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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?  Ознайомлення з основними характеристиками соціальних технологій 

та технологій соціально-педагогічної роботи, визначення сутності та 

особливостей процесу технологізації соціально-педагогічної діяльності 

стосується створення певних, розробка алгоритмів професійної діяльності 

суб’єктів соціально-педагогічної роботи; усвідомлення та прийняття 

стратегії соціально-педагогічної роботи спрямованої на саморозвиток 

особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, 

здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, 

спільнот) на вирішення власних проблем.  

Чому це треба вивчати?  Формування у студентів знань з теорії і практики застосування 

соціально-педагогічних технологій в роботі з різними категоріями клієнтів 

та  уточнення і поглиблення, систематизація, узагальнення та закріплення 

отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й уміння. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 

оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів 

клієнтів.  

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на 

підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати 

клієнтів.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК1.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК13. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 
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ФК16. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи. 

ФК17. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 

Зміст дисципліни Тема 1. Технології соціально-педагогічної роботи: сутність та специфіка 

Тема 2. Методи соціально-педагогічної роботи 

Тема 3. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи 

Тема 4. Соціальна вулична робота як метод соціально-педагогічної 

діяльності 

Тема 5. Рекламно-інформаційні технології в соціально-педагогічній робот 

Тема 6. Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога 

Тема 7. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах оздоровчого 

табору 

Тема 8. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю 

Тема 9. Технології соціально-педагогічного супроводу та реабілітації осіб 

з обмеженими можливостями 

Тема 10. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній 

діяльності 

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття та 

ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Креативні 

технології навчання», «Психологія впливу». 
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