
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

з курсу «Технології соціальної роботи в Україні та світі» 

для студентів 3 курсу, СР 

 

Змістовий модуль І. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНОЇ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття № 1 

Тема: Типології соціальних технологій (2 год.) 

План 

1. Поняття соціальних технологій, їх сутність у соціально-

педагогічній роботі. 

2. Класифікація соціальних технологій. 

3. Специфіка технологій у соціально-педагогічній діяльності 

та соціальній роботі. 

Питання і завдання для самоконтролю студентів 

1. Розкрийте сутність технології соціальної роботи.  

2. Дайте характеристику сутності і змісту поняття «соціально-

педагогічна технологія», його взаємозв'язок з поняттями «соціальна 

технологія» і «педагогічна технологія». 

3. Назвіть та розкрийте зміст основних компонентів та етапів 

технологічного процесу.  

4. Що є змістом технологій соціальної роботи?  

5. Як можна класифікувати технології соціальної роботи?  

6. Визначте функції технологій соціальної роботи.  

7. В чому полягає зміст проблеми технологізації соціальної 

роботи? 

8. Визначте критерії ефективності реалізації соціально-

педагогічних технологій. 

 

Література 

1. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА - М, 2002.  

2. Соціальна робота: технологічний аспект : навчальний посібник / за ред. 

А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. Лютий В. П. 



Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / Лютий В. П. – К.: Академія 

праці та соціальних відносин ФПУ, 2003. – 75 с. 

3. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: 

С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси , 2008. – 456с. 

4. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. 

Бессонова и др. Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издат. 

центр "Академия", 2002. 

5. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

6. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

7. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

 

Семінарське заняття № 2-3 

Тема: ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ (4 год.) 

План 

1. Технології індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи. 

2. Технологія реалізації соціальним педагогом діагностичної функції. 

Комплексна соціально-педагогічна діагностика. 

3. Консультування як технологічний спосіб вирішення соціально-

педагогічних проблем: 

А) соціально-педагогічні технології сімейного консультування; 

Б) телефонне консультування як різновид соціально-педагогічної 

допомоги; 

 

Питання і завдання для самоконтролю студентів 

1. Назвіть етапи процесу індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 

2. Перерахуйте фази індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 

3. Дайте детальну характеристику перевагам і недолікам індивідуальної 

соціально-педагогічної роботи. 



4. Що означає метод групової роботи? Яке його місце серед інших 

методів соціально-педагогічної роботи? 

5. Назвіть етапи групової роботи. 

6.У чому складності групової роботи? Що розуміють під поняттям 

«ефект групи»? В чому його сутність? 

7. У чому полягає суть соціально-педагогічної діагностики? 

8. Назвіть принципи і методи соціально-педагогічної діагностики. 

9. Які особливості діагностики у соціальній роботі? 

10. Опишіть технологічний процес діагностики в соціальній роботі. 

11. Дайте характеристику комплексної соціально-педагогічної 

діагностики. 

12. Порівняйте та охарактеризуйте психологічне та соціально-педагогічне 

консультування. 

13. Назвіть принципи консультативної допомоги. 

14. Які особливості консультативної допомоги людям різних вікових 

категорій? 

15. Дайте детальну характеристику етапам телефонного консультування 

з точки зору обраної вами проблеми дитини з неблагополучної сім'ї. 

 

Покажіть на прикладі проблемної ситуації важковиховуваного підлітка 

(за вашим вибором) підготовку психолого-педагогічного консиліуму у 

загальноосвітньому закладі. 

Література 

 

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс 

дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К., 

2002. 

2. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

3. Методика и технологии работы социального педагога: Учебн. пособие 

для студ. / Б.Н.Алмазов, М.А.Беляева, Н.И. Бессонова и др. / Под ред. 

М.А.Галагузовой - М., 2002. 

4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Сфера, 

2001. 

5. Вадзюк О.В. Соціальна робота з клієнтом // Соціальна робота в Україні: 

теорія і практика: посібник для підвищення кваліфікації -працівників центрів 

соц. служб для молоді 3-я ч./ за заг. ред. А.Я.Ходорчук. - К.: ДУССМ, 2002. 



6. Введення в соціальну роботу. Навчальний посібник, -К.: Фенікс, 2001. 

7. Групові та індивідуальні методи соціальної роботи / Соціальна робота: 

Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001.- С. 295. 

8. Козлов А.А., Иванов Т.Б. Практикум социального работника. Серия 

«Учебные пособия».- Ростов-на-Дону:, Феникс 2001. 

9. Абрамов Г.С. Практикум по психологическому консультированию. - 

Екатеринбург, 1995. 

10. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д.Звєрєва, 

О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін., зазаг. ред. І.Д.Звє-рєвої, 

Г.М.Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

11. Соціально-педагогічне консультування у службі «Телефон довіри». - 

К.: ДЦССМ, 2003. 

12. Теорії та методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. - К.: Академвидав, 

2005. 

13. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. 

проф. А.Й.Капської. - К., 2000. 

14. Трубавіна І.М. Консультування сім'ї. Науково-методичні матеріали. 

Частина І. - К.: ДЦССМ, 2003. 

 

Семінарське заняття № 4 

 

Тема: ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА (2 ГОД). 

 

План  

1. Технологія реалізації соціальним працівником терапевтичної функції: 

     А) Сутність і зміст поняття терапії. 

     Б) Методи терапевтичного впливу в практиці соціально-педагогічної 

роботи. 

2. Практичний блок завдань.  

Питання і завдання для самоконтролю студентів 

1. В чому полягає сутність понять «терапія» і «соціальна терапія»? 



2. Назвіть методи терапевтичного впливу в практиці соціально-

педагогічної роботи. 

3. Розкрийте сутність і зміст індивідуальної і групової терапії. 

4. Охарактеризуйте методи терапевтичного впливу на особистість 

дитини. 

5. Практичне завдання: Підготуйте фрагмент терапевтичного заняття з 

дітьми, обравши конкретну категорію дітей (за віком та проблемою, яку вони 

переживають), підібравши методи терапії (арт-терапії, казкотерапії, 

музикотерапії, тощо) та продемонструйте на практичному занятті. 

 

Література 

1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. Холостовой. 

- М.: ИНФРА - М, 2002.  

2. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. 

А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

3. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / Лютий В. 

П. – К.: Академія праці та соціальних відносин ФПУ, 2003. – 75 с. 

4. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: 

С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси , 2008. – 456с. 

5. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. 

Бессонова и др. Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издат. 

центр "Академия", 2002. 

6. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

7. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

8. Капська А.Й. Соціальна робота : деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю : Навчально-методичний посібник. – К. :УДЦССМ, 2001. 

9. Репнова Т. Соціальний патронаж сім'ї // Соціальний педагог / Упоряд.: 

Т.Шаповал, Т.Гончаренко. - К., 2006. С. 45-60. 

10 Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. Шакурова. – М. : 

Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 



11 11. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- 

Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема: ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ТА 

ПАТРОНАЖУ ЯК ВИД ЗАГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ (2 год) 

 

План 

1. Технологія організації соціального супроводу та патронажу: 

     А) Поняття та види соціального супроводу/патронажу. 

     Б) Організація патронажу сім'ї  і дітей. 

2. Організація супроводження сімей, які потрапили у складні життєві 

обставини: методика, план, умови застосування. 

 

Питання і завдання для самоконтролю студентів 

 

1. Що включає в себе поняття "соціальний патронаж"? Дайте загальну 

характеристику видам соціального патронажу. 

2. Назвіть і розкрийте зміст методів соціального патронажу. 

3. Які базові проблеми організації патронажу сім'ї та дітей? Дайте їм 

розгорнуту характеристику. 

4. Охарактеризуйте основні принципи соціально-педагогічного 

патронажу сім'ї. 

5. Складіть схему системи соціального патронажу дітей, що 

перебувають у складній життєвій ситуації. 

Література 

1. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. 

Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – 

К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 

2. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. – 

К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

3. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА - М, 2002.  



4. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. 

А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

5. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / Лютий В. 

П. – К.: Академія праці та соціальних відносин ФПУ, 2003. – 75 с. 

6. Методи та технології роботи соціального педагога / [автори-укладачі: 

С.П.Архипова, Г.Я.Майборода, О.В.Тютюнник]. – Черкаси , 2008. – 456с. 

7. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. 

Бессонова и др. Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издат. 

центр "Академия", 2002. 

8. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

9. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

10. Капська А.Й. Соціальна робота : деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю : Навчально-методичний посібник. – К. :УДЦССМ, 2001. 

11. Репнова Т. Соціальний патронаж сім'ї // Соціальний педагог / Упоряд.: 

Т.Шаповал, Т.Гончаренко. - К., 2006. С. 45-60. 

12 Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. Шакурова. – М. : 

Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 

13. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- 

Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с. 

 

Семінарське заняття № 6 

 

ТЕМА: КОНКРЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ (СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ (2 ГОД.) 

 

План 

1. Конкретні технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю: 

     А) Сутність проблем сучасної сім’ї;  

      Б) Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей; 

      В) Рівні технологій роботи з неблагополучною у виховному плані 

сім'єю; 

2. Технології допомоги потерпілим від жорстокості в сім'ї. 

3. Методика соціально-педагогічного сімейного консультування. 

 

Питання і завдання для самоконтролю студентів 



1. Визначте особливості роботи соціального педагога з різними типами 

сімей. 

2. Якої соціально-педагогічної допомоги потребують потерпілі від 

жорстокого ставлення у сім'ї? 

 

Література 

1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

2. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

3. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

4. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. 

А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

5. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА - М, 2002.  

6. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. Шакурова. – М. : 

Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 

7.  Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- 

Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с. 

 

Семінарське заняття № 7 

 

Тема: Технології соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними 

дітьми та дітьми вулиці (2 год) 

План 

1. Напрямки педагогічної діяльності щодо соціальної профілактики і 

попередження соціально-негативних форм девіантної поведінки дітей та 

підлітків. 

2. Соціально-педагогічна діяльність у спеціалізованих закладах для 

важковиховуваних неповнолітніх. 

3. Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та 

безпритульності 



4. Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі здійснення соціально-

педагогічної підтримки дітей вулиці. 

 

Питання і практичні завдання для самоконтролю студентів 

1. Охарактеризуйте поняття «важковиховуваний підліток». Назвіть 

причини появи важковиховуваності. 

2. У чому полягає роль сім'ї у попередженні соціальної дезадаптації 

дітей та підлітків? 

3. Які основні напрямки соціально-педагогічної роботи щодо 

профілактики і запобігання соціально-негативних форм девіантної поведінки 

дітей та молоді? 

4. Дайте визначення дефініцій «діти вулиці», «безпритульні», 

«бездоглядні діти». 

5. Які основні причини поширення дитячої безпритульності та 

бездоглядності? Відповідь обґрунтуйте. 

6. Які типи дисфункціональних сімей ви знаєте? Яким чином вони 

впливають на втечі дітей із дому? 

7. Підберіть та проаналізуйте сучасну нормативно-правову 

законодавчу базу України щодо регламентації діяльності з дітьми та 

сім’ями, їх соціальним захистом та дайте відповіді на питання: 

- Які головні завдання функціонування спеціалізованих закладів для 

дезадаптованих дітей та підлітків? 

- Які на сьогодні існують заклади соціального захисту (підтримки) 

дітей в Україні? Охарактеризуйте основні напрями і принципи 

роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками у цих 

спеціалізованих закладах. 

- Охарактеризуйте діяльність соціальних інституцій, які надають 

допомогу дітям вулиці. Зобразіть схематично взаємодію цих 

інституцій. 

 

8. Яка мета та основні завдання діяльності Центру соціально-

профілактичної роботи з дітьми вулиці? 

Література 

1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. – 

К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 



2. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

3. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

4. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод, 

посіб. / Авт.: Безпалько О.В.; Гурковська Л.П.; Журавель Т.В. та ін. / За ред. 

Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. - К.: Видавничий дім "КАЛИТА", 2010. - 376 с. 

5. Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у 

притулках для дітей : [науково-методичний посібник] / Л. В. Кальченко ; Держ. 

закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 2010. – 350 с. 

6. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф.  

А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

7. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА - М, 2002.  

8. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. Шакурова. – М. : 

Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 

9.  Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д. Звєрєвої.- 

Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с. 

10.Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю: Навчально-методичний посібник. - К., 2000. 

11.Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: 

Учебно-методическое пособие / Под ред. М.И.Рожкова. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

12.Шакурова М.В. Методика и технология работы социального 

педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. 

Шакурова. – М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 

13.Мардахаев Л.В.Социальная педагогика: Учебник / Л. В. Мардахаев. 

— М. : Гардарики, 2005. — 269 с. 

14.Cоціальна педагогіка : навч. посіб. /  О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. 

Веретенко. ; За ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. 

 



Семінарське заняття № 8 

Тема: Технології організації молодіжного дозвілля (2 год) 

 

План 

1.Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності у молодіжному середовищі. 

2.Методика організації дозвілля дітей та молоді. 

3. Проблеми молоді і державна молодіжна політика. 

4. Технології соціальної роботи з молоддю. 

 

Питання для самоконтролю студентів 

1. Назвіть основні концепції дозвілля. 

2. Які специфічні ознаки дозвілля Ви можете виокремити? 

3. Дайте характеристику основним функціям дозвілля. 

4. Які рівні має дозвілля? На обраному вами прикладі покажіть 

взаємозв'язок функцій та рівнів дозвілля. 

5. В чому полягає принцип інтересу у сфері дозвілля? 

6. Чому в педагогіці дозвілля особлива увага приділяється підлітковому 

віку? 

7. В чому особливості ігрового дозвілля? 

8. Які види дозвілля можна організувати під час шкільних канікул? 

9. Розкрийте засади сучасної державної молодіжної політики, 

підібравши та проаналізувавши основні нормативно-правові акти 

законодавства України, що регламентують роботу з молоддю. 

10.Які основні завдання вирішують центри соціальних служб для молоді? 

11.У чому полягає сутність дефіцитарної моделі соціальної роботи з 

молоддю? 

12.Визначте основні підходи до роботи з молоддю. 

 

Література 

1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 



2. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

3. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. 

Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 240 с. 

4. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю: Навчально-методичний посібник. - К., 2000.  

5. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. - Харків: 

ХДАК, 1999. 

6. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основи социально-культурной 

деятельности. - М., 1995. 

7. Молодь і дозвілля: Теорія і практика роботи з підлітками та молоддю 

за місцем проживання. - Вип. 2. - К., 1996. 

8. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Кондор, 

2005. 

9. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема: Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми (2 год). 

 

План 

1. Обдаровані діти як соціально-педагогічна проблема. Методи 

діагностики обдарованої дитини 

2. Технологія діяльності з обдарованими дітьми. 

 

Питання для самоконтролю студентів 

1. Що таке обдарованість? Назвіть показники обдарованості. 

2. Які фактори визначають обдарованість? 

3. У чому полягає сутність соціально-педагогічної технології щодо 

обдарованих дітей? 

 

Практичне завдання для самостійної роботи студентів: 

Створіть модель компетентності вчителя, який працює з 

обдарованими дітьми. 



Література 

1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. 

– К. : Центр учбов. літ-ри, 2012. – 248 с. 

2. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф.  

А.Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

3. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб / 

С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Альма – матер, 

2005. – 552 с. 

4. Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. пособие / 

Б.Н.Алмазов, М.А.Беляева и др.; Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: Академия, 

2002. 

5. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. завед. -М.: Академия, 2001. 

 

Семінарське заняття № 10 

 

ПЛАН 

Тема: Технології соціальної роботи з жінками (2 год) 

1. Специфіка соціальних проблем жінок. 

2. Соціальна робота з жінками у західних країнах. 

3. Технології соціальної роботи з жінками в умовах сучасної 

України. 

 

Питання для самоконтролю студентів 

1. Поясність причину виділення жінок у специфічну категорію клієнтів 

соціальної роботи. 

2. Визначте основні проблеми жінок у сучасному суспільстві. 

3. Охарактеризуйте технології соціальної роботи з жінками за 

кордоном. 

4. Визначте  основні завдання соціальної роботи з жінками в Україні. 

5. Наведіть приклади конкретних технологій  роботи з жінками в 

сучасній Україні. 

Практичні завдання 

1. Проаналізуйте технологію, спрямовану на допомогу жінкам при 



домашньому насильстві. У чому її переваги та недоліки? 

Тренінг "Домашнє насильство" 

(для соціальних працівників, представників громадських жіночих організацій) 

Навчання під час тренінгу відбувається у вигляді виконання певних вправ. Кожна 

вправа розбита на певні послідовні логічні кроки. Як правило, вона розпочинається з 

тренерського вступу, що підводить групу до теми, визначає орієнтири. Потім, 

використовуючи різноманітні форми роботи з групою, крок за кроком групу ведуть до 

досягнення мети вправи. Закінчується вправа тренерським висновком, що дає можливість 

тренерській команді підвести риску під обговоренням, коротко підсумувати 

напрацювання групи, зробити точні і правильні акценти стосовно теми вправи. 

Досягненню мети вправи допомагають інтерактивні методики, вільний обмін думками. 

Під час тренінгу використовуються різноманітні методи навчання: "мозковий 

штурм", робота в малих групах, кероване обговорення, рольові ігри, міні-лекції та ін. 

Вправи тренінгу: "Очікування"; ""Визначення домашнього насильства"; 

"Особливості і типологія домашнього насильства"; "Джерела домашнього насильства"; 

"Шляхи переборення домашнього насильства". 

Наводимо приклад виконання однієї з вправ. 

Вправа "Особливості і типологія домашнього насильства " 

Мета вправи: 

♦ усвідомлення групою, що домашнє насильство є злочином; 

♦ визначення особливостей домашнього насильства, а також його типів і видів. 

1. Робота в колі 

Питання до групи 

♦ Як до проблеми домашнього насильства ставиться суспільство, правоохоронні 

органи? 

♦ Чи має домашнє насильство свої особливості, якщо так, то якими є ці 

особливості? 

Група відповідає, а тренерська команда коментує і доповнює відповіді присутніх, 

використовуючи "Тренерську інформацію". 

Тренерська інформація 

На відміну від інших типів насильства домашнє насильство має свої особливості: 

♦ Це не одноразова дія. Це - процес, який складається із циклів насильства, які 

тримаються на продовженні стосунків потерпілої і кривдника. 

♦ Якщо насильство виявилось в сім'ї хоч один раз, воно обов'язково повториться. 

♦ Це насильство завжди відбувається протягом тривалого проміжку часу і має 

тенденцію до зростання. 

♦ Це насильство між особами, які є, як правило, залежними один від одного. 

Найчастіше домашнє насильство замовчується і приховується обома сторонами від 

оточуючих. 



♦ На думку винуватця, воно є ефективним, швидким способом досягнення мети, 

без великих затрат. Інші, ненасильницькі, методи вимагають значних зусиль. Людина не 

відмовиться від того, що дає ефект, якщо їй не запропонувати альтернативи. Якщо 

насильник не навчиться іншому ефективному способові спілкування з близькими людьми, 

то він буде продовжувати здійснювати над ними насильство. 

Слід зауважити, що реакція як суспільства, так і міліції на випадки домашнього 

насильства часто є неадекватною і навіть ворожою стосовно потерпілої жінки, а 

кримінальні покарання домашніх кривдників бувають більш м'якими порівняно з 

покараннями за аналогічні порушення, здійснені проти сторонніх осіб. 

Завдання групі 

♦ Давайте визначимо типи домашнього насильства залежно від осіб, які в ньому 

беруть участь. Тобто, хто проти кого здійснює насильство в сім'ї? 

Увага! Групі слід допомогти вийти на п'ять основних типів домашнього 

насильства: насильство чоловіка над жінкою; батьків над дітьми; дорослих дітей над 

батьками; старших дітей над молодшими; одних членів сім'ї над іншими (див. 

Роздатковий матеріал до вправи). 

2. Робота в малих групах 

Для проведення вправи присутні об'єднуються в п'ять малих груп. 

Кожна група обговорює один певний тип домашнього насильства за схемою: 

♦ Які ви знаєте конкретні випадки даного типу домашнього насильства, про які ви 

почули чи дізналися із ЗМІ і чому (чим) вони вас особливо вразили? 

♦ Обговорюючи ці випадки, визначте в кожному із них чотири ознаки домашнього 

насильства. 

Увага! За необхідністю допоможіть групі вийти на види насильства: економічне, 

сексуальне, фізичне, психологічне (емоційне, вербальне). 

♦ Ваші відповіді запишіть маркером на аркуші паперу (аркуш А4). 

Увага! Записуйте лише перелік виконаних дій. 

♦ Час на обговорення - 7- 10 хв. Потім повертайтеся в коло, де хтось від вашої 

групи погодиться зачитати перелік насильницьких дій. 

Питання до присутніх після кожного виступу від малої групи: 

♦ Чому відбувається це насильство? (Тобто той тип домашнього насильства, який 

обговорювала група. - див. Роздатковий матеріал до вправи). 

Відповіді груп прикріплюються на великому аркуші паперу. 

3. Робота у великому колі 

Зачитайте види домашнього насильства, які виділили малі групи. Разом з 

присутніми обговоріть, які ще насильницькі дії входять в кожний із чотирьох видів 

домашнього насильства: економічне, фізичне, сексуальне, психологічне (емоційне). 

Роздайте роздатковий матеріал. Обговоріть його. 

Питання до групи: 

♦ Що нам дає поділ домашнього насильства на типи, види? Для чого нам це 



потрібно? Як, яким чином ці знання допоможуть нам перебороти домашнє насильство? 

4. Тренерський підсумок 

Отже, ми з вами визначили і структурували дії, які є різними видами домашнього 

насильства. Це дасть можливість краще визначати заходи для подолання цього явища. 

Орієнтовна тривалість заняття - 20-40 хвилин. 

Роздатковий матеріал 1 

1. Чоловік ^ Жінка 

92-97% насильницьких дій стосовно жінок здійснюють чоловіки. Чому так 

відбувається? Не тому, що чоловіки від природи гірші, а тому, що існують в системі, в 

якій перевагу мають влада, сила, гроші. 

Утримання чоловіком сім'ї призводить до залежності жінки, адже домашня праця 

(виховання дитини, догляд за оселею тощо суспільством працею необгрунтовано не 

вважається) 

2. Батьки ^ діти 

У ставленні до дітей чоловіки і жінки здійснюють акти насильства однаковою 

мірою. Дитина найбільше може стати жертвою, тому що вона не може себе захистити. 

Жінки потерпають від чоловіків-кривдників, а діти потерпають як від чоловіків, так і від 

жінок - жертв домашнього насильства. Так утворюється страшний ланцюг насильства. Це 

слід пояснити жінкам, які потерпіли, тоді вони в більшості випадків припиняють 

насильство над своїми дітьми. 

3. Дорослі діти ^ батьки 

Це насильство часто (хоча й не завжди) має свої корені в минулому: часто це ті діти, 

які вже виросли і повертають дорослим насильство, що здійснювалось проти них в 

дитинстві. 

4. Старші діти ^ молодші діти 

Це відображення ситуації "батько - мати". Старші діти відчули смак влади. Вони 

вважають, що свою владу, свої переваги над слабшими слід використовувати. 

5. Член сім'ї ^ інший член сім'ї 

Це вид насильства одних членів сім'ї над іншими. У ньому беруть участь свекри, 

невістки, тещі, зяті, дідусі, бабусі, діти, дядьки і т.ін. Насильство здійснюється над більш 

слабкими і беззахисними: людьми старшого віку чи дітьми; людьми з обмеженими 

фізичними і психічними 

можливостями; людьми, які залежать від інших. 

Роздатковий матеріал 2 Види домашнього насильства Фізичне насильство 

Вбивство, спроба вбивства, побиття, знущання, нанесення фізичних ушкоджень, 

штовхани, опіки, шпурляння різними предметами і т.ін. 

Психологічне і емоційне насильство 

Позбавлення свободи чи утримання під наглядом мимо волі жінки, постійне 

висліджування, погрози, залякування, шантаж, постійний контроль життя і спілкування з 

оточуючими, ізоляція, заборона на спілкування (навіть з рідними). 

Поведінка, яка призводить до емоційного розладу, що включає залякування, погрози 



чи емоційний шантаж, у тому числі навіювання почуття страху за власну безпеку, за 

здоров'я дітей чи близьких, погрози стосовно права опіки над дітьми, а також агресивна 

поведінка, ігри з ножами, пістолетом чи рушницею. 

Примус жінки силою чи погрозами до будь-якої поведінки чи дії, від яких жінка має 

право ухилитися; постійна поведінка, мета якої - зганьбити, дискредитувати чи принизити 

особисту гідність жінки, глузування над розумовими і фізичними даними, висміювання і 

словесні образи, приниження жінки перед нею самою чи перед близькими. 

Безпідставні обмеження можливості розпоряджатися спільним майном, нанесення 

шкоди домашнім тваринам. 

Позбавлення можливості належним чином харчуватися і відпочивати. 

Примусові чборти і примусові вагітності. 

Сексуальне насильство 

Ґвалтування чи сексуальне домагання (іноді в присутності дітей, інших людей). 

Економічне насильство 

Фінансовий контроль і фінансові обмеження, заборона займатися певним видом 

діяльності, заборона працювати взагалі, заборона вчитися чи підвищувати кваліфікацію. 

Свідоме знищення майна, навмисне нанесення шкоди особистому майну людини, 

позбавлення можливості користуватися одягом чи майном. Позбавлення їжі, позбавлення 

медичної допомоги. 

 

2. Розробіть технологію роботи з конкретною категорією жінок. 

 

Література 

1. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. 

2. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального 

педагога. Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім "Слово", 

2008. - 240 с. 

3. Тунтуєва С. В. Соціально-педагогічна робота з особами, 

постраждалими від насильства сім’ї : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / С. В. Тунтуєва ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». 

– Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – 172 с. 

4. З досвіду роботи Сарненської райдержадміністрації Рівненської 

області по реалізації державної політики стосовно сім'ї, жінок, молоді та 

дітей: Методичні матеріали. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та 

молоді, 2002. 

5. Лактионова Л. М. Социально-педагогическая робота с женской 

молодёжью в крупном городе: теоретико-методические основы. - К.: Украин. 

Центр духовной культуры, 1998. 



6. Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, 

формування, управління: Монографія. - Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 

2003. 

7. Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми: Учебник 

по проведению тренингов. - К: ЗАТ "Нічлава", 2002. 

8. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. 

Безпалько, С.Я. Харченко та ін. За заг ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

9. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

10. Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-

економічних перетворень: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. - 

К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних 

досліджень, 2002. 

 

Семінарське заняття № 11 

Тема:Типології соціальних інформаційних технологій (2 год.) 

План 

1. Стратегія взаємодії зі ЗМІ  

2. Соціальна реклама, її види 

3. Вимоги до рекламної продукції. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Створити один із видів соціальної реклами на соціальну, 

соціально-педагогічну проблематику, їз врахуванням існуючих вимог до 

такого виду соціальної реклами,  та презентувати її на занятті. 

 

Література 

1. Дмитриева Л.М. Социальная реклама. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

2. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України - від 11 липня 2003 р. - №8. 



3. Інструкція щодо створення та поширення соціальної реклами центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: Наказ Держсоцслужби від 

30.03.2009 р. № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

dcssm.gov.ua/235.0.0.1.0.0.phtml 

4. Матеріали дослідження ДІРСМ на замовлення Представництва 

благодійної організації «Кожній ДИТИНІ» в Україні «Рекомендації щодо 

впровадження інформаційної кампанії діяльності інтегрованих соціальних 

служб». – К.: УЦДССМ, 2005. 

5. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика. - М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 

6. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність. - К.: МАУП, 2002. 

7. Тимошенко А.Л. Соціальна реклама як один із чинників розкриття 

соціальної політики України // Соціалізація особистості: Збірник наукових 

праць / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. Т. – ХХVІ. - К.: Логос, 2006. 

8. Фірсова І. М. ЕТАПИ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА / І. М. Фірсова // Вісник ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. – №23 (282). – Ч. І. – 2013 / Електронний ресурс: 

file:///F:/Downloads/vlup_2013_23(1)__15.pdf 

9. Фірсова І. М. РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА/  

І. М. Фірсова / Електронний ресурс : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1014 

10. Кузнецов П. А. Социальная реклама. Теория и практика: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», 

«Связи с общественностью» / Павел Александрович Кузнецов. - М. : 

ЮНИТИ- ДАНА, 2010. - 175 с. 

11.Мандель Б. Р. Социальная реклама: учебное пособие / Борис Рувимович 

Мандель. - М. : Литера, 2010. - 310 с. 

 

Семінарське заняття № 12 

Тема: Технології соціальної роботи з людьми літнього та старого 

віку (2 год.) 

ПЛАН 

1. Люди літнього та старого віку як соціальна спільність. 

2. Участь людей літнього віку в житті сучасного суспільства. 

3. Соціальна робота з людьми літнього та старого віку. 

4. Компетентність соціального працівника в роботі з людьми похилого 

віку. 

Питання для самоконтролю студентів 

http://www/
file:///F:/Downloads/vlup_2013_23(1)__15.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1014


1. Назвіть основні проблеми людей старшого віку. 

2. Проаналізуйте теорії старіння. 

3. Назвіть компоненти соціального захисту людей літнього та старого 

віку. 

4. Обґрунтуйте принципи роботи з людьми літнього та старого віку. 

5. Проаналізуйте технології роботи з людьми літнього та старого віку. 

 

Практичні завдання. 

1. Складіть план роботи соціального територіального центру (або 

геронтологічного центру) з людьми похилого віку на місяць. 

2. Візьміть інтерв’ю у Ваших бабусь або дідусів (інших людей похилого віку) 

за будь-якою тематикою та продемонструйте його на практичному 

занятті. 

3. Праналізуйте технологію соціальної роботи з людьми похилого віку. 
Клуб шанувальників звичаїв українського народу 

Народні звичаї - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському 

житті й побуті українського етносу. Звичаї фіксують елементи прийнятого народом 

способу життя, пов'язані з світоглядом, віруванням, обрядами українців. Для українських 

народних звичаїв характерний глибокий гуманізм. Наприклад, коли дитина залишалася 

сиротою, про неї піклувалася громада. Народна звичаєвість вимагала шанувати старших, 

особливо батьків. Г ромадянські звичаї передбачали матеріальну допомогу убогим, 

хворим, потерпілим від стихійного лиха - на великі свята за рахунок громади 

влаштовували обіди для старих, жебраків. Неоціненне значення для людини будь-якого 

віку мають народні філософські ідеї, що лежать в основі традицій і звичаїв календаря: 

безкінечність світу, безперервність і вічність життя та його постійне оновлення, 

циклічність природних явищ, взаємозв'язок людини і природи, всесвіту та ін. 

Ознайомлення зі звичаями рідного народу, організація відзначення народних свят та 

участь у них принесуть у життя людей похилого віку відчуття зв'язку з іншими людьми, 

наповнять буденні дні світлими, хвилюючими почуттями, посилять переконаність у тому, 

що світ будується на Добрі, Красі, Справедливості. 

Засідання клубу відбуваються залежно від активності учасників клубу та за рішенням 

ради клубу. 

Діяльність клубу може включати такі види занять: організація святкування найзначніших 

українських свят; читання різноманітної народознавчої літератури; запрошення 

фольклорних колективів; зустрічі зі знавцями української народної культури; конкурси на 

кращого виконавця народної пісні (кращого оповідача легенд, бувальщин, усмішок); 

конкурси народних майстрів та ін. 

Орієнтовна тематика зустрічей членів клубу, що поглиблюють знання про народні свята. 

Січень. Різдвяні свята в Україні. "Радуйсь, Земле, Коляда їде". 

Лютий. Стрітення. "Зустріч Зими і Літа". 

Березень. "Сорок святих". "Теплого Олекси". 

Квітень. Благовіщення. Великдень. "На Великдень сонце "грає". 

Травень. День Святого Юрія."Святий Юрій відмикає землю і небо". День Миколи- 

Чудотворця. 

Червень. Зелені свята."3ав'ю вінки та й на святки". 

Липень. Свято Івана Купала. Свято Петра і Павла. 

Серпень. Маковея. Спаса. Перша Пречиста. 

Вересень. Здвиження. Друга Пречиста. 

Жовтень. Покрова."Покровонько, покрівонько, накрий мені голівоньку". 

Листопад. День святої П'ятниці. День святого Дмитра. День Михайла Архистратига. 



Грудень. Введення (Третя Пречиста). Андрія. Миколи."Ой хто, хто Миколая любить?" 
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Семінарське заняття № 13 

Тема: Технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах 

громадянського суспільства 

План 

1. Провідна роль громадських ініціатив в ефективній реалізації соціальної 

роботи за місцем проживання 

2. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної роботи за 

місцем проживання 

3. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді 
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