
 



 

 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р. Введення дисципліни в освітню програму підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає ознайомлення студентів з основними 

характеристиками соціальних технологій та технологій соціально-педагогічної роботи, 

визначення сутності та особливостей процесу технологізації соціально-педагогічної 

діяльності, розробки 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.  

Ключові слова: соціальна робота, технології соціальної роботи, методи, принципи, 

засоби соціальної роботи, клієнт, соціальний працівник, нормативно-правова база у галузі 

соціальної роботи. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04.24.2019. The introduction of the discipline in the educational program and technologies of 

social and pedagogical work, definition of essence and features of process of 

technologicalization of social and pedagogical activity, development of algorithms of 

professional activity of subjects of social and pedagogical work; awareness and adoption of the 

strategy of socio-pedagogical work aimed at self-development of the child and young person, the 

realization of its creative potential, abilities, inclinations, intensification of efforts of clients 

(individuals, groups, communities) to solve their own problems. 

Key words: social work, technologies of social work, methods, principles, means of 

social work, client, social worker, normative-legal base in the field of social work. 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 7 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна  

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 210 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

20 год.  

Практичні, семінарські 

26 год. 

 

 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

140 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 46 год. – аудиторні заняття, 140 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 Мета курсу: ознайомлення студентів 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.  

Завдання курсу:  

– Ознайомлення з метою та завданнями технологізації соціально-педагогічної 

роботи.  

– Визначення можливостей використання соціальних технологій та технологій 

соціальної роботи в практиці соціального педагога.  

– Опанування організаційно-методичних основ розробки та впровадження 

технологій соціально-педагогічної роботи.  

– Набуття основних операційних навичок, оволодіння прийомами та 

техніками соціально-педагогічної роботи.  

Передумови для вивчення дисципліни: успішне засвоєння навчальних дисциплін 

«Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», 

«Девіантологія».  

Навчальна дисципліна складається 7 кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 



ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна.  

Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи. 

Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні  

Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну діяльність 

соціального працівника  

Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи. 

Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах суспільного життя.  

Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи. 

Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів менеджменту. 

Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності соціального 

працівника. 

Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника. 

Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян. 

Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського Відродження.  

Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній Україні 

Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі. 

Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні. 

Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Теоретичні основи соціальної роботи  
Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна.  

Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи. 

Кредит 2. Соціальна політика держави як основа діяльності соціального  

працівника 

Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні  

Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну діяльність 

соціального працівника  

Кредит 3. Зміст та організація соціальної роботи  

Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи. 

Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах суспільного життя.  

Кредит 4. Управління та менеджмент у соціальній роботі  

Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи. 

Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів менеджменту. 

Кредит 5. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника 



Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності соціального 

працівника. 

Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника. 

Кредит 6. Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні  

Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян. 

Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського Відродження.  

Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній Україні 

Кредит 7. Система діяльності соціального працівника з клієнтами різних 

вікових груп 
Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі. 

Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні. 

Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд  ср 

1 2 3 4 5 6  7  

Кредит 1. Теоретичні основи соціальної роботи  

Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної 

діяльності та навчальна  

дисципліна 

15 2 2   11 

Тема 2. Основні поняття і категорії 

соціальної роботи 

15 2 2   11 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 2. Соціальна політика держави як основа діяльності соціального  

працівника 

Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної 

роботи в Україні  

15  2   13 

Тема 4.  Міжнародні документи, що 

регламентують професійну діяльність 

соціального працівника 

15 2 2   11 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 3. Зміст та організація соціальної роботи  

Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної 

роботи 

15 2 2   11 

Тема 6. Зміст та організація соціальної 

роботи у різних сферах суспільного життя 

15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 4. Управління та менеджмент у соціальній роботі  

Тема 7. Складові процесу менеджменту 

соціальної роботи 

15 2 2   11 

Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку 

об'єктів і суб'єктів менеджменту 

15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 5. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника 

Тема 9. Предметно-інструментальна основа 

професійної діяльності соціального 

працівника. 

15 2    13 



Тема 10. Сфери діяльності та функції 

соціального працівника 

15  2   13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 6. Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні  

Тема 11. Форми соціальної допомоги східних 

слов'ян 

10 2    8 

Тема 12. Особливості соціальної роботи у 

період українського Відродження 

10 2 2   6 

Тема 13. Становлення системи соціальної 

роботи в незалежній Україні 

10  2   8 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 7. Система діяльності соціального працівника з клієнтами різних вікових груп 

Тема 14. Проблема вікової типології в 

соціальній роботі 

10 2    8 

Тема 15. Система соціальних служб для 

молоді в Україні 

10 2 2   6 

Тема 16. Соціальна робота з людьми 

похилого віку 

10  2   8 

Усього: 30 4 4   22 

Усього годин: 210 20 26   140 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціальної роботи 

1. Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна 

2 

2. Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 2 

Кредит 2.  Соціальна політика держави як основа діяльності соціального працівника 

3. Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні   

4. Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну 

діяльність соціального працівника 

2 

Кредит 3.  Зміст та організація соціальної роботи 

5. Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи 2 

6. Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах 

суспільного життя 

 

Кредит 4.  Управління та менеджмент у соціальній роботі 

7. Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи 2 

8. Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів 

менеджменту 

 

Кредит 5. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника 

9. Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності 

соціального працівника 

2 

10. Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника  

Кредит 6.  Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні 

11. Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян 2 

12. Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського 

Відродження 

2 

13. Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній 

Україні 

 



Кредит 7.  Система діяльності соціального працівника з клієнтами різних вікових груп 

14. Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі 2 

15. Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні 2 

16. Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку  

 Разом: 20 

 

5.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціальної роботи 

1. Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна 

2 

2. Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 2 

Кредит 2.  Соціальна політика держави як основа діяльності соціального працівника 

3. Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні  2 

4. Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну 

діяльність соціального працівника 

2 

Кредит 3.  Зміст та організація соціальної роботи 

5. Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи 2 

6. Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах 

суспільного життя 

2 

Кредит 4.  Управління та менеджмент у соціальній роботі 

7. Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи 2 

8. Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів 

менеджменту 

2 

Кредит 5. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника 

9. Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності 

соціального працівника 

 

10. Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника 2 

Кредит 6.  Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні 

11. Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян  

12. Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського 

Відродження 

2 

13. Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній 

Україні 

2 

Кредит 7.  Система діяльності соціального працівника з клієнтами різних вікових груп 

14. Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі  

15. Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні 2 

16. Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку 2 

 Разом: 26 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціальної роботи 

1. Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна 

11 

2. Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 11 

Кредит 2.  Соціальна політика держави як основа діяльності соціального працівника 



3. Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні  13 

4. Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну 

діяльність соціального працівника 

11 

Кредит 3.  Зміст та організація соціальної роботи 

5. Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи 11 

6. Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах 

суспільного життя 

13 

Кредит 4.  Управління та менеджмент у соціальній роботі 

7. Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи 11 

8. Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів 

менеджменту 

13 

Кредит 5. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника 

9. Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності 

соціального працівника 

13 

10. Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника 13 

Кредит 6.  Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні 

11. Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян 8 

12. Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського 

Відродження 

6 

13. Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній 

Україні 

8 

Кредит 7.  Система діяльності соціального працівника з клієнтами різних вікових груп 

14. Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі 8 

15. Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні 6 

16. Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку 8 

 Разом: 140 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з напрямів:  

   – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

– підготовка статті до друку;  

– виступ на наукових конференціях (друковані тези);  

– участь у інтернет-конференціях;  

– участь у студентських олімпіадах;  

– конспект з теми (модуля) за заданим або власно розробленим  

   студентом планом;  

– презентація з теми (модуля) або вузької проблематики;  

– розв’язування та складання практичних, ситуативних задач різного  

   рівня з теми, модуля або курсу;  

– анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний  

   опис, історичні розвідки тощо;  

– розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань;  

   – написання ессе, творчих завдань тощо.   

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 



A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредитів. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом 

Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою  

 Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів 

Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину 

Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній 

темі 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 450 до 700 балів (за 7 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 7 кредитів  

Поточне оцінювання та самостійна робота 

 

КР Накопичу

вальні 

бали/сума 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 15 Т 16 20 700 

/100* 

50 50 50 50 50 5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

50 60 20 20 60 20 20   

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.  

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні роботи, відео-

презентація, реферативна робота. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 



додатковими джерелами, підготовка доповідей та виступів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

11. Рекомендована література  

Базова 

1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 

практика : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола // за ред. С. О. Сисоєвої. − К. : НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с.  

2. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій для 

студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Р. Х. Вайнола. − К. : КМПУ імені Б.Д. 

Грінченка, 2008.− 152 с.  

3. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 

навч. посіб. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 240 с.  

4. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С. Я. Марченко, М. С. Кратінов, 

Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : Альма-

матер, 2005. – 408 с.  

5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ, 

Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.  

6. Иванов И. П. Энциклопедия коллективних творческих дел / И. П. Иванов. – 

М. : Педагогика,1989. – 248 с.  

7. Карпенко О.Г. Теорія і практика соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.–408 с. 

8. Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник М.П. 

Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с.  

9. Соціальна педагогіка : підручник. – 5-те вид. виправ. та доп. / за ред. А. Й. 

Капської. – К. : Слово, 2011. – 488с.  

10. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.  

11. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. 

Харченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. – 256 с.  

12. Тематична зміна у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку : [метод. 

посіб.] / О. В. Биковська, Р. Х. Вайнола, Ж. В. Петрочко ; за заг. ред. Ж. В. Петрочко. – К. : 

, 2010. – 324с.  

13. Теорія та історія соціального виховання : навч. посіб. \ уклад. О.О. 

Кравченко. – Умань, 2013. 

Допоміжна 

14. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 

ризикованої поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, 

притулків для неповнолітніх та виховних колоній / за заг. ред. Вайноли Р. Х., Лях Т. Л. – 

К. : ДКБ „Ротекс”, 2007. – 190 с.  

15. Алєксєєва В. О. Технології соціальної робота з дезадаптованими дітьми та 

молоддю / Валентина Алексеева, Лілія Кострищі. – К. : Шк. Світ, 2009. – 120 с.  

16. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. 

В. Безпалько. − К. : Центр навчальної літератури, 2003 − 134 с.  

17. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / В. П. Лютий. – 

Розділ 1. – Загальні технології соціальної роботи. – К. : Академія праці і соціальних 

відносин, 2003. – 75 с. 



18. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників / За заг. ред. А. 

Й. Капської. - К., 2000.  

19. Соціальна педагогіка і соціальна робота: монографія/ М.Палюх, 

Л.Хомінська.- Камянець-Подільський: ПП Буйницький О.А. – 2014.- 200с.  

 

12. Інформаційні ресурси 
1. dspace.udpu.org.ua – Інституційний репозитарій УДПУ  

2. http://buklib.net/books/21983/  

3. http://dls.udpu.org.ua/  

4. http://www.info-library.com.ua  

5. http://www.nbuv.gov.ua  

6. library.udpu.org.ua – Наукова бібліотека УДПУ  

7. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

 


