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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

231 «Соціальна робота». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є  практична 

спрямованість підготовки соціального працівника/педагога на забезпечення 

соціальної, психологічної та педагогічної допомоги дітям, молоді у 

вирішенні різноманітних проблем життєдіяльності у складних соціально-

психологічних умовах. 

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Наукова організація праці студента. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності. 

Змістовий модуль 3. Професійна діяльність соціального 

працівника/педагога. 

Змістовий модуль 4. Види діяльності соцільного працівника/педагога. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:  

 забезпечити успішну професійну адаптацію майбутніх соціальних 

працівників/педагогів на основі вивчення ними основних функцій 

соціального працівника/педагога, вимог до його особистості, 

організації трудової діяльності. Зазначена мета зумовила структуру і 

зміст навчальної програми, в якій основну увагу приділено 

характеристиці змістовних функцій сучасного соціального 

працівника/педагога, розгляду загальних питань діяльності соціального 

працівника/педагога в різних сферах праці та життя людей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 допомогти студентам адаптуватись до навчання у ВНЗ;  

 формування умінь наукової організації навчальної діяльності, 

самостійної роботи студентів як підґрунтя оволодіння професійною 

діяльністю; 

 розкриття актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності в 

Україні; 

 формування гуманістично-орієнтованого професійного світогляду 

майбутнього соціального працівника/педагога, який розуміє потреби 

різних соціальних груп молоді; 

 ознайомлення зі сферами діяльності соціального працівника/педагога 

як можливими місцями праці. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 загальні засади соціальної роботи, соціальної педагогіки; професійне 

призначення соціального працівника/педагога; принципи соціально-

педагогічної роботи; 
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 етичний і професійний кодекс соціальної роботи/соціальної педагогіки; 

 вимоги до особи соціального працівника/педагога; 

 міждисциплінарні зв'язки між соціальною педагогікою та іншими 

спеціальностями; 

 зміст та основні сфери діяльності соціального працівника/педагога. 

вміти: 

 організовувати власну навчальну діяльність; 

 застосовувати практично отримані знання; 

 виконувати творчо-пошукові завдання; 

 самостійно опрацьовувати педагогічну літературу; 

 моделювати ситуації, прогнозувати їх еволюцію та наслідки. 

 

 

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Наукова організація праці студента 

Тема 1: Суть і мотиви навчання, самоосвіти та самовиховання 

студента. Висвітлення причин, що зумовлюють соціальну потребу даного 

напрямку науки. Ознайомлення з літературою предмету. Сутність процесу 

самоосвіти, її взаємозв'язок з самовихованням, самонавчанням, 

саморозвитком. Ефективність самоосвіти. Основні групи мотивів самоосвіти. 

Тема 2: Визначення  професійної спрямованості та мотивації 

обрання фаху соціального працівника/педагога. Мета : навчити студентів 

оцінювати сформованість професійного плану, мотивів вибору професії та 

професійної спрямованості особистості. Ознайомитися з відповідними 

психодіагностичними методиками. 

Тема 3: Вища педагогічна освіта України. Принципи та завдання 

педагогічної освіти. Державні органи управління вищою освітою. Основні 

завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти. 

Тема 4: Діагностика соціально-перцептивних здібностей 

соціального працівника/педагога. Експрес-діагностика емпатії. Мета: 

оволодіти навичками психодіагностики професійних здібностей соціального 

працівника/педагога на основі методики оцінки комунікативних і 

організаторських здібностей. Діагностика емпатії за допомогою 

опитувальника.  

Тема 5: Особливості проведення різних видів навчальних занять у 

ВНЗ. Організація навчальних занять в аудиторії: лекція, семінарське заняття, 

практичне заняття. Слухання лекції. Перешкоди слухання, конспектування 

лекційного матеріалу. Труднощі конспектування. Форми і методи проведення 

практичних та семінарських занять. 

Тема 6: Формування якостей особистості, професійно важливих 

для соціального працівника/педагога. Формування цілеспрямованості та 
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навичок планування. Розвиток професійних навичок слухання і розуміння 

партнера. Професійні навички поведінки в емоційно напружених ситуаціях. 

Формування навичок співпраці, роботи у групі. 

Тема 7: Особливості опрацювання основної та додаткової 

літератури. Необхідність та важливість роботи з навчальною книгою. 

Методи роботи з книгою: перегляд, вибіркове читання, читання з 

опрацюванням матеріалу. Прийоми осмислення тексту. Види роботи з 

текстом. Фактори успішної роботи з текстом. 

Тема 8: Наукова організація праці студента.  Наукова організація 

праці студента та її основні складові. Психологічні механізми засвоєння 

інформації. Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації. 

Основні правила та прийоми запам'ятовування матеріалу. Забування та його 

профілактика. Основні правила конспектування. Режим індивідуальної праці 

та відпочинку студента. Планування студентом самостійної навчальної 

діяльності. 

Тема 9: Проблеми соціально-педагогічиої роботи в психолого-

педагогічнїй періодиці. Психологічна та педагогічна періодика. Основні 

властивості та відмінності. Проблеми  що виникають в ході роботи з 

психолого-педагогічною періодикою. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи соціально-педагогічної 

діяльності 

Тема 10: Структура соціально-педагогічної роботи. Основна мета 

соціально-педагогічної діяльності. Компоненти соціально-педагогічної 

діяльності: завдання, зміст, технології, результат. 

Тема 11: Методи соціально-педагогічної роботи. Сутність поняття 

«метод», «метод соціально-педагогічної роботи». Групи методів: педагогічні 

(методи формування свідомості, методи організації діяльності, методи 

стимулювання діяльності, методи самовиховання); психологічні (методи 

психодіагностики, психотерапевтичні методи, психокорекційні методи); 

соціологічні (спостереження, методи опитування, методи аналізу документів, 

біографічний метод, експертна оцінка); соціальної роботи (аналіз соціуму, 

соціальна вулична робота, робота в громаді, метод «рівний-рівному»). 

Тема 12: Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної діяльності. 

Суб'єкти соціально-педагогічної роботи, їх види: державні, недержавні, 

фізичні особи. Характеристика змісту їх діяльності. Об'єкти соціально-

педагогічної роботи. Взаємозв'язок поняття «об'єкт» та «клієнт» в соціально-

педагогічній роботі. Характеристика основних об'єктів за кваліфікаційними 

ознаками: кількістю осіб, вік, типові проблеми. 

Тема 13: Професійний портрет соціального працівника/педагога. 

Основні знання і вміння якими повинен володіти соціальний 

працівник/педагог в процесі реалізації функціональних обовязків.  

Тема 14: Зміст і основні функції діяльності соціального 

працівника/педагога. Особливості професії соціального 

працівника/педагога. Його основні знання та вміння як спеціаліста. Вимоги 
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до особи соціального працівника/педагога Професійні функції та ролі, які 

виконує соціальний працівника/педагога, призначення кожної з них. 

Тема 15: Принципи соціально-педагогічної роботи. Сутність поняття 

«принцип», необхідність їх дотримання соціальним працівником/педагогом в 

практичній діяльності. Соціально-політичні принципи соціально-педагогічної 

діяльності. Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної 

діяльності. Організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності. 

Специфічні принципи соціально-педагогічної діяльності. 

Тема 16: Нормативно-правова база діяльності соціального 

працівника/педагога. Правові документи, які визначають законодавчу, 

нормативно-правову основу соціальної роботи в Україні.  

Регламентуючі, дорадчі документи світового співтовариства (акти, 

декларації, пакти, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, МОП, 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін). 

Тема 17: Етичний кодекс соціального педагога/працівника. 

Декларації про етичні принципи в соціальній роботі. Міжнародні етичні 

стандарти соціальних працівників. Проект етичного і професійного кодексу 

соціальних працівників/соціальних педагогів України. Стандарти етичної 

поведінки, стосунки з клієнтами, агентствами і організаціями, колегами. 

Ставлення до професії. 

Змістовий модуль 3. Професійна діяльність соціального 

працівника/педагога 

Тема 18: Сфери діяльності соціальногог працівника/педагога. 

Категорії з якими працює соціальний педагог. Заклади в яких працює 

соціальний педагог. 

Тема 19: Напрями роботи соціального працівника/педагога. 

Специфіка реалізації професійних функцій соціальним 

працівником/педагогом в залежності від напряму діяльності.  

Тема 20: Соціальний педагог в системі освіти. Необхідність і місце 

соціального педагога в системі освіти. Заклади освіти, в яких працюють 

соціальні педагоги. Обов'язки соціального педагога в освітніх закладах. 

Школа, як основна освітня установа соціального педагога. Діяльність 

соціально-психологічної служби, основні завдання її роботи. 

Тема 21: Планування роботи соціального працівника/педагога. 

Матеріали та документація соціального працівника/педагога. Звітна 

документація соціальних працівників/педагогів.  

Тема 22: Діяльність соціального працівника/педагога в соціальних 

центрах та службах для молоді. Види державних і громадських служб для 

молоді. Основний зміст та завдання діяльності соціального педагога в 

соціальних центрах, службах для молоді. Система соціальних служб на 

Україні. Функції і завдання соціальних служб. Позитивні та негативні риси в 

діяльності соціальних служб. 

Тема 23: Волонтерська діяльність в контексті професійної 

соціально-педагогічної роботи. Волонтерська та професійна соціально-
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педагогічна діяльність: подібне та відмінне. Важливість використання 

волонтерської допомоги у розв'язанні соціальних та соціально-педагогічних 

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

Мотивації до волонтерської діяльності. Умови успішної волонтерської 

роботи кожної з груп. 

Змістовий модуль 4. Види діяльності соцільного працівника/педагога 

Тема 24: Соціально-педагогічна діагностика і профілактика. 

Сутність поняття «соціальна діагностика». Етапи та принципи здійснення 

соціальної діагностики. Проблеми соціальної діагностики. Методи 

проведення соціальної діагностики. Основна мета проведення соціальної 

профілактики. Види профілактики, рівні її здійснення. Методи проведення 

соціальної профілактики. 

Тема 25: Соціальна корекція та соціально-психологічна терапія. 

Напрями здійснення соціальної корекції та терапії. Взаємозв'язок та 

взаємозумовленість соціальної корекції та терапії. Роль методів 

психотерапевтичного впливу в соціально-педагогічній роботі. Групова форма 

психолого-педагогічної терапії, вимоги до комплектування груп, умов 

діяльності. Види груп. Роль соціального педагога в процесі групової роботи. 

Тема 26: Соціально-педагогічна адаптація. Основний зміст процесу 

адаптації. Рівні адаптації: біологічний, фізіологічний, психологічний, 

соціальний. Види соціальної адаптації. Характеристика форм соціальної 

адаптації. Методи роботи соціального педагога зі сприяння соціальній 

адаптації. 

Тема 27: Практична реалізація соціально-педагогічної діяльності. 

Реалізація отриманих знань, умінь та навичок в практичній діяльності. Попит 

на соціально-педагогічні послуги в умовах трансформації сучасного 

суспільства. 

Тема 28: Соціальна реабілітація. Мета проведення соціальної 

реабілітації. Об'єкти соціальної реабілітації, принципи її здійснення. Види 

соціальної реабілітації: медична, професійна, педагогічна, психологічна. 

Методи проведення соціальної реабілітації. 
 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Навчальний посібник / Т.В.Дудкевич, О.В.Савицька.  – К., 2007. – 256 

с. 

2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та 

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

Обухівська – К., 2008. – 256 с. 

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

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


