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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна “Методика і технологія соціально-педагогічної ді-
яльності” охоплює загальну і власну методики діяльності соціального 
педагога: методи діагностики особистості та її мікросередовища, соціа-
льно-педагогічного впливу, соціальної допомоги, соціальної профілак-
тики, організаційно-комунікативної роботи соціального педагога; мето-
дику соціально-педагогічної роботи в сім’ї, культурологічної, медико-
педагогічної оздоровчої діяльності в соціумі, роботи, пов’язаної із соці-
ально-педагогічною підтримкою дитячих і молодіжних ініціатив, робо-
ти з малозабезпеченими сім’ями, соціального планування і управління.  

Мета дисципліни “Методика і технологія соціально-педагогічної ді-
яльності” — сформувати у студентів знання з методики соціально-
педагогічної діяльності, професійних стандартів соціального педагога, 
про особливості соціально-педагогічної діяльності в системі служб со-
ціальної допомоги населенню, професійного спілкування соціального 
педагога тощо  

Дисципліна “Методика і технологія соціально-педагогічної діяльно-
сті” передбачає формування і розвиток у студентів уміння застосовува-
ти на практиці загальні та часткові методики роботи соціального педа-
гога, здійснювати соціально-педагогічну допомогу в сучасній системі 
соціальних служб, планувати та організовувати діяльність соціального 
педагога. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Технологія соціально-педагогічної діяльності 
2 Організаційна форма як компонент технології  

соціально-педагогічної діяльності 
3 Методика і технологія консультативної соціально-педагогічної  

допомоги 
4 Методика і технологія ігрової діяльності в системі  

соціально-педагогічної роботи 
5 Методика і технологія соціально-педагогічної діяльності з різними 

типами сімей 
6 Методика і технологія роботи з дитячими, юнацькими,  

молодіжними організаціями 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Технологія соціально-педагогічної діяльності 

Зміст і форми технології соціально-педагогічної діяльності. Види і 
завдання технології соціально-педагогічної діяльності. Аспекти підви-
щення технологічного рівня соціальної роботи, їх характеристика. 

Етапи соціально-педагогічної технології: теоретичний, методичний, 
процедурний. Їх особливості та характеристики. 

Література [12; 21; 32–34] 

Тема  2 .  Організаційна форма як компонент технології  
соціально-педагогічної діяльності 

Організаційні форми технології соціально-педагогічної діяльності. 
Специфічні ознаки організаційних форм соціально-педагогічної діяль-
ності, їх характеристика. Поняття про проект організаційної форми. 
Технологія побудови проекту організаційної форми.  

Форми і методи впливу на особистість. 
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Бесіда як одна з основних форм соціально-педагогічної діяльності. 
Методика підготовки і проведення бесіди. Комунікативні засоби спіл-
кування. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.  

Диспут і методика його проведення. Вікторина як форма соціально-
педагогічної діяльності, особливості її підготовки та проведення. Кон-
курс, конференція: підготовка і технологія проведення. 

Література [5; 15; 21; 22; 32–34] 

Тема  3 .  Методика і технологія консультативної  
соціально-педагогічної допомоги 

Зміст соціально-педагогічного консультування. Методика проведен-
ня соціально-педагогічного спілкування з клієнтами у процесі індивіду-
альної консультативної допомоги. Техніка соціально-педагогічного спі-
лкування: функції та види. 

Правила й особливості проведення соціально-педагогічного консуль-
тування. Причини і прояви непродуктивного педагогічного спіл-кування. 
Педагогічні конфлікти і їх вирішення.  

Особливості педагогічного спілкування у процесі соціально-
педагогічної роботи з клієнтом. 

Методика соціально-педагогічного консультування телефоном. Види 
телефонних діалогів: характеристика та особливості проведення. Етапи 
телефонного діалогу і їх особливості. Специфіка ведення психолого-
терапевтичної бесіди у процесі телефонного консультування.  

Типові помилки консультанта і способи їх усунення. 
Література [1; 3; 7; 9; 11; 17; 21; 22; 24; 25; 32] 

Тема  4 .  Методика і технологія ігрової діяльності в системі  
соціально-педагогічної роботи 

Методика ігрових технік у соціальній вуличній роботі. Ігрова діяль-
ність і процес соціалізації особистості, їх взаємодія. Специфіка ігрової 
діяльності в системі соціально-педагогічної роботи. Гра як засіб органі-
зації дозвілля з метою запобігання асоціальній поведінці дітей і підліт-
ків. 

Класифікація ігор. Методика і технологія організації ігрової ді- 
яльності.  

Індивідуальні ігри: форми і методика проведення. 
Література [12; 14; 16; 17; 21; 32–34] 
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Тема  5 .  Методика і технологія соціально-педагогічної діяльнос-
ті з різними типами сімей 

Методика проведення соціально-педагогічної діагностики сім’ї. Ме-
тоди діагностики сім’ї. 

Методи і форми роботи соціального педагога із сім’ями, які мають 
дітей з особливими потребами. 

Проблемно-орієнтовна модель взаємодії соціального педагога із 
сім’єю-клієнтом. 

Методика проведення патронажу як форми соціально-педагогічної 
та психологічної допомоги сім’ї. 

Технології подання соціально-педагогічної допомоги залежно від 
типів сімей, які її потребують. Види соціально-педагогічної допомоги і 
технології її організації. Методи і особливості роботи соціального педа-
гога з асоціальними сім’ями (сім’ями алкоголіків, наркоманів тощо).  

Особливості роботи соціального педагога з дітьми-сиротами у при-
йомній сім’ї. Форми організації навчання для прийомних батьків. 

Сімейна терапія. Техніка соціальної сімейної терапії. Етапи процесу 
сімейної терапії. Особливості роботи соціального педагога в технології 
сімейної терапії. 

Література [2; 3; 8; 13; 15; 18; 24; 32–34] 

Тема  6 .  Методика і технологія роботи з дитячими, юнацькими, 
молодіжними організаціями 

Форми виховної роботи, характерні для діяльності дитячих і моло-
діжних громадських організацій. 

Основні напрями діяльності соціального педагога в дитячих і моло-
діжних організаціях. Форми культурно-дозвіллєвої роботи соціального 
педагога в різних вікових групах. Форми культурно-дозвіллєвої роботи 
соціального педагога в різних вікових групах за допомогою засобів теа-
трального мистецтва. 

Література [4; 9; 12; 21; 22; 32–34] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Види, форми, завдання технології соціально-педагогічної діяльності 
та їх характеристика. 

2. Шляхи вдосконалення методики і підвищення технологічного рівня 
соціально-педагогічної роботи. 

3. Етапи соціально-педагогічної технології. 
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4. Вплив на особистість соціального педагога. Шляхи його вдоскона-
лення. 

5. Основні ознаки організаційних форм соціально-педагогічної діяль-
ності.  

6. Особливості діяльності соціального педагога і їх характеристика. 
Навести приклади. 

7. Основні форми соціально-педагогічної діяльності. 
8. Методика проведення диспутів, бесід, конференцій тощо. Шляхи 

вдосконалення їх проведення. 
9. Техніка соціально-педагогічного спілкування: функції та види. 

10. Методика вдосконалення соціально-педагогічного спілкування. 
11. Особливості проведення соціально-педагогічного консультування. 

Шляхи та методика його вдосконалення.  
12. Технології консультативної соціально-педагогічної допомоги. 
13. Технологія і методика ігрової діяльності в системі соціально-

педагогічної роботи. 
14. Шляхи вдосконалення технології та методики ігрової діяльності в 

системі соціально-педагогічної роботи. 
15. Методика здійснення ефективної консультативної допомоги насе-

ленню. 
16. Методика і шляхи вдосконалення здійснення групової психолого-

педагогічної терапії. 
17. Види гри як засобу організації дозвілля з метою запобігання асоціа-

льній поведінці дітей і підлітків. 
18. Методика проведення ефективного психолого-педагогічного консу-

льтування телефоном. 
19. Методика роботи соціального педагога щодо вирішення проб-лем 

клієнтів. 
20. Методика і технологія соціально-педагогічної допомоги залежно 

від типів сімей, які її потребують. 
21. Шляхи вдосконалення соціально-педагогічної допомоги різним ти-

пам сімей, які її потребують. 
22. Методика і технологія соціально-педагогічної допомоги різним ти-

пам сімей. 
23. Методика ведення психолого-терапевтичної бесіди у процесі теле-

фонного консультування. 
24. Методика і технологія роботи соціального педагога з різними типа-

ми сімей. 
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25. Методика проведення патронажу як форми соціально-педагогічної 
та психологічної допомоги.  

26. Методика і техніка соціально-сімейної терапії. 
27. Методи і форми роботи соціального педагога із сім’ями, які мають 

дітей з особливими потребами. 
28. Методика здійснення психолого-педагогічної профілактики адеква-

тної поведінки дітей і підлітків. 
29. Методика соціально-педагогічної діяльності в оздоровчо-

виховному закладі. 
30. Методика і технологія соціально-педагогічної діяльності в дитячих 

будинках сімейного типу. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Особливості методики соціально-педагогічної діяльності з різними 
верствами населення. 

2. Сутність технології соціально-педагогічної діяльності. 
3. Форми технології соціально-педагогічної діяльності. 
4. Види технологій соціально-педагогічної діяльності. 
5. Аспекти підвищення технологічного рівня соціально-педагогіч-ної 

діяльності. 
6. Етапи соціально-педагогічної технології. 
7. Особливості та характеристики соціально-педагогічної діяльності. 
8. Характеристика змісту технологізації соціального процесу. 
9. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи і їх характерис-

тики. 
10. Ознаки організаційних форм технології соціально-педагогічної дія-

льності. 
11. Технологія побудови проекту організаційної форми. 
12. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога. 
13. Види комунікації та їх характеристика. 
14. Характеристика критеріїв професійних рівнів готовності соці- 

ального педагога до комунікативної дії з клієнтом. 
15. Основні функції комунікації. 
16. Знання і вміння, необхідні соціальному педагогу для здійснення 

комунікативного процесу. 
17. Основні функції соціально-педагогічного спілкування. 
18. Психотерапевтичне спілкування і його особливості. 
19. Характеристика послідовності етапів роботи соціального педагога у 

вирішенні проблеми клієнтів. 
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20. Бесіда як одна з основних форм соціально-педагогічної діяльності. 
21. Вимоги і методика проведення бесіди. 
22. Диспут і методика його проведення. 
23. Вікторина як форма соціально-педагогічної діяльності. 
24. Особливості етапу формування цілей, завдань і програми консуль-

тативної допомоги. 
25. Роль, функції та види соціально-педагогічного спілкування.  
26. Методика і техніка продуктивного спілкування соціального педаго-

га. 
27. Методика соціально-педагогічного консультування. 
28. Зміст соціально-педагогічного консультування. 
29. Методика і технологія здійснення групової психолого-педагогічної 

терапії. 
30. Основні вимоги до організації та проведення занять з групової пси-

хотерапії. 
31. Правила і особливості проведення соціально-педагогічного консу-

льтування. 
32. Причини і прояви непродуктивного педагогічного спілкування. 
33. Методика консультування телефоном. 
34. Види телефонних діалогів, їх характеристика та особливості прове-

дення. 
35. Етапи телефонного діалогу і їх особливості. 
36. Специфіка ведення психолого-терапевтичної бесіди у процесі теле-

фонного консультування. 
37. Фактори, що детермінують адекватну поведінку дітей і молоді. 
38. Характеристика психолого-педагогічних умов організації гри у 

процесі соціально-педагогічної діяльності. 
39. Гра як засіб організації дозвілля та запобігання асоціальній поведі-

нці дітей і підлітків. 
40. Методика і технологія проведення гри. 
41. Методика здійснення соціально-педагогічної діагностики сім’ї. 
42. Методи і форми роботи соціального педагога в сім’ях, які мають ді-

тей-інвалідів. 
43. Методика роботи соціального педагога з молодою сім’єю. 
44. Основні напрями допомоги соціального педагога сім’ям, які мають 

дітей з особливими потребами. 
45. Методика роботи соціального педагога з батьками. 
46. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей. 
47. Типи сімей, які потребують допомоги. 
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48. Методика і технології роботи соціального педагога з асоціальними 
сім’ями. 

49. Методика і технології роботи соціального педагога з конфліктними 
сім’ями. 

50. Методика роботи соціального педагога з неповними сім’ями та 
одинокими матерями. 

51. Методика роботи соціального педагога з неповними та багатодіт-
ними сім’ями. 

52. Характеристика поняття “соціальний супровід”. 
53. Методика проведення патронажу як форми соціально-педагогічної 

та психологічної допомоги. 
54. Форми і методи педагогічного впливу на особистість. 
55. Проблеми конфліктів і нестабільність сучасної сім’ї. 
56. Технології соціально-педагогічної допомоги залежно від типів сі-

мей, які її потребують. 
57. Види соціально-педагогічної допомоги і типології її організації. 
58. Методи роботи соціального педагога з дітьми-сиротами у прийом-

ній сім’ї. 
59. Форми організації навчання для прийомних батьків. 
60. Методика і технологія соціально-сімейної терапії. 
61. Етапи процесу сімейної терапії. 
62. Особливості роботи соціального педагога в технології сімейної те-

рапії. 
63. Форми виховної роботи, характерні для діяльності дитячих і моло-

діжних організацій. 
64. Основні форми роботи, спрямовані на допомогу молоді у праце-

влаштуванні. 
65. Зміст інноваційних форм роботи з питань працевлаштування. 
66. Технологія соціально-педагогічної діяльності, спрямована на твор-

чий розвиток особистості. 
67. Методика соціально-педагогічної діяльності, спрямована на твор-

чий розвиток особистості. 
68. Методи діагностики особистості та її мікросередовища. 
69. Методи соціально-педагогічного впливу на особистість. 
70. Методи соціально-педагогічної допомоги. 
71. Методи соціальної профілактики дезадаптованості молоді. 
72. Методика культурологічної діяльності соціального педагога. 
73. Методика медико-оздоровчої діяльності соціального педагога. 
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74. Методика роботи із соціально-педагогічної підтримки дитячих і 
молодіжних ініціатив. 

75. Методика роботи з малозабезпеченими сім’ями. 
76. Методика культурно-дозвіллєвої роботи соціального педагога з різ-

ними віковими групами. 
77. Методи соціально-педагогічної роботи, що використовуються соці-

альними службами молоді. 
78. Методика і технологія роботи з дітьми-інвалідами. 
79. Методика соціально-педагогічної реабілітації молодих інвалідів. 
80. Методика роботи та соціальної підтримки дітей-сиріт і дітей, які за-

лишилися без батьківської опіки. 
81. Методика клубної роботи з молоддю. 
82. Методика здійснення психолого-педагогічної профілактики адеква-

тної поведінки дітей і підлітків. 
83. Мета соціально-педагогічного впливу. 
84. Методика соціально-педагогічної діяльності в оздоровчо-

виховному закладі. 
85. Організація і діяльність гуртків. 
86. Характерні особливості ділового стилю спілкування, вимоги до ді-

лового спілкування. 
87. Методика соціальної профілактики. 
88. Методика роботи соціального педагога з сім’ями групи ризику. 
89. Методи діагностики сім’ї. 
90. Методика роботи соціального педагога із дитячими будинками сі-

мейного типу. 
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