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Теми семінарських занять 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Формування якостей особистості, професійно важливих 

для соціального працівника/педагога 

2 

2 Наукова організація праці студента 2 

3 Методи соціально-педагогічної роботи 2 

4 Професійний портрет соціального працівника/педагога 2 

5 Принципи соціально-педагогічної роботи 2 

6 Специфіка професійної діяльності соціального 

працівника/педагога в різних установах 

2 

7 Волонтерська діяльність в контексті професійної 

соціально-педагогічної роботи 

2 

8 Соціальна корекція та соціально-психологічна терапія 2 

 ВСЬОГО 16 

 

Теми практичних занять 

 

 

 

№ 

 

 

Назва теми  

 

 

Кількість 

годин 

1 Визначення професійної спрямованості та мотивації 

обрання фаху соціального працівника/педагога 

2 

2 Діагностика соціально - перцептивних здібностей 

соціального працівника/педагога. Експрес-діагностика 

емпатії 

2 

3 Модульний контроль 1 2 

4 Модульний контроль 2 2 

5 Планування роботи соціального працівника/педагога 2 

6 Модульний контроль 3 2 

7 Практична реалізація соціально-педагогічної діяльності 2 

8 Модульний контроль 4 2 

 ВСЬОГО 16 
 

 

Змістовий модуль 1 

Наукова організація праці студента 
 

Тема 2: Визначення  професійної спрямованості та мотивації 

обрання фаху соціального працівника/педагога 
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Мета: навчити студентів оцінювати сформованість професійного плану, 

мотивів вибору професії та професійної спрямованості особистості. 

Ознайомитися з відповідними психодіагностичними методиками. 

 

Тема 4: Діагностика соціально-перцептивних здібностей 

соціального працівника/педагога. Експрес-діагностика емпатії 

Мета: оволодіти навичками психодіагностики професійних здібностей 

соціального працівника/педагога на основі методики оцінки комунікативних і 

організаторських здібностей. Діагностика емпатії за допомогою 

опитувальника.  

 

Тема 6: Формування якостей особистості, професійно важливих 

для соціального працівника/педагога 

1. Формування цілеспрямованості та навичок планування.  

2. Розвиток професійних навичок слухання і розуміння партнера.  

3. Професійні навички поведінки в емоційно напружених ситуаціях.  

4. Формування навичок співпраці, роботи у групі. 

 

Тема 8: Наукова організація праці студента. 
1. Наукова організація праці студента та її основні складові.  

2. Психологічні механізми засвоєння інформації.  

3. Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації.  

4. Основні правила та прийоми запам'ятовування матеріалу. 

Забування та його профілактика.  

5. Основні правила конспектування.  

6. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента.  

7. Планування студентом самостійної навчальної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2 

Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності 

 

Тема 11: Методи соціально-педагогічної роботи.  

1. Сутність поняття «метод», «метод соціально-педагогічної 

роботи». Групи методів. 

2. Педагогічні (методи формування свідомості, методи організації 

діяльності, методи стимулювання діяльності, методи 

самовиховання). 

3. Психологічні (методи психодіагностики, психотерапевтичні 

методи, психокорекційні методи). 

4. Соціологічні (спостереження, методи опитування, методи аналізу 

документів, біографічний метод, експертна оцінка). 

5. Соціальної роботи (аналіз соціуму, соціальна вулична робота, 

робота в громаді, метод «рівний-рівному»). 
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Тема 13: Професійний портрет соціального працівника/педагога 

Основні знання і вміння якими повинен володіти соціальний 

працівник/педагог в процесі реалізації функціональних обовязків.  

 

Тема 15: Принципи соціально-педагогічної роботи 

1. Сутність поняття «принцип», необхідність їх дотримання 

соціальним працівником/педагогом в практичній діяльності.  

2. Соціально-політичні принципи соціально-педагогічної 

діяльності.  

3. Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної 

діяльності.  

4. Організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності.  

5. Специфічні принципи соціально-педагогічної діяльності. 

 

Змістовий модуль 3 

Професійна діяльність соціального працівника/педагога 

 

Тема 21: Планування роботи соціального працівника/педагога  

1. Матеріали та документація соціального працівника/педагога.  

2. Звітна документація соціальних працівників/педагогів.  

 

Тема 23: Волонтерська діяльність в контексті професійної 

соціально-педагогічної роботи 

1. Волонтерська та професійна соціально-педагогічна діяльність: 

подібне та відмінне.  

2. Важливість використання волонтерської допомоги у розв'язанні 

соціальних та соціально-педагогічних проблем.  

3. Основні групи волонтерів, які залучені в соціальній сфері.  

4. Мотивації до волонтерської діяльності.  

5. Умови успішної волонтерської роботи кожної з груп. 

 

Змістовий модуль 4 

Види діяльності соцільного працівника/педагога 

 

Тема 25: Соціальна корекція та соціально-психологічна терапія 

1. Напрями здійснення соціальної корекції та терапії.  

2. Взаємозв'язок та взаємозумовленість соціальної корекції та 

терапії.  

3. Роль методів психотерапевтичного впливу в соціально-

педагогічній роботі.  

4. Групова форма психолого-педагогічної терапії, вимоги до 

комплектування груп, умов діяльності.  

5. Види груп. Роль соціального педагога в процесі групової роботи. 
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Тема 27: Практична реалізація соціально-педагогічної діяльності 

1. Реалізація отриманих знань, умінь та навичок в практичній 

діяльності.  

2. Попит на соціально-педагогічні послуги в умовах трансформації 

сучасного суспільства. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Норми оцінювання  

навчальних досягнень студентів  

при запровадженні 100 - бальної системи 

 

Поточне тестування та самостійна робота За 

семестр 

Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т2 Т4 Т6 Т8 МК Т11 Т13 Т15 МК  

 

50 

 

 

50 

 

 

100 
1 1 3 3 5 3 3 3 5 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т19 Т21 Т23 - МК Т25 Т27 - МК 

3 2 3 - 5 3 2 - 5 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за 

поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  Задовільно  
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51-60 Е  Достатньо 

 

Критерії та норми оцінювання  

 

 Основними критеріями є: 

 характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, 

правильність, точність знань, їх міцність); 

 якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, 

послідовність, самостійність творчого застосування, виразність мови); 

 якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і 

правильність, самостійність суджень, грамотність викладу); 

 рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, 

активність, дотримання норм поведінки, моральне здоров’я, ціннісні 

орієнтири). 

 

ОЦІНКА «ВІДМІННО» 

 правильне, повне засвоєння програмового матеріалу; 

 свідоме, аргументоване висвітлення теми, правильне і доцільне 

використання наукової термінології; 

 логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного 

матеріалу прикладами, фактами з різних сфер; 

 вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності; 

 самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і 

взаємозв’зку, взаємозумовленості; 

 виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та 

власні судження. 

 

ОЦІНКА «ДОБРЕ» 

 свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими 

неточностями і прогалинами у другорядному матеріалі (1-2 незначні 

помилки); 

 аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень; 

 самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача; 

 незначне порушення послідовності викладу; 

 недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках. 

 

ОЦІНКА «ЗАДОВІЛЬНО» 

 неповне засвоєння матеріалу програми, виклад матеріалу з кількома (3-

5) незначними помилками, які студент може виправити за допомогою 

викладача; 

 самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача; 

 деякі порушення логічності і послідовності викладу; недостатнє 

розкриття суті явищ, понять; 
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 недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-

наслідковість, взаємозв'язок; 

 бідність мови, відсутність або неконкретність висновків. 

 

ОЦІНКА «НЕЗАДОВІЛЬНО» 

 відсутність знань, умінь і навичок; 

 знання матеріалу за обсягом менше половини; 

 несвідоме, механічне використання лише фрагментарних знань; 

 виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної 

аргументації; 

 відсутність логіки і мисленєвої діяльності, не зроблені висновки, 

узагальнення; 

 допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і 

термінології. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. 

Навчальний посібник / О. В. Безпалько. – К., 2009. – 208 с. 

2. Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота». Навчально 

– методичний посібник / О. Г. Карпенко. – К., 2009. – 242 с. 

3. Міщик Л. І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка». 

Навчальний посібник / Л. І. Міщик, О. П. Демченко. – К., 2013. – 328 с. 

4. Семигіна Т. В., Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. Навчальний 

посібник / Т. В. Семигіна. – К., 2005. – 303 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Дудкевич Т. В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. 

Навчальний посібник / Т. В.Дудкевич, О. В.Савицька. – К., 2007. – 

256 с. 

2. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В Г. Панок, І. І. Цушко, 

А. Г. Обухівська – К., 2008. – 256 с. 

3. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум. Навчальний 

посібник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К., 2008. – 336 с. 
 


