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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Соціальнопедагогічна робота — це своєрідний соціальний інсти
тут, який сприяє процесам соціалізації, соціальної інтеграції індивідів, 
а також підтримці стабільності суспільства.

Вивчення дисципліни “Теорія і технологія соціальнопедагогічної 
роботи” передбачає ознайомлення студентів з методикою роботи со
ціального педагога, соціальнопедагогічного впливу, соціальної допо
моги, соціальної профілактики, організаційнокомунікативної робо
ти со ціального педагога, методикою соціальнопедагогічної роботи в 
сім’ї, методикою роботи із соціальнопедагогічної підтримки дитячих 
і молодіжних ініціатив.

У процесі вивчення цієї дисципліни студенти засвоюють про
фесійні стандарти соціального педагога, здобувають знання про особ
ливості соціальнопедагогічної діяльності в системі служб до помоги 
населенню, дізнаються про особливості професійного спілку вання 
соціального педагога, ознайомлюються із здійсненням со ціальнопе
дагогічної допомоги в сучасній системі соціальних служб, плануван
ням та організацією роботи соціального педагога.

Дисципліна “Теорія і технологія соціальнопедагогічної роботи” 
охоплює загальну та специфічні методики роботи соціального педаго
га: методи діагностики особистості та її мікросередовища, соціально
педагогічного впливу, соціальної допомоги, соціальної профілак тики, 
організаційнокомунікативної роботи соціального педагога; методи
ки соціальнопедагогічної роботи в сім’ї, методику культу рологічної 
діяльності, медичнопедагогічної оздоровчої діяльності в соціумі, ме
тодику роботи щодо соціальнопедагогічної підтримки дитячих і мо
лодіжних ініціатив, методику роботи з малозабезпече ними сім’ями, 
методику соціального планування і управління.

Мета  курсу  “Теорія і технологія соціальнопедагогічної робо
ти” — оволодіти знаннями теоретичних і практичних основ соціаль
нопедагогічної діяльності і уміннями, які необхідні для ефективної 
організації своєї діяльності; закласти основи педагогічного мислен
ня майбутніх фахівців; націлити майбутнього соціального педагога 
на використання запропонованого матеріалу не лише в професійній 
діяльності, а й в особистому житті.

Завдання курсу передбачає формування і розвиток умінь застосо
вувати на практиці загальні та специфічні методики роботи соціаль
ного педаго га; надавати соціальнопедагогічну допомогу в сучасній 
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системі со ціальних служб; планувати та організовувати роботу со
ціального педагога;  навчитись приймати оптимальні та аргументо
вані рішення в різних ситуаціях; опанувати навичками спілкування, 
комунікабельності, толерантності, виховувати у слухачів курсу лю
бов до дітей, бажання допомогти усім, хто має в цьому потребу.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ТЕОРІЯ  І  ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  РОБОТИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти 
соціально-педагогічної роботи
Соціальнопедагогічна діяльність та соціальна робота
Теоретичні засади технології соціальнопедагогічної роботи

3
4

5

6

7

8

Змістовий модуль ІІ. Технології соціально-педагогічної 
роботи
Технологія психологопедагогічного консультування
Технологія використання ігрових технік 
у соціальнопедагогічній роботі
Технологія соціальнопедагогічної роботи з дітьми 
та молоддю з особливими потребами
Технологія роботи соціального педагога з різними типами 
сімей
Технологія діяльності соціального педагога 
щодо профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді
Технологія соціальнопедагогічної роботи, спрямована 
на творчий розвиток особистості

9

10
11

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-педагогічні технології, 
спрямовані на роботу з організаціями
Специфіка діяльності соціального педагога у школі 
та позашкільних освітньовиховних закладах
Технологія волонтерського руху
Технологія соціальнопедагогічної роботи з дитячими, 
юнацькими, молодіжними організаціями України

Разом годин: 216
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ТЕОРІЯ  І  ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  РОБОТИ”

Змістовий модуль І.   Теоретичні аспекти  
соціально-педагогічної роботи

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність  
та соціальна робота

Сутність та особливості соціальнопедагогічної роботи. Мета і за
вдання соціальнопедагогічної роботи. Структура соціальнопедаго
гічної діяльності. Об’єкти та суб’єкти соціальнопедагогічної роботи, 
характеристика їх соціальних проблем. 

Соціальне середовище як умова реалізації соціальнопедагогічної 
діяльності. Соціологічні, психологічні, педагогічні теорії “соціаль
ного середовища”. Соціальна адаптація як активне пристосування 
індивіда до умов середовища. Вплив соціального середовища на роз
виток і формування особистості. 

Соціалізація особистості як процес виховання та навчання. Со
ціальне виховання. Провідні фактори соціального становлення осо
бистості.

Література [2; 5; 14; 22; 50; 51; 54]

Тема 2. Теоретичні засади технології соціально-педагогічної 
роботи

Види технологій соціальнопедагогічної роботи. Завдання со
ціальнопедагогічних технологій.

Організаційна форма як компонент технологій соціальнопеда
гогічної діяльності. Ознаки організаційних форм виховної діяль ності 
(функціональність, структурність, інтегративність). Харак теристика 
груп і видів організаційних форм виховної діяльності. Вимоги до про
ведення бесіди, диспуту, вікторини, конкурсу, кон ференцій тощо. 

Комунікативні особливості діяльності соціального педагога. Ко
мунікативні засоби спілкування. Критерії професійних рівнів го
товності до комунікативної дії. Мовленнєвий етикет.

Література [2; 3; 7; 9; 10; 15; 17]
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Змістовий модуль ІІ. Технології соціально-педагогічної роботи

Тема 3. Технологія психолого-педагогічного консультування
Зміст психологопедагогічного консультування, його функції та 

види. Види та етапи консультативної роботи. Вимоги до діяльності 
соціального педагога під час проведення консультацій. Правила та 
особливості проведення психологопедагогічного консультування. 
Причини та прояви непродуктивного педагогічного спілкування. 
Причини, типи та шляхи усунення педагогічних конфліктів.

Методика психологопедагогічного телефонного консультування. 
Напрями психологопедагогічного телефонного консультування.

Література [1–6; 19; 20; 22; 25]

Тема 4. Технологія використання ігрових технік 
у соціально-педагогічній роботі

Ігрова діяльність і процес соціалізації особистості. Специфіка іг
рової діяльності в системі соціальнопедагогічної роботи. Гра як засіб 
організації повноцінного дозвілля, запобігання асоціальної поведін
ки дітей і підлітків.

Класифікація ігор. Технологія ігрової діяльності. Психологопеда
гогічні умови організації гри у процесі соціальнопедагогічної діяль
ності. Специфіка організації ігрової діяльності на подвір’ї.

Література [1–7; 10; 12; 15; 17; 18]

Тема 5. Технологія соціально-педагогічної роботи з дітьми  
та молоддю з особливими потребами

Соціальнопедагогічні функції як спосіб оптимізації процесу со
ціалізації дітей та молоді з особливими потребами.

Напрями соціальнопедагогічної роботи з дітьмиінвалідами. 
Особливості роботи соціального педагога із сім’єю, яка має дитину 
з особливими потребами. Характеристики сімей, які мають дітей з 
особливими потребами. Мета і завдання патронажу.

Технологія роботи з дітьмисиротами у прийомній сім’ї. Сиріт ство, 
характеристика різних типів сирітства. Професійні функції соціаль
ного педагога при соціальному супроводі прийомної сім’ї.

Методи та технології роботи соціального педагога із сім’ями, які 
мають дітей з особливими потребами.
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Патронаж як форма соціальнопедагогічної та психологічної до
помоги сім’ям, що виховують дітей з особливими потребами.

Література [1–8; 19; 21; 33]

Тема 6. Технологія роботи соціального педагога з різними 
типами сімей

Технології соціальнопедагогічної допомоги залежно від типів сі
мей, які її потребують.

Особливості роботи соціального педагога щодо соціальної під
тримки молодих сімей у системі діяльності центрів соціальних служб 
для молоді.

Сімейна терапія. Техніка соціальної сімейної терапії. Етапи про
цесу сімейної терапії.

Зміст, форми й методи роботи соціальних служб з молодою сім’єю. 
Робота центрів соціальних служб для молоді із стабілізації сімейних 
відносин. Допомога батькам у вирішенні про блем сімейного вихован
ня. Сімейна психотерапії в системі діяль ності соціальних служб для 
молоді.

Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей: 
неповною, багатодітною, асоціальною тощо.

Технологія соціальнопедагогічної роботи з одинокими матерями.
Технології роботи соціального педагога з асоціальними та конф

ліктними сім’ями.
Соціальнопедагогічна допомога, спрямована на гармонізацію сі

мейних відносин. Основні проблеми сучасної сім’ї, що породжу ють 
дисгармонію та конфлікти. Техніки соціальної сімейної терапії.

Література [1–8; 12; 14; 16; 18]

Тема 7. Технологія діяльності соціального педагога щодо 
профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді

Технологія діяльності соціального працівника щодо профілакти
ки адиктивної поведінки дітей та молоді. Чинники, що детермі нують 
адиктивну поведінку. Вимоги до професійного використан ня анти 
наркогенної пропаганди. Зміст формування позитивної жит тєстій
кості особистості. Педагогічна профілактика наркоген ної спрямова
ності особистості. Правове виховання у профілак тиці правопорушень 
неповнолітніх. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.
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Робота соціальних служб для молоді з “дітьми вулиці” та важко
виховуваними підлітками.

Особливості організації виховної роботи з учнями у спецшко лах. 
Телефони довіри і методика їх роботи з неповнолітніми та їх сім’ями. 
Особливості організації виховної роботи з учнями у ВТК.

Література [1–6; 10; 12; 14; 17; 19]

Тема 8. Технологія соціально-педагогічної роботи, спрямована 
на творчий розвиток особистості

Теоретичні передумови розвитку творчої особистості. Техноло гія 
розвитку духовності особистості засобами слова. Специфіка виховної 
роботи з використанням мистецтва слова як способу педа гогічного 
впливу на особистість.

Функції театрального самодіяльного колективу. Організаційно
педагогічні основи художньої діяльності. Напрями діяльності гурт
ків. Педагогічний процес у гуртку як соціалізація особистості. Мето
дичні особливості організації гуртків художньотворчої діяль ності. 
Театралізовані дійства — засіб активної самореалізації осо бистості.

Література [1–8; 19; 21; 23]

Змістовий модуль ІІІ.  Соціально-педагогічні технології, 
спрямовані на роботу з організаціями

Тема 9. Специфіка діяльності соціального педагога у школі  
та позашкільних освітньо-виховних закладах

Соціальні завдання сучасної школи. Особливості роботи соціаль
ного педагога в школі. Правове виховання в школі. Школа як єдиний 
організм. Адаптація навчання до життя дитини. Виховання і людська 
свобода. Стосунки між людьми різного віку. Сучасна наука та сут
ність вищої школи.

Можливості впровадження досвіду соціальнопедагогічної діяль
ності шкіл зарубіжних країн у практику українських навчальних за
кладів. 

Характеристика діяльності позашкільних закладів різних про
філів: будинки, палаци, центри творчості для дітей та юнацтва. Зміст 
поняття “додаткова освіта”. Зміст, форми, методи і основні напрями 
соціальнопедагогічної діяльності в умовах позашкільних освітньо
виховних закладів. Концепція позашкільної освіти і виховання.
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Державна підтримка і захист дітей у позашкільних закладах осві
ти і виховання.

Література [4; 6; 9; 11; 12; 18; 19; 42; 43; 50; 56; 58]

Тема 10.  Технологія волонтерського руху
Волонтерство в соціальнопедагогічній роботі. Причини появи 

волонтерства на Україні. Основні напрями роботи волонтерів. Підго
товка волонтерів у центрах соціальних служб.

Напрями і форми навчання волонтерів. Характеристика орга
нізацій, що беруть участь у волонтерському русі. Шляхи залучен ня 
волонтерів до соціальнопедагогічної роботи.

Професійна кваліфікація волонтерів і шляхи її вдосконалення. 
Основні види діяльності волонтерів, їхня характеристика.

Мотивація участі волонтерів у соціальнопедагогічній роботі з 
різними категоріями населення.

Література [1–7; 10–12; 14; 16; 18–20; 22; 23]

Тема 11.  Технологія соціально-педагогічної роботи  
з дитячими, юнацькими, молодіжними 
організаціями України

Основні напрями діяльності соціального педагога в дитячих, юна
цьких і молодіжних організаціях. Сфери діяльності соціально го педа
гога в дитячих, юнацьких і молодіжних організаціях.

Форми виховної роботи в дитячих, юнацьких і молодіжних орга
нізаціях.

Форми роботи, спрямовані на допомогу молоді у працевлашту
ванні.

Література [1–7; 10–15; 17]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

 1. Розробити тематику вечорів для підлітків, старшокласників, мо
лоді.

 2. Роль соціальнопедагогічного спілкування, його функції, види.
 3. Техніка продуктивного спілкування соціального педагога з клієн

том.
 4. Причини, типи та шляхи усунення педагогічних конфліктів, при

йоми продуктивного педагогічного спілкування.
 5. Конфлікт і взаємодія в педагогічному процесі.
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 6. Соціальна адаптація — активне пристосування індивіда до умов 
середовища.

 7. Структура соціальнопедагогічної діяльності.
 8. Принципи та методи соціальнопедагогічної діяльності.
 9. Основні завдання центрів соціальнопсихологічних служб у сис

темі державних структур.
 10. Основні напрями соціальнопедагогічної підтримки дитячих і 

молодіжних громадських об’єднань.
 11. Значення технологій профілактики і корекції соціальних відхи

лень.
 12. Основні напрями й технології соціальної підтримки обдаро ваних 

дітей.
 13. Специфіка зарубіжного соціальнопедагогічного досвіду та мож

ливості використання його в умовах нашого суспільства.
 14. Передумови появи професії “соціальний педагог” у нашому сус

пільстві.
 15. Кодекс педагогічної етики й такту соціального педагога як вищий 

еталон його професійної діяльності.
 16. Досвід роботи закладів освіти з організації особистісно зорієнто

ваного виховання.
 17. Основні напрями роботи соціального педагога в освітніх устано

вах.
 18. Методи діагностування в соціальній педагогіці.
 19. Досвід соціальнопсихологічної адаптації хворих дітей.
 20. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підліт

ків.
 21. Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей 

шкільного віку.
 22. “Діти вулиці” — проблема і профілактика.
 23. Волонтерство в Україні. Причини виникнення та розвиток.
 24. Основні функції соціальнопедагогічної діяльності, особливості 

їх реалізації в діяльності соціального педагога.
 25. Основні напрями діяльності соціальнопедагогічних служб для 

молоді в процесі реалізації соціальних програм.
 26. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.
 27. Соціальнопсихологічне значення технології розвиваючого нав

чання у формуванні особистості.
 28. Девіантна поведінка дітей і молоді як одна з актуальних проблем 

соціальної педагогіки.
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 29. Соціальна політика в Україні та її основні завдання.
 30. Соціальна педагогіка й соціальна робота за кордоном.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Особливості соціальнопедагогічної роботи.
 2. Мета та завдання соціальнопедагогічної роботи.
 3. Суб’єкти та об’єкти соціальнопедагогічної роботи.
 4. Сутність поняття “технологія соціальнопедагогічної роботи”.
 5. Характеристика методів соціальнопедагогічної роботи.
 6. Характеристика видів технологій соціальнопедагогічної роботи.
 7. Завдання соціальнопедагогічних технологій.
 8. Аспекти технологізації соціальної роботи.
 9. Етапи соціальної технології.
 10. Ознаки організаційних форм (функціональність, структурність, 

інтегративність).
 11. Характеристика груп і видів організаційних форм виховної діяль

ності.
 12. Напрями виховної діяльності.
 13. Вимоги до проведення бесіди, диспуту.
 14. Вимоги до проведення вікторини, конкурсу, конференцій тощо.
 15. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.
 16. Комунікативні засоби спілкування.
 17. Критерії професійних рівнів готовності до комунікативної дії.
 18. Характеристика ділового стилю спілкування.
 19. Мовленнєвий етикет соціального педагога.
 20. Характеристика психологопедагогічного консультування.
 21. Функції та види психологопедагогічного консультування.
 22. Види та етапи консультативної роботи.
 23. Вимоги до діяльності соціального педагога та особливості прове

дення консультації.
 24. Правила та особливості проведення психологопедагогічного 

консультування.
 25. Причини та прояви непродуктивного педагогічного спілкування.
 26. Техніка продуктивного спілкування соціального педагога з клієн

том.
 27. Причини, типи та шляхи усунення педагогічних конфліктів, при

йоми продуктивного педагогічного спілкування.
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 28. Методика психологопедагогічного телефонного консультуван
ня.

 29. Напрями психологопедагогічного телефонного консультування.
 30. Етапи телефонного діалогу.
 31. Технологія проведення групової психологопедагогічної терапії.
 32. Вимоги до організації та проведення занять з групової психотера

пії.
 33. Технологія діяльності соціального працівника щодо профілакти

ки адиктивної поведінки дітей та молоді.
 34. Чинники, що детермінують адиктивну поведінку.
 35. Вимоги до професійного використання антинаркогенної пропа

ганди.
 36. Зміст формування позитивної життєстійкості особистості.
 37. Педагогічна профілактика антинаркогенної спрямованості осо

бистості.
 38. Психологопедагогічні умови організації гри в процесі соціально

педагогічної діяльності.
 39. Характеристика напрямів соціальнопедагогічної роботи з діть

миінвалідами.
 40. Особливості роботи соціального педагога із сім’єю, яка має дити

ну з особливими потребами.
 41. Основні напрями допомоги соціального педагога сім’ї, яка має 

дитину з особливими потребами.
 42. Характеристики сімей, які мають дітей з особливими потребами.
 43. Мета і завдання патронажу.
 44. Технологія роботи з дітьмисиротами у прийомній сім’ї.
 45. Професійні функції соціального педагога при соціальному супро

воді прийомної сім’ї.
 46. Характеристика напрямів роботи центрів соціальних служб для 

молоді з молодою сім’єю.
 47. Форми роботи соціальних служб з підготовки молоді до сімейно

го життя.
 48. Мета і завдання клубів для дівчат і молодих жінок.
 49. Організація діяльності клубів молодої сім’ї, основні напрями їх 

роботи.
 50. Сімейна психотерапія в системі діяльності соціальних служб для 

молоді.
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 51. Характеристика роботи соціального педагога з соціальної під
тримки молодих сімей у системі діяльності центрів соціальних 
служб для молоді.

 52. Зміст, форми й методи роботи соціальних служб з молодою 
сім’єю.

 53. Робота центрів соціальних служб для молоді з стабілізації сімей
них стосунків.

 54. Допомога батькам у вирішенні проблем сімейного виховання.
 55. Сімейна психотерапія в системі діяльності соціальних служб для 

молоді.
 56. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей: 

неповною, багатодітною.
 57. Особливості роботи соціального педагога з асоціальними та кон

фліктними сім’ями.
 58. Технологія соціальнопедагогічної роботи з одинокими матеря

ми.
 59. Соціальнопедагогічна допомога, спрямована на гармонізацію сі

мейних стосунків.
 60. Основні проблеми сучасної сім’ї, що породжують дисгармонію та 

конфлікти.
 61. Усунення конфліктних ситуацій в сім’ї.
 62. Основні напрями співпраці соціальних служб зі школою.
 63. Техніки соціальної сімейної терапії.
 64. Соціометричні техніки сімейної терапії.
 65. Поведінкові техніки сімейної терапії.
 66. Технології гри в умовах вуличної соціальної роботи.
 67. Волонтерство в соціальнопедагогічній роботі.
 68. Причини появи волонтерства в Україні.
 69. Основні напрями роботи волонтерів.
 70. Характер і зміст діяльності волонтерів.
 71. Підготовка волонтерів у центрах соціальних служб.
 72. Напрями та форми навчання волонтерів.
 73. Характеристика організацій, що беруть участь у волонтерському 

русі.
 74. Шляхи залучення волонтерів до соціальнопедагогічної роботи.
 75. Характеристика дитячих і молодіжних організацій в Україні.
 76. Основні напрями діяльності соціального педагога в дитячих і мо

лодіжних організаціях.



14

 77. Сфери діяльності соціального педагога в дитячих, юнацьких і мо
лодіжних організаціях.

 78. Форми виховної роботи в дитячих і молодіжних організаціях.
 79. Функції діяльності соціального педагога, який працює в дитячих 

і молодіжних організаціях.
 80. Вимоги до діяльності соціального педагога, який працює в дитя

чих, юнацьких і молодіжних організаціях.
 81. Форми роботи, спрямовані на допомогу молоді у працевлашту

ванні.
 82. Теоретичні передумови розвитку творчої особистості.
 83. Технологія розвитку духовності особистості засобами слова.
 84. Специфіка виховної роботи з використанням мистецтва слова як 

способу педагогічного впливу на особистість.
 85. Функції театрального самодіяльного колективу.
 86. Організаційнопедагогічні основи художньої діяльності.
 87. Напрями діяльності гуртків.
 88. Педагогічний процес у гуртку як соціалізація особистості.
 89. Методичні особливості організації гуртків художньотворчої 

діяльності.
 90. Театралізовані дійства як засіб активної самореалізації особис

тості.
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