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(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (28 год.), практичні (32 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(104 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених робочою програмою курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується. 

Що будемо 

вивчати?  

Основні напрями та принципи соціальної роботи. Поняття соціально-

педагогічних технологій. Типи та види соціальних технологій. 

Особливості соціальних технологій. Головні складові змісту 

технологізації. Основні процедури соціальних технологій. Етапи 

реалізації соціальних технологій. Стратегія реалізації соціальних 

технологій. Структура технологій соціальної роботи. Класифікація 

технологій в соціальній роботі. 

Чому це треба 

вивчати?  

Оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними основами, 

змістом та технологіями надання компетентної соціальної допомоги 

різним категоріям населення; підготовка майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності в системі соціальних служб, 

закладах освіти і установах соціальної сфери. 



Яких результатів 

можна досягнути?  

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми. 

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих 

групах. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 

Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи і громади 

Зміст дисципліни Зміст і завдання курсу «Технології соціально-педагогічної роботи». 

Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи. Технології 

соціальної профілактики та адаптації. Технології соціальної 

реабілітації та терапії. Технології реабілітації. Технології терапії. 

Міждисциплінарні технології соціально-педагогічної роботи 

Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Технології 

соціально-педагогічної роботи з людьми літнього та старого віку. 

Технології  соціально-педагогічної роботи з батьками 

новонароджених дітей. Технології роботи з людьми, що мають 

функціональні обмеження 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних заняттях, 

модульних завдань, підсумкового контролю та виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Вступ до спеціальності», «Теорія соціальної роботи», «Методи 

соціальної роботи». 
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