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Анотація 

Програму розроблено відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із актуальними проблемами 

соціально-педагогічної діяльності, з новими надбаннями в теорії та інноваціями у 

практиці соціальної роботи і соціальної педагогіки в Україні; формування системних 

знань про актуальні проблеми та дослідження із соціальної роботи та соціальної 

педагогіки; умінь самостійно й автономно знаходити, актуальну інформацію, необхідну 

для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні якості та формувати навички здійснення наукової діяльності.  

Ключові слова: актуальними проблеми, соціальної роботи, дослідження в галузі  

соціальної педагогіки; професійне зростання, актуальна інформація. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the Standard of Higher Education in the 

specialty 231 "Social Work" for the second (master's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at acquainting students with current issues of socio-pedagogical 

activities, with new achievements in theory and innovations in the practice of social work and 

social pedagogy in Ukraine; formation of system knowledge about current problems and 

research in social work and social pedagogy; ability to independently and autonomously find 

relevant information necessary for professional growth, master it, learn and produce new 

knowledge, develop professional qualities and develop skills of scientific activity. 

Key words: topical issues, social work, research in the field of social pedagogy; 

professional growth, relevant information. 
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

соціально-педагогічних досліджень» складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності                     

231 Соціальна робота. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є: актуальні проблеми теорії і 

практики соціальної роботи в Україні та за рубежем. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна педагогіка», «Технології роботи з різними 

групами клієнтів»,  «Інноваційні технології соціальної роботи», «Практикум з соціальної 

роботи», «Теорія  і технології соціальної роботи».  

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: сформувати системні знання про актуальність соціальної роботи та 

досліджень на теоретичному та практичному рівні, що впливають на якість та 

професіоналізм фахівця соціальної сфери у роботі з клієнтом. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної 

проблематики;  

- виявляти самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та 

патріотичні чесноти при виконанні функціональних обов’язків;  

- створювати позитивний імідж професії, її статусу в суспільстві: 

- ознайомити майбутніх фахівців з актуальними проблемами соціально-

педагогічних досліджень; 

     Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань 

про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх 

впровадження. 

ПРН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, 

як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні навички та якості. 

ПРН 9. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, 

відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання. 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові 

ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

ПРН 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо 

забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

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

ЗК 3. Здатність   оцінювати   та   забезпечувати   якість виконуваних робіт. 

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

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

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій,  методологій і  

методів  соціальних  та  інших наук, у тому числі методи математичної статистики та 
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кількісні   соціологічні   методи,   стосовно   завдань фундаментальних  і  прикладних  

досліджень  у  галузі соціальної роботи.  

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії. 

ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

ФК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

ФК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної 

роботи. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Концептуальні ідеї в становлені вітчизняних теорії соціальної роботи 

Тема 2. Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій 

допомоги 

Тема 3. Загальна характеристика підходів до типології теорій соціальної роботи 

Тема 4. Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних 

теорій соціальної роботи. 

Тема 5. Методологія соціальної роботи як наука про методи 

Тема 6. Індивідуальний метод соціальної роботи 

Тема 7. Класифікація методів соціальної роботи 

Тема 8. Психолого-педагогічні методи соціальної роботи: теоретичні основи та 

загальна характеристика 

 

3.Рекомендована література 

Базова 

1. Бех, І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований 

підхід: науково-практичні засади [Текст]: навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. 

– 344 с. 

2. Бондаренко, З. П. Модель організації волонтерської роботи в умовах вищого 

навчального закладу [Текст] / З.П. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. 

– 2007. – № 4. – С. 50–59. 

3. Бочарова, В. Г. Педагогика социальной работы [Текст] / В. Г. Бочарова. – М.: 

Аргус, 1994. – 207 с. 

4. Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки 

социальных педагогов : дис. ...доктора пед. наук: 13.00.08 / Галагузова Юлия Николаевна. 

— М., 2001. – 344 с. 

5. Гарашкина Н. В. Подготовка социального педагога: диагностика 

профессиональной компетентности / Н. В. Гарашкина // Социальная педагогика. Деловой 

журнал для социальных работников и педагогов. – 2003. – № 4. – С. 81–84. 

6. Волкова, Н.П. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / 

Н.П. Волкова. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2007. – 576 с. 

7. Звєрєва, І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: 

теорія та практика [Текст] / І.Д. Звєрєва. – Монографія. – К.: Правда Ярославичів, 1998.– 

333 с. 

8. Капська, А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи [Текст] / 

А.Й. Капська. – К.: Наук. світ, 2001. – 129 с. 

9. Коваль, Л.Г., Звєрєва, І.Д., Хлєбік, С.Р. Соціальна педагогіка [Текст] / Л.Г. 

Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с. 

10. Конвенція ООН про права дитини [Текст] – К.: “Столиця”, 1997. – 32 с. 

11. Литвиненко, С.А. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст]: навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів / С.А. Литвиненко. – Одеса: ПНЦ АПН, 2007. – 187 

с. 
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12. Мудрик, А.В. Социальная педагогіка [Текст]: учеб. / А.В. Мудрик. – М.: 

Академия, 2002. – 194 с. 

13. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога [Текст] / Р.В. Овчарова. 

– М.: Сфера, 2001. – 343 с. 

14. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога [Текст]: 

учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. В. Шакурова. – М.: Изд. центр 

„Академия”, 2002. – 272 с. 

Допоміжна 

1. Грицюк Л. К. Магістерська робота : навч.-метод. посіб. / Л. К. Грицюк, П. М. 

Гусак, Л. А. Завацька. - Л. : Стрім, 2002. - 94 с. 

2. Дунець Н. М. Тренінг як інтерактивний метод навчання / Н. М. Дунець // Наук. 

вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : 

Педагогічні науки. – 2010. – № 13. – С. 14–18.  

3. Креативні методи навчання в кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. 

С. М. Гончарова. – Рівне : НУВГП, 2007. – 116 с. 

4. Кремень В. Г. Філософія освіти XXI століття / В. Г. Кремень // 

Освіта України. – 2002. – 28 груд. – № 102–103. 

5. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 

посіб. / О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2003. - 192 с. 

6. Мадзігон В. М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / 

В. М. Мадзігон // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – 

К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – Вип. 10. – С. 4–7. 

7. Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання 

електронних засобів навчання / В. М. Мадзігон, В. В. Лапінський, 

Ю. О. Дорошенко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2003. 

– Вип. 4. – С. 70–78 

8. Пєша С. В. Специфіка соціально-педагогічного тренінгу як форми 

активного навчання / С. В. Пєша // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. 

Сер. 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 5 (ч. ІІ). – 317 с. 

9. Рейтингова система оцінки успішності студентів : зб. наук. доп. / 

за ред. В. А. Козакова. - К. : УМК ВО, 1992. – 121 с. 

10. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання : навч. 

посіб. / П. І. Сікорський ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 127 c 

11. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій 

школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с. 

12. Соболевська О. Самостійна робота студентів як інститут самоосвіти / 

О. Соболевська // Соціальна психологія. – 2011. – № 5. – С. 96–103. 

13. Соколовська Т. П. Електронний підручник: особливості структури та 

функціонування / Т. П. Соколовська // Проблеми сучасного 

підручника : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2003. – Вип. 3. – С. 162–166 

14. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. 

ВНЗ] / М. М. Фіцула ; [М-во освіти і науки України]. – 2-ге вид., доповн. - К. : 

Академвидав, 2010. - 456 с 

15. Антонова, В.Л., 2001. Социальная работа с различными категориями 

населения. Учебное пособие. Якутск: Якутский государственный университетт имени 

М.К. Амосова. 

16. Бех, В.Л., 2002. Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та 

праксеологічні аспекти. Матеріали доп. на Міжнар. наук, практ. конф. Соціальна робота в 

Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики. 29—31 жовтня 2002 року 

Київ. с.29-47.  
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17. Зайченко, М., 2011. Інструментарій соціального педагога. Навальний посібник. 

Київ: Шк. Світ. Харченко, С.Я., 2005. 

18. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. Луганськ: Альма-матер. Ходорчук, А.Я., 2002. 

Соціальна робота в Україні: теорія та практика. Навчальний посібник. Київ: ДЦССМ. 10. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 


