї шляхом  

соціально-педагогічного інспектування та забезпечення за необхідності 

соціально-педагогічного супроводу сім'ї. 

7. Організація внутрішньошкільного моніторингу з метою своєчасного 

виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, 

педагогічного колективу. 

8. Соціально-педагогічне дослідження мікрорайону школи з метою його 

соціальної паспортизації. 

 

Тема. Основні форми та методи роботи соціального педагога в закладах 

освіти (2 год) 

План. 

1. Зміст роботи соціального педагога в закладах дошкільної  освіти. 

2. Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних  

закладах. 

3. Методи роботи соціального педагога з різними категоріями дітей у закладах 

дошкільної та загальної освіти. Особливості їхнього підбору та використання 

 

Тема. Робота соціального педагога з сім’ями вихованців (4 год) 

План 

1. Основні типи сімей, які потребують соціально-педагогічної допомоги та підтримку в 

умовах освітнього закладу. 

2. Зміст соціально-педагогічної роботи з сім'єю. 

3. Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім'єю. 

4. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з різними типами 

сімей. 

5. Соціально-профілактична робота з сім'єю. 

6. Зміст та форми соціально-реабілітаційної роботи з сім'єю. 

7. Особливості соціально-педагогічного інспектування сім'ї. 



8. Соціально-педагогічний супровід сім'ї. 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність соціального педагога  

у спеціалізованих освітніх установах 

 

Тема. Робота з дітьми, що мають відхилення у розвитку (обдаровані, 

важковиховувані, з девіантною поведінкою) (6 год) 

План. 

План. 

1. Поняття обдарованості. 

2. Типи обдарованості. 

3. Поняття загальної та спеціальної обдарованості. 

4. Особливості обдарованих дітей. 

5. Спеціальні навчальні заклади для обдарованих дітей. 

6. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми. 

7. Поняття девіантної поведінки, її види. 

8. Проблеми бездоглядності і бродяжництва та спроби їх вирішення в 

Україні. 

9. Притулки для неповнолітніх, їх роль.  

10. Зміст роботи соціального педагога з дітьми, що мають відхилення у 

поведінці. 

 

Тема. Організація соціально-педагогічної діяльності в закладах 

інтернатного типу (2 од) 

План. 

1. Інтернатні заклади як один із видів освітніх установ. Історія їхнього 

виникнення виникнення та становлення. Проблеми закладів інтернатного 

типу. 

2. Основні види інтернатних закладів, їх завдання та функції. 

3. Особливості розвитку дітей, що виховуються в інтернатних закладах. 

4. Особливості діяльності соціального педагога в інтернат них закладах. 

Методи та форми роботи соціального педагога в закладах інтнернатного 

типу. 

 

Тема. Робота соціального педагога з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку. Інклюзивна освіта (2 год) 

План. 

1. Загальна характеристика стану здоров’я дітей в Україні та законодавча база, 

що забезпечує роботу з дітьми, які мають проблеми із здоров'ям. 

2. Форми організації навчання дітей з обмеженими можливостями. 

3. Інклюзивне навчання: суть, проблеми та перспективи. Роль соціального 

педагога у цьому процесі. 

4. Особливості роботи соціального педагога з хворими дітьми та дітьми з 

обмеженими можливостями. 

 

 

 



Тема. Діяльність соціального педагога в закладах державної системи 

опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (2 год). 

План. 

1. Сирітство як соціальна проблема. 

2. Особливості соціалізації дітей-сиріт, які виховуються в інтернат них установах 

3. Форми опіки над дітьми-сиротами. 

3.1. Опіка та піклування. 

3.2. Усиновлення. 

3.3. Виховання у прийомних сім’ях та у дитячих будинках сімейного типу. 

4. Організація роботи соціального педагога з даною категорією дітей. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З 

ДИТЯЧИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Змістовий модуль 4. Соціально-педагогічний потенціал дитячих та 

молодіжних організацій 

Тема. Роль громадських організацій в сучасному суспільстві (2 год).  
План. 

1. Місце та роль громадських організацій у сучасному світі.  

2. Причини виникнення організацій третього сектору. Право громадян на 

об’єднання. 

3. Базові характеристики НДО: критерії, структура та місія.  

4. Нормативно-правові аспекти діяльності дитячих та молодіжних 

організацій. 

5. Види громадських організацій.  

 

Тема. Типологія дитячих та молодіжних організацій України за статусом 

та основними показниками діяльності (4 год). 
План. 

1. Становлення та характеристика дитячого та молодіжного руху в Україні.  

2. Періодизація історії українських дитячих та молодіжних організацій. 

3. Типологія і статус дитячо-молодіжних організацій (всесвітні, всеукраїнські, 

регіональні). Молодіжні організації, об’єднання при політичних партіях і 

рухах, творчих спілках. 

3.1. Федерація дитячих організацій.  

3.2. Студентські організації в Україні.  

3.3. Типологія молодіжних організацій «політичної» 

спрямованості.  

3.4. Молодіжні фахові об’єднання та організації за інтересами.  

3.5. Екологічні організації молоді. 

3.6. Молодіжні релігійні організації:  

 

Тема. Молодіжні та дитячі об’єднання як суб’єкти соціально-

педагогічної діяльності (2 год). 
План. 

1. Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних громадських 

організацій.  



2. Роль і місце дитячих та молодіжних громадських організацій у вирішенні 

соціально-економічних завдань суспільства, реалізації державної 

молодіжної політики. 
3. Особливості розвитку сучасних дитячих організацій. Принципи діяльності 

сучасних дитячих громадських організацій. Умови ефективного виховання 

та соціального становлення особистості в дитячій організації. 
4. Закономірності та мотиви створення благодійних, релігійних, національно-

просвітницьких, науково-технічних, професійних, політичних, спортивних, 

культури і дозвілля, соціальної взаємодопомоги та інших молодіжних 

організацій. 
5. Основні напрями та функції діяльності дитячих та молодіжних організацій. 

(педагогічна, соціально-правова, психологічна, культурно-дозвіллєва). 

 

Тема. Взаємодія соціального педагога з дитячими і молодіжними 

організаціями та неформальними об’єднаннями (2 год). 
План. 

1. Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних 

організаціях.  

2. Співпраця ЦСССДМ з дитячими та молодіжними організаціями.  

3. Основні напрями і форми роботи соціального педагога з дитячими та 

молодіжними організаціями. 
4. Функції соціального педагога в дитячо-молодіжній організації. 

Діагностична, прогностична, посередницька, корекційно-реабілітаційна, 

охоронно-захисна, запобіжно-профілактична, евристична. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

(Для Модуля 1) 

 

Базова література 

1. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова.   - X.: Вид. група 

«Основа», − (Серія «Соціальному педагогу»). − 2011. – 235 с. 

2. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: 

методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка −  Київ, Український 

НМЦ практичної психології і соціальної  роботи, 2013. − 100 с. 

3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. 

Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. - і 34 с. 
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