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ВСТУП 

 

Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом 

впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. 

Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, 

шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-

консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює 

власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціальної роботи та соціально-педагогічної 

діяльності, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при 

обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного 

результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка 

цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються 

соціальними педагогами та соціальними працівниками. 

Соціальні технології – це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом 

розчленовування його на систему послідовних взаємозалежних процедур і операцій, що 

виконуються однозначно; стандартний комплекс методично описаних і практично 

впроваджених дій і/чи процедур, які об'єднанні у певній послідовності або сполученні і 

дають вимірюваний або інший відчутний соціальний результат у соціальній сфері.     

Навчальний курс «Технології соціальної роботи в Україні та світі» є складовою 

частиною дисциплін професійного циклу нормативного блоку підготовки соціальних 

педагогів та соціальних працівників і розкриває теоретичні основи технологій соціально-

педагогічної діяльності, а також запропоновані різні технологічні підходи до розв'язання 

найбільш типових на сьогоднішній день соціально-педагогічних проблем, оскільки 

охопити всі напрямки соціально-педагогічної діяльності, враховуючи їх різноманіття, 

неможливо. Його вивчення передбачає підвищення професійної компетентності 

соціальних педагогів і соціальних працівників та сприяє оволодінню необхідними 

технологіями фахової діяльності. 

Зміст дисципліни:  

Змістовий модуль І. Технології соціальної роботи в Україні. 

Технологічний підхід до сучасної соціально-педагогічної діяльності та соціальної 

роботи. Теоретичні засади технологій соціальної роботи. Типології соціальних 

технологій. Загальні технології соціальної роботи. Технології індивідуальної та групової 

соціальної роботи. Технологія реалізації соціальним працівником діагностичної функції. 

Технологія цілепокладання в соціальній роботі. Технології прогнозування й 

моделювання. Технологія проектування в соціальній роботі. Консультування як 

технологічний спосіб вирішення соціальних проблем. Технологія реалізації соціальним 

педагогом терапевтичної функції та технологія соціальної корекції. Технологія організації 

соціального патронажу. Спеціальні технології соціальної роботи. Технології соціально-

педагогічної роботи з сім'єю. Технології соціально-педагогічної роботи з 

важковиховуваними дітьми. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми. 

Технології профілактики адиктивної поведінки у молодіжному середовищі. Технології 

соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці. Технології роботи соціального працівника 

в пенітенціарних закладах. Технології організації молодіжного дозвілля. Технології 

соціального захисту населення. Технології соціальної роботи з жінками. Технології 

соціальної роботи з людьми літнього та старого віку. Технології соціальної роботи з 

людьми з інвалідністю. 

 

Змістовий модуль ІІ. Технології соціальної роботи в світі. 
Становлення і розвиток соціальної роботи в зарубіжних країнах. Теоретичні та 

практичні аспекти виникнення соціальної роботи в зарубіжних країнах. Науково-дослідні 

традиції в соціальній роботі за рубежем. Виникнення та розвиток соціального захисту 

населення в зарубіжних країнах. Робота соціальних організацій в системі соціального 



захисту та підтримки населення. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями 

клієнтів в зарубіжних країнах. Специфіка соціальної роботи з сім’єю в зарубіжних 

країнах. Піклування та соціально-правовий захист дітей та молоді за кордоном. 

Зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми, які мають інвалідність. Соціальна робота 

з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою. Соціальне обслуговування мігрантів та 

біженців за кордоном. Соціальна та соціально-педагогічна робота з неповнолітніми 

правопорушниками за кордоном. Сучасні вимоги до підготовки соціальних 

працівників/педагогів за кордоном. 

Загальний обсяг дисципліни складає 8 залікових кредитів (240 годин), що 

об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (104 годин, з них 52 – 

лекційних, 52 – семінарських та практичних занять), самостійна робота (136 годин), 

контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заоч

на форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8  

Шифр та назва галузі знань 

23 – «Соціальна робота»" 

 

 

Нормативна 

    Змістових модулів – 2 
Шифр та назва 

спеціальності: 

231 – Соціальна робота 

Спеціалізація: Соціальна 

педагогіка 

Рік підготовки: 

3-й – 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 год. 

 

6-7-й – 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

 

 

Освітній 

рівень  

І (бакалаврський) 

 

Лекції 

52 год./  

 

Практичні, 

семінарські 

52 год. 

Лабораторні 

– год. 
– 

год. 

Самостійна робота 

136 год. 

Індивідуальні 

завдання: – год. 

Вид контролю: кмр, 

екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 



Мета курсу – ознайомлення студентів з основними характеристиками соціальних 

технологій, технологій соціальної (соціально-педагогічної) роботи в Україні та моделями 

соціальної роботи у світі. 

Завдання курсу: 

розкрити зміст технологічного підходу до сучасної соціально-педагогічної 

діяльності та практики соціальної роботи з точки зору теоретичних засад технологій 

визначеної діяльності та їх характеристики; 

визначити зміст поняття „технологізація соціальної (соціально-педагогічної) 

роботи”, функції технологій соціальної роботи та моделі СР; 

надати базові знання, щодо загальних технологій соціальної роботи: соціальну 

діагностику, соціальну експертизу, соціальне передбачення і соціальне проектування, 

технології соціальної профілактики та адаптації, соціальної реабілітації та терапії, методу 

групової роботи, комунікативні технології; 

розкрити специфіку міждисциплінарних технології і методик, які використовуються 

в соціальній роботі: організаційно-управлінські технології, соціологічні технології, 

соціально-педагогічні та психологічні методи в соціальній роботі; 

ознайомити студентів із загальними технологіями соціально-педагогічної діяльності, 

що можуть бути використані у роботі з різними категоріями дітей, сімей, молоді 

(клієнтів); 

сприяти оволодінню загальними і спеціальними соціально-педагогічними 

технологіями у роботі з сім’єю, дітьми та молоддю. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

- характеристики загальних технологій соціально-педагогічної діяльності і 

технологій організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів; 

- можливості та умови ефективної реалізації 

загальнонаукових та специфічних методів у практиці соціальної роботи; 

- принципи відбору організаційних форм соціально-педагогічної роботи та влучного 

їх застосування; 

- зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників, основні аспекти підтримки 

дітей, сімей і молоді за рубежем та сучасний стан соціальної роботи у зарубіжних країнах 

(США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Росії, Нідерландах тощо). 

 

Вміти: 

- добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної 

ситуації технології соціальної роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціально-

педагогічної роботи; 

- проектувати, планувати, організовувати та аналізувати організаційні форми 

соціально-педагогічної роботи; 

- будувати стратегію соціально-педагогічної роботи спрямовану на саморозвиток 

особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, 

здібностей, задатків; 

- будувати технології соціально-педагогічної взаємодії з різними соціальними 

інститутами, групами клієнтів; 

- давати об’єктивну оцінку соціальній політиці в Україні та за кордоном, 

обґрунтовувати її альтернативні варіанти, 

- аналізувати педагогічні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей, 

концепцій соціально-педагогічної роботи, а також практичних проблем соціальної освіти 

в різних країнах світу, 

- творчо використовувати кращі ідеї теорії соціальної педагогіки і соціальної роботи 

на практиці; 



- використовувати та трансформувати зарубіжний досвід різних країн і народів у 

сучасних умовах практики соціальної роботи в Україні. 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  

Технології соціальної роботи в Україні 

Розділ І.  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.  
Тема 1. Теоретичні засади технологій 

соціально-педагогічної роботи. 

Типології соціальних технологій 

10 4 2 
 

2 
 

6 
 

Розділ 2.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 2. Технології індивідуальної та 

групової соціально-педагогічної 

роботи. Технологія цілепокладання в 

соціально-педагогічній роботі 

10 4 2 

 

2 

 

6 

 

 
Тема 3. Технологія реалізації 

соціальним педагогом діагностичної 

функції 

10 4 2 
 

2 
 

6 
 

 

Тема 4. Технології прогнозування й 

моделювання в соціальній роботі. 

Технологія проектування в 

соціально-педагогічній роботі 

14 4 2 

2 

 

 

10 

 

 

Тема 5. Консультування як 

технологічний спосіб вирішення 

соціальних проблем. Технологія 

реалізації соціальним педагогом 

терапевтичної функції та технологія 

соціальної корекції. 

14 4 2 

2 

 

 

10 

 

 
Тема 6. Технологія організації 

соціального супроводу і патронажу. 

Технологія ведення випадку. 

10 4 2 
 

2 
 

6 
 

Розділ 3.  

СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Тема 7. Технології соціальної роботи 

з сім'єю 
12 4 2 

 
2 

 
8 

 

 
Тема 8. Технології соціально-

педагогічної роботи з 
10 4 2 

 
2 

 
6 

 



важковиховуваними дітьми та дітьми 

вулиці 

 
Тема 9. Соціально-педагогічна 

робота з обдарованими дітьми 
10 4 2 

 
2 

 
6 

 

 

Тема 10. Технології профілактики 

адиктивної поведінки у молодіжному 

середовищі. Технології організації 

молодіжного дозвілля 

10 4 2 

 

2 

 

6 

 

 
Тема 11. Технології роботи 

соціального педагога в 

пенітенціарних закладах. 

10 4 2 
 

2 
 

6 
 

 

Тема 12. Технології соціального 

захисту населення. Технології 

соціальної роботи з людьми літнього 

та старого віку 

10 4 2 

 

2 

 

6 

 

 
Тема 13. Технології соціальної 

роботи з жінками 
10 4 2 

 
2 

 
6 

 

 
Тема 14. Технології соціальної 

роботи з інвалідами 
10 4 2 

 
2 

 
6 

 

Разом  за змістовим модулем І. 150 56 28 4 24  94  

Змістовий модуль ІІ.  

Технології соціальної роботи у світі 

Розділ І.  

Становлення і розвиток соціально-педагогічної роботи в зарубіжних 

країнах 

1. 
Теоретичні та практичні аспекти 

виникнення соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах 

14 4 2 
 

2 
 

6 
4 

2. 
Науково-дослідні традиції в 

соціально-педагогічній роботі за 

рубежем 

14 4 2 2 
  

6 
4 

3. 
Виникнення та розвиток соціального 

захисту населення в зарубіжних 

країнах 

18 6 2 2 
 

2 6 
4 

Разом 46 14 6 4 2 2 18 12 

Розділ ІІ. Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та підтримки 

населення 

4. 
Роль державних та приватних 

організацій в системі соціального 

захисту населення 

14 4 2 
 

2 
 

6 4 

5. 
Соціально-педагогічна робота 

неурядових організацій в системі 

соціального захисту населення 

14 4 2 

 

2 

 

6 4 

6. 
Благодійництво в системі 

соціального захисту населення 
18 6 2 

 
2 2 6 4 

Разом 46 14 6  6 2 18 12 

Розділ ІІІ. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в зарубіжних країнах 

7. 
Специфіка соціально- педагогічної 

роботи з сім’єю в зарубіжних країнах 
9 4 2 2 

  
3 2 

8. Піклування та соціально- правовий 9 4 2 2   3 2 



захист дітей та молоді за кордоном 

9. 
Зарубіжний досвід соціально-

педагогічної роботи з людьми, які 

мають інвалідність 

14 4 2 
 

2 
 

6 4 

10. 
Соціально-педагогічна робота з 

дітьми та молоддю з девіантною 

поведінкою 

20 8 2 2 2 2 6 4 

Разом 52 20 8 6 4 2 18 12 
Разом за змістовим модулем ІІ. 90 48 20 10 12 6 42 36 
Разом за двома модулями 240 104 52  52  136  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 

Розділ І. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Теоретичні засади технологій соціальної роботи. Типології соціальних 

технологій 

Сутність соціально-педагогічної діяльності. Професійний портрет соціального 

педагога і соціального працівника. Комунікативні особливості діяльності соціального 

педагога. 

Понятійний простір технологічного підходу. Сутність соціальної технології як 

суспільного явища. Класифікація технологій соціальної роботи. Специфіка технологій у 

соціально-педагогічній діяльності. 

Розділ 2.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 2. Технології індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи. 

Технологія цілепокладання в соціально-педагогічній роботі 

Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем 

суб'єкта. Поняття про метод групової роботи та його призначення. Сутність та етапи 

технології цілепокладання. Рівні цілепокладання. Принципи цілепокладання. 

Тема 3. Технологія реалізації соціальним педагогом діагностичної функції 

Поняття соціальної, педагогічної та соціально-педагогічної діагностики. Комплексна 

психолого-педагогічна діагностика. Сутність та характеристика технології соціальної 

діагностики. Етапи та методи соціальної діагностики як технології соціально-педагогічної 

роботи. 

Тема 4. Технології прогнозування й моделювання в соціальній роботі. 

Технологія проектування в соціально-педагогічній роботі 

Соціальне передбачення і прогнозування в технологіях соціальної роботи. 

Моделювання як технологія соціальної роботи. Соціальне проектування в технологіях 

соціальної роботи. Методи соціального проектування. 

Тема 5. Консультування як технологічний спосіб вирішення соціальних 



проблем. Технологія реалізації соціальним педагогом терапевтичної функції та 

технологія соціальної корекції. 

Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як засобу 

консультативної допомоги. Соціально-педагогічні технології сімейного консультування. 

Консультування по телефону як різновид соціально-педагогічної допомоги. 

Сутність і зміст поняття терапії. Методи терапевтичного впливу в практиці 

соціально-педагогічної роботи. Поняття соціальної терапії. Форми й методи 

терапевтичного впливу. Поняття соціальної корекції. Основні напрямки корекційної 

роботи. 

Тема 6. Технологія організації соціального супроводу і патронажу. Технологія 

ведення випадку. 

Поняття та види соціального супроводу і патронажу. Організація патронажу сім 'ї  і 

дітей. Технологія ведення випадку. 

Розділ 3.  

СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Тема 7. Технології соціальної роботи з сім'єю 

Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей. Технології 

допомоги потерпілим від жорстокості в сім'ї 

Тема 8. Технології соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми 

та дітьми вулиці 

Напрямки педагогічної діяльності щодо профілактики і попередження соціально-

негативних форм девіантної поведінки дітей та підлітків. Соціально-педагогічна 

діяльність у спеціалізованих закладах для важковиховуваних неповнолітніх. Технології 

соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці 

Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та безпритульності. 

Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі здійснення соціально-педагогічної 

підтримки дітей вулиці. 

Тема 9. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми 

Обдаровані діти як соціально-педагогічна проблема. Методи діагностики 

обдарованої дитини. Технологія діяльності з обдарованими дітьми. 

Тема 10. Технології профілактики адиктивної поведінки у молодіжному 

середовищі. Технології організації молодіжного дозвілля 

Адиктивна поведінка: поняття і сутність. Форми і методи профілактики адиктивної 

поведінки серед учнівської молоді. Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності у 

молодіжному середовищі. Методика організації дозвілля дітей та молоді. 

Тема 11. Технології роботи соціального педагога в пенітенціарних закладах.  

Основні завдання і принципи перевиховання. Методи соціально-виховної роботи з 

неповнолітніми, засудженими у виховних колоніях 

Тема 12. Технології соціального захисту населення. Технології соціальної 

роботи з людьми літнього та старого віку 

Сутність категорії "соціальний захист". Методи і технології соціального захисту 



(підтримки) населення в сучасних умовах. Технології соціального захисту та підтримки 

безробітних. 

Люди літнього та старого віку як соціальна спільність. Участь людей літнього віку в 

житті сучасного суспільства. Соціальна робота з людьми літнього та старого віку. 

Компетентність соціального працівника в роботі з людьми похилого віку. 

Тема 13. Технології соціальної роботи з жінками 

Специфіка соціальних проблем жінок. Соціальна робота з жінками у західних 

країнах. Технології соціальної роботи з жінками в умовах сучасної України. 

Тема 14. Технології соціальної роботи з інвалідами 

Підхід до проблеми інвалідності в сучасних умовах. Технології соціальної 

реабілітації дітей з обмеженими можливостями та з сім'ями, які виховують дітей-

інвалідів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

«Технології соціальної роботи у світі» 

Розділ 1. Становлення та розвиток соціально-педагогічної роботи в зарубіжних 

країнах 

Лекція 1. Теоретичні та практичні аспекти виникнення соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах (2 год.) 

Соціально-економічні та політичні передумови розвитку соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах. Благодійність як одна з головних передумов виникнення 

соціально-педагогічної роботи за рубежем. Діяльність “дружніх візитерів”, благодійних 

товариств та сетльментів. Виникнення та розвиток шкіл підготовки соціальних 

працівників. 

Основні поняття теми: благодійність, «дружні візитери», рух сетльментів, школи 

підготовки соціальних працівників. 

Семінарське заняття 1. Історія розвитку соціальної та соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах (2 год.) 

Лекція 2. Науково-дослідні традиції соціально-педагогічної роботи за рубежем (2 

год.) 

Перші наукові школи в соціальній роботі. Метод індивідуальної роботи М. Річмонд. 

Лікування в соціально-педагогічній роботі (за методом індивідуальної роботи). Роль 

діагностичної та функціональної шкіл у становленню та розвитку соціально-педагогічної 

роботи. Перші наукові школи в соціальній роботі США. Розвиток наукових досліджень в 

1945-1970 рр. Сучасні теоретичні моделі соціальної роботи. 

Основні поняття теми: наукова школа, індивідуальна робота, групова робота, 

діагностична школа, функціональна школа, директивне та недирективне лікування, 

соціальний діагноз, соціальна допомога. 

Практичне заняття 1: Сучасні вимоги до підготовки соціальних 

працівників/педагогів за кордоном (2 год.) 

Лекція 3. Виникнення та розвиток соціального захисту населення в зарубіжних 

країнах (2 год.) 

Мета та функції соціального захисту населення. Поняття «соціальний захист» у 

міжнародній нормативно-правовій базі. Особливості виникнення системи соціального 

захисту населення в США та країнах Західної Європи. Положення концепції "держави 



загального добробуту" ("соціальної держави"). Моделі соціальної політики і соціальної 

практики (патерналістська, корпоративістська та етатистська). 

Основні поняття теми: соціальний захист, модель соціальної політики, модель 

соціальної практики, держава загального добробуту, етатистська, корпоративістська, 

патерналістська моделі. 

Практичне заняття 2. Тенденції розвитку соціального захисту населення в 

зарубіжних країнах (2 год.) 

 

РОЗДІЛ 2. Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та 

підтримки населення 

Лекція 4. Роль державних та приватних організацій в системі соціального захисту 

населення (2 год.) 

Зарубіжні державні організації соціального захисту населення. Роль приватних 

організацій у процесі соціального захисту населення. Соціальний захист населення в 

освітніх закладах, закладах охорони здоров’я, в правоохоронних органах. 

Основні поняття теми: державні та недержавні соціальні організації, соціальні 

послуги, соціальна служба. 

Семінарське заняття 2. Соціально-педагогічна робота державних та приватних 

організацій в зарубіжних країнах (2 год.) 

Лекція 5. Соціально-педагогічна робота неурядових організацій в системі 

соціального захисту населення (2 год.) 

Особливості роботи Армії спасіння з людьми, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. Напрями роботи Армії спасіння. Рух «Анонімні алкозалежні». Використання 

досвіду діяльності руху у роботі з алкозалежними. Діяльність Міжнародного червоного 

хреста. 

Основні поняття теми: неурядові організації, Армія спасіння, рух «Анонімні 

алкозалежні», Міжнародний червоний хрест. 

Семінарське заняття 3. Специфіка соціально-педагогічної роботи неурядових 

організацій в системі соціального захисту населення (2 год.) 

Лекція 6. Благодійність в системі соціального захисту населення (2 год.) 

Організаційні форми благодійництва в сучасній світовій практиці. Специфіка та 

напрями благодійної роботи з вразливими сім’ями. 

Основні поняття теми: благодійництво, благодійні організації, благодійні фонди. 

Семінарське заняття 4. Діяльність міжнародних благодійних організацій за 

кордоном (2 год.) 

 

РОЗДІЛ 3. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в 

зарубіжних країнах 

Лекція 7. Специфіка соціально-педагогічної роботи з сім’ями та дітьми в 

зарубіжних країнах (2 год.) 

Робота дитячих соціальних служб. Робота з сім’ями та дітьми як пріоритетний 

напрям діяльності соціальних служб США. Підрозділи дитячих соціальних служб. Види 

підтримки сімей та їх дітей. Проблеми взаємодії соціальних працівник та сімей. Робота з 

неповними сім’ями в зарубіжних країнах. Послуги з надання допомоги сім’ям у вихованні 

та догляд за дітьми. Контактна модель роботи з сім’єю в Швеції. Діяльність служб захисту 



дітей від насильства в сім’ї в США. Мостова сім’я як форма влаштування дітей в 

Великобританії. 

Основні поняття теми: дитячі соціальні служби, підтримка сім’ї, неповні сім’ї, 

контактна модель роботи, служба захисту дітей, мостова сім’я. 

Практичне заняття 3. Соціальне обслуговування сім’ї та дітей в зарубіжних країнах 

(2 год.) 

Лекція 8. Піклування та соціально-правовий захист дітей та молоді за кордоном (2 

год). 

Соціальний захист дітей та молоді за кордоном. Молодіжна політика та її вплив на 

соціально-правовий захист дітей та молоді за кордоном. Особливості соціально-правового 

захисту дітей та молоді в США, Великобританії, Німеччині, Швеції. 

Основні поняття теми: молодіжна політика, піклування, соціально-правовий 

захист. 

Практичне заняття 4. Особливості соціально-правового захисту дітей та молоді за 

кордоном (2 год.) 

Лекція 9. Зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з людьми, які мають 

інвалідність (2 год.) 

Заклади для людей похилого віку. Послуги для людей похилого віку. Шведський 

досвід обслуговування людей похилого віку в сільській місцевості. Хоспісне 

обслуговування в США. 

Основні поняття теми: люди похилого віку, хоспіс. 

Семінарське заняття 5. Соціальне обслуговування людей з інвалідністю (2 год.) 

Лекція 10. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з девіантною 

поведінкою (2 год.) 

Технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, які 

мають девіантну поведінку. Досвід впровадження профілактики вживання наркотичних 

речовин. Соціальна та соціально-педагогічна робота з неповнолітніми правопорушниками 

в країнах ЄС та США. 

Основні поняття теми: девіантна поведінка, правопорушення, профілактика, 

профілактичні програми. 

Практичне заняття 5. Соціальна та соціально-педагогічна робота з 

неповнолітніми правопорушниками за кордоном (2 год.) 

Семінарське заняття 6. Соціальне обслуговування мігрантів та біженців за 

кордоном (2 год.) 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МДУЛЬ І.  

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 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 

http://www/
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 
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". 

http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1014


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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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СВІТІ 

 

РОЗДІЛ І. 

Теоретичні основи вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи 

Семінарське заняття 1. Історія розвитку соціальної та соціально-педагогічної 

роботи в зарубіжних країнах 

Соціальна допомога в давніх суспільствах. Передумови становлення професійної 

соціальної роботи. Благодійність як передумова інституціоналізації соціально-

педагогічної роботи. Розвиток соціально-педагогічної роботи в середньовічній Європі. 

Роль «дружніх візитерів» та сетльментів в становленні та розвитку соціально-педагогічної 

роботи за кордоном. Виникнення та розвиток шкіл підготовки соціальних працівників. 

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6. 

Практичне заняття 1: Сучасні вимоги до підготовки соціальних 

працівників/педагогів за кордоном 

Особливості підготовки соціальних педагогів в Росії. Система підготовки соціальних 

працівників в Японії. Підготовка кадрів соціальних працівників у Великобританії. 

Підготовка соціальних працівників в Німеччині. Специфіка підготовки соціальних 

працівників у Франції. Підготовка соціальних працівників у Швеції. Підготовка 

соціальних працівників в Ізраїлі. Спільне та відмінне у підготовці соціальних працівників 

в Україні та за кордоном. 

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6. 

Практичне заняття 2. Тенденції розвитку соціального захисту населення в 

зарубіжних країнах 

Соціальний захист населення: поняття, цілі та функції. Особливості виникнення 

систем соціального захисту населення в США та західноєвропейських країнах. 



Особливості концепції «держави загального добробуту». Переваги та недоліки. 

Порівняльна характеристика зарубіжних моделей соціального захисту населення. 

Основна література: 2, 3, 4, 5, 6. 

Допоміжна література: 2, 3. 

РОЗДІЛ ІІ. 

Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та підтримки 

населення 

Семінарське заняття 2. Соціально-педагогічна робота державних та приватних 

організацій в зарубіжних країнах 

Специфіка соціальної роботи в громаді в зарубіжних країнах. Діяльність соціальних 

служб у зарубіжних країнах. Соціальна та соціально-педагогічна робота в школі у 

зарубіжних країнах. Роль поштової служби в соціальній допомозі населенню. Соціальна 

робота в закладах охорони здоров’я. Соціальна робота в системі правоохоронних органів. 

Основна література: 1, 3, 5, 6. 

Допоміжна література: 3. 

Семінарське заняття 3. Специфіка соціально-педагогічної роботи неурядових 

організацій в системі соціального захисту населення. 

Робота НУО в системі соціального захисту дітей. Діяльність міжнародних НУО, 

спрямована на підтримку мігрантів, малозабезпечених. Профілактика ризикованої 

поведінки дітей та молоді за кордоном. Порівняльний аналіз досвіду роботи неурядових 

організацій за кордоном та в Україні. 

Основна література: 3, 4, 5. 

Семінарське заняття 4. Діяльність міжнародних благодійних організацій за 

кордоном 

Армія спасіння. Рух «Анонімні алкоголіки». Міжнародний «Червоний хрест» 

Основна література: 3. 

РОЗДІЛ ІІІ. 

Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в зарубіжних 

країнах 

Семінарське заняття 5. Соціальне обслуговування людей з інвалідністю 

Принципи формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю в зарубіжних 

країнах. Історія становлення та розвитку соціального обслуговування людей з 

інвалідністю за кордоном. Соціальне обслуговування людей з інвалідністю в Канаді. 

Особливості соціальної роботи з людьми з інвалідністю в Японії. Технології соціальної 

роботи з людьми, які мають інвалідність в Німеччині. Французька модель соціально-

педагогічної роботи з людьми з інвалідністю. Британська технологія соціального 

обслуговування людей з інвалідністю. Порівняльна характеристика соціально-

педагогічної роботи з людьми, які мають інвалідність, в зарубіжних країнах та в Україні. 

Основна література: 1, 2, 3. 

Допоміжна література: 2, 6. 

Семінарське заняття 6. Соціальне обслуговування мігрантів та біженців за 

кордоном 

Специфіка соціально-педагогічної роботи з мігрантами в Росії. Особливості роботи з 

мігрантами та біженцями в США. Соціальне обслуговування мігрантів та біженців в 

країнах Європейського Союзу. 

Основна література: 3, 4, 5. 



Практичне заняття 3-4. Соціальне обслуговування сім’ї та дітей в зарубіжних 

країнах 

Шведський досвід роботи з сім’єю. Специфіка діяльності служб захисту дітей від 

насильства в сім’ї в США. Британська технологія роботи з сім’єю. Соціальне 

обслуговування сім’ї в Німеччині. 

Основна література: 3, 4, 5, 6. 

Допоміжна література: 1. 

Практичне заняття 5. Соціальна та соціально-педагогічна робота з неповнолітніми 

правопорушниками за кордоном 

Соціальна робота з правопорушниками у Швеції. Британська модель профілактики 

злочинів у молодіжному середовищі. Профілактика правопорушень в США. Соціальна 

робота з неповнолітніми злочинцями в Японії. 

Основна література: 3, 5, 6. 

Допоміжна література: 2, 5. 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з

/п 

Назва теми 

Кі

ль-кість 

го

дин 

1 Соціальні технології: поняття, суть, принципи, типології 4 

2 Технологічний процес в соціальній роботі, його сутність та 

специфіка 
4 

3 Соціально-технологічна специфіка соціальної роботи 4 

4 Технологія цілепокладання, прогнозування й моделювання в 

соціальній роботі 
4 

5 Технології соціальної діагностики 10 

6 Технологія соціальної адаптації та реабілітації в соціальній роботі 8 

7 Технології соціальної корекції та терапії в соціальній роботі 8 

8 Технологія соціального консультування 8 

9 Технологія соціальної профілактики 6 

1

0 
Технологія соціальних експертиз 4 

1

1 
Метод групової роботи 6 

1

2 

Комунікативні навички і технології зв'язку з громадськістю в 

соціальній роботі 
6 

1

3 
Загальні технології в соціальній роботі 8 

1

4 
Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі 4 

1

5 
Соціологічні технології в соціальній роботі 4 

1

6 
Психологічні методи в соціальній роботі 4 



1

7 
Соціально-педагогічні методи в соціальній роботі 4 

1

8 
Міждисциплінарні технології і методи в соціальній роботі 8 

1

9 

Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями 

клієнтів: технології соціальної роботи з конкретними соціальними 

групами та в різних сферах життя 

6 

2

0 
Технології соціальної роботи з клієнтами „групи ризику”. 6 

2

1 

Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми, 

підлітками і молоддю. 
8 

2

2 
Технології соціальної роботи з „дітьми вулиці” 6 

2

3 
Технології роботи соціального працівника із сім’єю. 8 

2

4 
Технології роботи соціального працівника з жінками 8 

2

5 

Технології соціальної роботи з людьми з обмеженими 

можливостями 
8 

2

6 
Технології соціальної роботи з людьми похилого віку 6 

Усього годин  136 

 

6. Індивідуальні завдання 

1. Реферат на тему „Інноваційні технології соціальної роботи”. 

2. Складання словника з основними термінами навчального курсу „Технології 

соціальної (соціально-педагогічної) роботи”. 

3.  

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної індивідуальної 

діяльності бакалаврів, результати якої використовуються у процесі вивчення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 

1. анотація прочитаної додаткової літератури з курсу; 

2. повідомлення з теми, рекомендованої викладачем; 

3. повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні тенденції у 

технологічному процесі соціальної педагогіки; 

4. Теоретико-методологічне дослідження у вигляді науково-технологічного 

(соціального) проекту. 



Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-теоретичне дослідження у вигляді 

реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних 

джерел. 

 

7. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: опрацювання наукових досліджень. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

 

8. Методи контролю 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, представлення доповіді за темою реферату. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; ІНДЗ. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 

9. Система оцінювання і нарахування балів 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Технології соціальної роботи в 

Україні та світі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості підсумкового модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальних 

завдань. Підсумковий модульний контроль (ПМК) знань здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу за всіма модулями, в кінці семестру. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом,на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної та індивідуальної  роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 



 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань. 

 № 

 з/п 

 

Вид поточної діяльності 

Сума 

балів 

1. Робота на семінарських заняттях 90 

2. Робота на практичних заняттях 20 

3. Підсумковий модульний контроль  30 

4. Індивідуальні завдання 30 

7 Самостійна робота 90 

Разом балів 260 

Розрахунок коефіцієнту: 260:50=5,2  

Розрахунок суми балів здійснюється за наступною формулою: сума набраних 

студентом балів (А(п)) за семестр розділити на коефіцієнт (5,2) – дорівнює кількість 

поточних балів набраних за семестр з максимально можливих (50 балів), до іспиту, плюс 

додаються бали, які студент отримав на іспиті. 

*Бали за виконання індивідуального завдання можуть входити у підсумок по 

змістовому модулю або виокремлюватися зі змістового модуля. Тоді потрібно додати у 

таблиці окрему графу «Індивідуальне завдання».  

 

Поточне тестування та самостійна робота ПМК Іспит Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Тема 1-Тема 

3 

+ ПР 1 

Тема 4-Тема 

6 

+ ПР 2 

Тема 7 – Тема 

12 

+ПР 3 + ПР 4 

Тема 13-Тема 

14 

+ ПР 5 + ПР 6 

30 50 100 

45 45 130 40 

Разом поточних балів (за формулою): 260 (50) 50 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

63-74 D 
задовільно  

51-62 Е  

21-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 



0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів:  

Оцінка: 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання 

основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь; 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, 

здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки; 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову 

обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 

можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача; 

«незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» 

ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності 

після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 

 

10. Методичне забезпечення 

- тексти лекцій; 

- плани семінарських занять; 

- завдання до самостійної роботи; 

- індивідуальні завдання; 

- питання до модульного контролю; 

- питання до екзамену; 

- тестові завдання; 

- глосарій. 

11. Рекомендована література 

 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І.  

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

Базова 

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

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

4. Соціальна діагностика : [курс лекцій / І. І.Парфанович]. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 

182 с. 

5. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний 

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

6. Соціальна педагогіка: теорія і технології: [підручник] / за ред. І.Д. Звєрєвої — К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с. 

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

Симферополь : Універсум, 2012. – 563 с. 

8. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник / За ред. проф. А.Й. 

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

9. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: науково-навчально-методичний 

посібник. – Луганськ: «Альма-матер», 2003.- 198с. 

10. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: [навч.-

метод. посібник] / за редакцією К.Б. Левченко, І.М. Трубанівої. І.І. Цушка — К.: 

ФОП «Чальцев», 2008. — 384 с. 

11. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий : [учеб. пособие] /Ю. П. Сурмин, Н. 

В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с. 

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

М., 2001. – 400 с. 

13. Технология социальной работы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Под 

ред. И.Г. Зайнишева. – М., 2000. 

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

А.Й.Капської. – К., 2000. – 372 с. 

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

Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Альма – матер, 2005. – 552 

с. 

16. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник] / В. М. 

Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с. 

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

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

Допоміжна 

1. Дубовская Л. Н. Социальная геронтология : [учебно-методическое пособие по 

практическим занятиям и самостоятельной работе / Л. Н. Дубовская. – 2012. – 21 с. 

2. Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : [навч. посіб] / 

А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с. 

3. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : [навч.посіб.] / М. П. 

Лукашевич, І. І. Минович. – К. : МАУП, 2003. – 168 с. 

4. Звітні матеріали соціального дослідження «Діти трудових мігрантів: особливості 

соціальної поведінки» [Електр.ресурс ] – Режим доступу http://caritas 

ua.org/index.php option=com_content&task=view&id=220&Itemid=23 

5. Наказ міністра праці та соціальної політики "Про створення належних умов для 

обслуговування громадян на підприємствах, в установах та організаціях сфери 

управління Міністерства праці та соціальної політики України" №168 від 

14.05.2005 р. // Соціальний захист. – – №5. – С.40. 

6. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : методика викладання : [навч.-метод. посіб.] / Л. Т. 

Тюптя, І. Б. Іванова. – К .: Університет «Україна», 2011. – 340 с. 

7. Титов Д. С. Социальная геронтология : [учебное пособие] / Д. С. Титов. – Томск : 

Томский филиал Академии права и управления ФСИН России, 2006. – 106 с. 



8. Тюптя Л. П. Соціальна робота (теорія і практика) : [навч. посібник для студ. вищих 

навч. закладів] / Л. П. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРоЛ „Україна”, 2004. 

9. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : [уч. 

пособие для студентов высш. пед. уч. заведений] / М. В. Шакурова. – М. : 

Изд.центр „Академия”, 2002. 

10. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : [уч. 

пособие для студ. высш. пед. уч. заведений] / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под 

ред. В. А. Сластенина. – М : Издат. Центр „Академия”, 2001. 

11. Шомели Ж. Связи с общественностью. 9-е изд. / Ж. Шомели, Д. Уисман ; пер. с фр. 

под ред. Г. Е. Алпатова. – СПб. : Издательский Дом „Нева”, 2003. –-128 с. 

12. Юрій С. І. Соціальне страхування : [підручник] / С. І. Юрій, М. Л. Шаварина, Н. В. 

Шаманська. – К. : Кондор, 2004. 

13. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений] / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Гуманитарный центр 

ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 

14. Інформаційні ресурси 

http://books.br.com.ua/40017 

http://books.br.com.ua/40021 

http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2010-06-10-20-

29-09&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23 

http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6059_41_Ponyattya_ 

tehnologii_socialnoi_roboti 

http://pidruchniki.ws/16850303/sotsiologiya/sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_robot

i 

http://pidruchniki.ws/11510513/sotsiologiya/spetsifika_sotsialnih_tehnologiy_sotsialniy_roboti 

http://www.twirpx.com/file/302484/ 

http://pulib.if.ua/book/175 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ.  

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СВІТІ 

Основна: 

1. История социальной педагогики: становление и развитие зарубежной социальной 

педагогики : учебн. / под ред. В. И. Беляева. - М. : Гардарики, 2003. - 255 с. 

2.  История социальной педагогики : хрестом.-учебн. / под ред. М. А. Галагузовой. - 

М. : Владос, 2000 . - 544 с. 

3.  Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. / А. 

Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. - К. : Видавничий дім «Слово», 2011. - 248 с. 

4. Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы : [учеб. пособ.] / 

Корнюшина Р. В. - Владивосток : изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 85 с. 

5. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: в схемах і 

таблицях : навч. посіб. / Кубіцький С. О. - К. : ДАКККіМ, 2010. - 124 с. 

http://books.br.com.ua/40017
http://books.br.com.ua/40021
http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2010-06-10-20-29-09&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23
http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10:2010-06-10-20-29-09&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23
http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6059_41_Ponyattya_tehnologii_socialnoi_roboti
http://www.big-library.com.ua/book/65_Socialna_robota/6059_41_Ponyattya_tehnologii_socialnoi_roboti
http://pidruchniki.ws/16850303/sotsiologiya/sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti
http://pidruchniki.ws/16850303/sotsiologiya/sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti
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