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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

(ОК 13) 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), практичні (16 год.), самостійна 

робота (60 год.). 

Заочна форма: лекції (2 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (80 год.),  

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

(https://bit.ly/3EMVsFC). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (самостійне 

виконання навчальних завдань  творчого характеру, 

висловлення власної думки, активність на заняттях, 

обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  

характеристика загальних технологій соціально-педагогічної 

роботи і технологій організації соціально-педагогічної роботи 

з різними групами клієнтів; можливості та умови ефективної 

реалізації загальнонаукових та специфічних методів у 

практиці соціально-педагогічної роботи; історію виникнення 

соціально-педагогічної роботи; основні аспекти підтримки 

дітей та молоді тощо. 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни «Сучасні технології соціально-

педагогічної діяльності». 

Розгортання системи соціально-педагогічної роботи 

викликало необхідність  визначення технологій соціально-

педагогічної роботи, які ми розглядатимемо як сукупність форм, 

методів прийомів та способів, що застосовуються соціальними 

службами, окремими закладами соціального обслуговування, 

соціальними педагогами з метою забезпечення оптимальної 



реалізації завдань соціально-педагогічної роботи. Становлення в 

Україні давно поширеної в усьому світі професії соціального 

працівника вимагають створення й упровадження в освітній 

процес сучасних навчально-методичних матеріалів. 
Курс знайомить студентів з історією і сучасними тенденціями 

розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки, 

концептуально-організаційними моделями соціально-педагогічної 

роботи в Україні та за кордоном, зі специфікою соціально-

педагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Програмні результати навчання: 
ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст 

проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати 

мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних 

і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної 

роботи.  
ПРН 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних 

галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання 

завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та 

координувати командну роботу.  
ПРН 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав 

людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, 

розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-

правового забезпечення соціальної роботи.  
ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, 

оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань 

професійної діяльності. 
ПРН 21. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційнокомунікаційних технологій. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

ФК 2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і 

факторів досягнення соціального благополуччя різних груп 

населення.  

ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, 

проектувати та моделювати соціальні ситуації.  

ФК 4. Здатність до впровадження методів і технологій 

інноваційного практикування та управління в системі соціальної 

роботи.  

ФК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів 

економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, 

громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального 

партнерства.  

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії.  



ФК 8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, 

фасилітації процесів прийняття групових рішень.  

ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців 

та нефахівців.  

ФК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля 

вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних 

інновацій.  

ФК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти 

згідно з цінностями соціальної роботи.  

ФК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних 

наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та 

сталого розвитку суспільства.  

ФК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у 

сфері соціальної роботи.  

ФК 17. Здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики. 

Соціальні навички (soft-skills): креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль І.  
Загальні технології соціальної  роботи 

Тема 1. Зміст і завдання курсу. 
Тема 2. Технології соціальної роботи: теоретичні засади. 
Тема 3. Прикладні аспекти розроблення технологій соціальної 

роботи. 
Тема 5. Технологія реалізації соціальним працівником 

діагностичної та прогностичної функцій. 
Тема 6. Технологія реалізації соціальним працівником 

комунікативної функції. 
Тема 7. Технологія педагогічного вирішення конфлікту. 
Тема 8. Технологія реалізації соціальним  працівником 

психотерапевтичної функції. 
Тема 9. Технологія реалізації соціальним  працівником 

консультативної функції. 
Змістовий модуль ІІ.  

Технології організації соціальної роботи  
з різними групами клієнтів 

Тема 1. Технології соціально-педагогічної роботи з сім‘єю. 
Тема 2. Технологія роботи соціального  працівником з дітьми 

групи ризику. 
Тема 3. Технологія реалізації соціальним  працівником  соціально-

профілактичної та реабілітаційної функцій. 
Тема 4. Технологія соціальної роботи з „дітьми вулиці” та 

соціально-незахищеними дітьми та підлітками. 
Тема 5. Технології супроводу осіб з обмеженими можливостями. 
Тема 6. Технології формування та розвитку особистості. 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами завдань, 

передбачених планами практичних занять, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Вступ до спеціальності 
Етика соціальної роботи 
Теорія соціальної роботи 



Інформаційне забезпечення 
(з репозитарію,  фонду 
бібліотеки УДПУ та ін.) 

Основна 
1. Дослідження у соціальній роботі: Антологія  [упор. Т. 

Семигіна]. К. : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 

2021. 203 с. URL: https://www.academia.edu/46917311 
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. І. Д. 

Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с. 

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти з навчальної дисципліни «Сучасні технологій соціальної 

роботи» (ОПП «Соціальна робота», спеціальність 231 Соціальна 

робота): навч.-метод. вид. / уклад.: Коляда Н.М. ; Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. 

педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 34 с. 
4. Технології соціальної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. 

Коляда, Н. В. Левченко. Умань : Візаві, 2018. 338 с. 

Допоміжна 
5. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : 

колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко 

[та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020.  234 с. 

6. Коляда Н. М., Кравченко О. О., Кучер Г.М. Соціальна робота з 

дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід. Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна 

робота». 2018. Випуск 2 (43). С. 126–132.  
7. Коляда Н., Левченко Н., Заболотна О. Підготовка докторів 

філософії із соціальної роботи в Україні: перший досвід та 

перспективи розвитку. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 

№ 2 (7). С. 291–305. 
8. Коляда Н.М. Молодіжна робота як засіб неформальної 

громадянської освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 

Вип. 19. 2019. С. 72–79. 
9. Коляда Н.М., Кравченко О.О. Практичний досвід формування 

«soft-skills» в умовах закладу вищої освіти. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 2020. Том 3, № 27. С. 137–145.  
10. Кравченко Оксана, Коляда Наталія, Салата Назар. 

Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими 

освітніми потребами в Україні. Соціальна робота та соціальна 

освіта. 2020. Вип. 2 (5). С. 13–25.  

11. Соціальна робота та соціальна освіта. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. URL: 

http://srso.udpu.edu.ua 
Інформаційні джерела 

Аспірантура та докторантура. Факультет соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини. URL: 

https://fspo.udpu.edu.ua 
Науковий портал. УДПУ імені Павла Тичини. URL: 

https://nauka.udpu.edu.ua/  
Наука. МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nauka 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

URL: https://naqa.gov.ua/ 
Неформальна освіта. Сайт факультету соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини. URL: 

https://is.gd/IjO2Ju  
The International Association Of Schools Of Social Work. URL:  

https://bit.ly/2ZYWK0N 
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Розробник             Н. М. Коляда  

Поточний контроль 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

 

ІНДЗ 

10 100 
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Заочна форма навчання 

Змістовий модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 
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10 100 
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Т8 Т9 Т 10  

15 
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Підсумковий контроль Екзамен 


