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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 забезпечення теоретичних основ і практичної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до науково обґрунтованого й творчого 

здійснення взаємодії з дітьми та молоддю через тренінгові форми роботи, набуття 

студентами ґрунтовних знань з теорії і методики проведення соціально-педагогічного 

тренінгу; формування професійних знань, умінь і навичок проектування та здійснення 

тренінгової діяльності; уміння комплексно й адекватно застосовувати професійно-

технічні, педагогічні, психологічні й інші знання й уміння при вирішенні конкретних 

методичних завдань та формування у студентів готовності до соціально-педагогічної 

тренінгової діяльності, інтересу до проведення тренінгів тощо. 

Ключові слова: тренінг, атрибути тренінгу, методи роботи, правила, групи, вправи, 

тренінгові група, тренер, групова динаміка. 

 

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 social workers to 

scientifically substantiated and creative implementation of interaction with children and youth 

through training forms of work, acquisition by students of thorough knowledge of the theory and 

a technique of carrying out social and pedagogical training; formation of professional 

knowledge, skills and abilities to design and implement training activities; ability to 

comprehensively and adequately apply professional and technical, pedagogical, psychological 

and other knowledge and skills in solving specific methodological tasks and the formation of 

students' readiness for socio-pedagogical training activities, interest in training, etc. 

Keywords: training, training attributes, methods of work, rules, groups, exercises, training 

group, trainer, group dynamics. 
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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  

 
 

Варіативна 

 

 
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: 

1 ск, 3,4 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 210 

1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

20 год.  

Практичні, семінарські 

22 год. 

 

 

Самостійна робота 

168 год. 
http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для скороченої форми навчання: 44 год. – аудиторні заняття, 168 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до науково обґрунтованого й творчого здійснення взаємодії з 

дітьми та молоддю в контексті соціалізації особистості. 

Завдання курсу:  

– набуття студентами ґрунтовних знань з теорії і методики проведення соціально-

педагогічного тренінгу; 

– формування у студентів професійних знань, умінь і навичок проектування та 

здійснення тренінгової діяльності; 

– формування у майбутніх соціальних педагогів уміння комплексно й адекватно 

застосовувати професійно-технічні, педагогічні, психологічні й інші знання й уміння при 

вирішенні конкретних методичних завдань; 

– формування у студентів готовності до соціально-педагогічної тренінгової 

діяльності, інтересу до проведення тренінгів. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна робота з різними групами 

клієнтів», «Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології 

соціальної роботи». 

Навчальна дисципліна складається з 7 кредитів.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами. 

ПРН 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, 

оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 17. 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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 7. Здатність  до  співпраці  у  міжнародному  середовищі  та розпізнавання   

міжкультурних   проблем   у   професійній практиці.   

ФК 8. Здатність застосовувати методи  роботи  з  соціальними  об’єктами  в  

польових  і лабораторних умовах.  

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. 
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ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням

 їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та 

інших особливостей.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної діяльності 

Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 

Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. Методичне 

забезпеченя тренінгового заняття 

Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення тренінгового 

заняття. Структура тренінгового заняття 

Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 

Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога 

Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу 

Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових занять 

Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу з боку 

викладача вищого навчального закладу 

Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного тренінгу. План 

тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, методичні рекомендації 

Тема 13. Класифікація методів навчання 

Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Поняття методики соціально-педагогічної діяльності 

Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної діяльності 

Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 

Кредит 2. Поняття «методика проведення тренінгу» 

Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. Методичне 

забезпеченя тренінгового заняття 

Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення тренінгового 

заняття. Структура тренінгового заняття 

Кредит 3. Теоретичні засади методики розробки соціально-педагогічного 

тренінгу 

Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 

Кредит 4. Методичні засади проведення соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога 

Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу 

Кредит 5. Особистість клієнта соціального педагога 

Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових занять 

Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу з боку 

викладача вищого навчального закладу 

Кредит 6. Методика добору змісту соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного тренінгу. План 

тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, методичні рекомендації 
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Кредит 7. Педагогічні основи вибору методів і засобів соціально-педагогічного 

тренінгу 

Тема 13. Класифікація методів навчання 

Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Поняття методики соціально-педагогічної діяльності 

Тема 1. Етапи розвитку методики 

проведення соціально-педагогічної 

діяльності 

14 2 2   10 

Тема 2. Перспективи розвитку соціально-

педагогічної діяльності 
16 2 2   12 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 2. Поняття «методика проведення тренінгу» 

Тема 3. Поняття методика підготовки 

тренінгового заняття. Методичне 

забезпеченя тренінгового заняття 

14 2 2   10 

Тема 4. Мета і завдання тренінгового 

заняття. Принципи проведення 

тренінгового заняття. Структура 

тренінгового заняття 

16 2 2   12 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 3. Теоретичні засади методики розробки соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 5. Зміст соціально-педагогічного 

тренінгу 
14 2    12 

Тема 6. Учасники навчально-виховного 

процесу 
16 2 2   12 

Усього: 30 4 2   24 

Кредит 4. Методичні засади проведення соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 7. Зміст і характер тренінгової 

діяльності соціального педагога 
14 2    12 

Тема 8. Етапи проведення 

соціальнопедагогічного тренінгу 
16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 5. Особистість клієнта соціального педагога 

Тема 9. Вікові та психологічні особливості 

клієнтів тренінгових занять 
14 2    12 

Тема 10. Клієнт як головний об’єкт 

соціально-педагогічного впливу з боку 

викладача вищого навчального закладу 

16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 6. Методика добору змісту соціально-педагогічного тренінгу 
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Тема 11. Поняття і сутність соціально-

педагогічного тренінгу 
14 2 2   10 

Тема 12. Принципи побудови змісту 

соціально-педагогічного тренінгу. План 

тренінгового заняття, програма 

тренінгового заняття, методичні 

рекомендації 

16  2   14 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 7. Педагогічні основи вибору методів і засобів соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 13. Класифікація методів навчання 14 2 2   10 

Тема 14. Методи мотивації й 

стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності 
16  2   14 

Усього: 30 2 4   24 

Усього годин:  210 20 22   168 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Поняття методики соціально-педагогічної діяльності 

1. Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної 

діяльності 

2 

2. Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 2 

Кредит 2. Поняття «методика проведення тренінгу» 

3. Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. 

Методичне забезпеченя тренінгового заняття 

2 

4. Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення 

тренінгового заняття. Структура тренінгового заняття 

2 

Кредит 3. Теоретичні засади методики розробки соціально-педагогічного тренінгу 

5. Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу 2 

6. Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 2 

Кредит 4. Методичні засади проведення соціально-педагогічного тренінгу 

7. Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога 2 

8. Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу  

Кредит 5. Особистість клієнта соціального педагога 

9. Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових 

занять 

2 

10. Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу 

з боку викладача вищого навчального закладу 

 

Кредит 6. Методика добору змісту соціально-педагогічного тренінгу 

11. Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 2 

12. Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного 

тренінгу. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, 

методичні рекомендації 

 

Кредит 7. Педагогічні основи вибору методів і засобів соціально-педагогічного тренінгу 
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13. Тема 13. Класифікація методів навчання 2 

14. Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності 

 

 Разом: 20 

 

5.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Поняття методики соціально-педагогічної діяльності 

1. Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної 

діяльності 

2 

2. Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 2 

Кредит 2. Поняття «методика проведення тренінгу» 

3. Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. 

Методичне забезпеченя тренінгового заняття 

2 

4. Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення 

тренінгового заняття. Структура тренінгового заняття 

2 

Кредит 3. Теоретичні засади методики розробки соціально-педагогічного тренінгу 

5. Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу  

6. Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 2 

Кредит 4. Методичні засади проведення соціально-педагогічного тренінгу 

7. Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога  

8. Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу 2 

Кредит 5. Особистість клієнта соціального педагога 

9. Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових 

занять 

 

10. Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу 

з боку викладача вищого навчального закладу 

2 

Кредит 6. Методика добору змісту соціально-педагогічного тренінгу 

11. Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 2 

12. Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного 

тренінгу. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, 

методичні рекомендації 

2 

Кредит 7. Педагогічні основи вибору методів і засобів соціально-педагогічного тренінгу 

13. Тема 13. Класифікація методів навчання 2 

14. Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності 

2 

 Разом: 22 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
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Кредит 1.  Поняття методики соціально-педагогічної діяльності 

1. Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної 

діяльності 

10 

2. Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 12 

Кредит 2. Поняття «методика проведення тренінгу» 

3. Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. 

Методичне забезпеченя тренінгового заняття 

10 

4. Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення 

тренінгового заняття. Структура тренінгового заняття 

12 

Кредит 3. Теоретичні засади методики розробки соціально-педагогічного тренінгу 

5. Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу 12 

6. Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 12 

Кредит 4. Методичні засади проведення соціально-педагогічного тренінгу 

7. Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога 12 

8. Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу 14 

Кредит 5. Особистість клієнта соціального педагога 

9. Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових 

занять 

12 

10. Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу 

з боку викладача вищого навчального закладу 

14 

Кредит 6. Методика добору змісту соціально-педагогічного тренінгу 

11. Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 10 

12. Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного 

тренінгу. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, 

методичні рекомендації 

14 

Кредит 7. Педагогічні основи вибору методів і засобів соціально-педагогічного тренінгу 

13. Тема 13. Класифікація методів навчання 10 

14. Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності 

14 

 Разом: 168 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

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

ІІ – підготовка творчого проекту (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

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 
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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) 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 350 до 700 балів (за 7 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 7 крд.  

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

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 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичув

альні 

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 

20 700 

/100* 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   
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та додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів 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. Болюбаш Я.Я Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – 

К.: Компас, 1997. – 64 с.  

2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, 

М.Ф.Степко та ін. / За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.  

3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За 

редакцією В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, 

В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 

384 с.  

4. Гончаров С.М. Дидактичні основи кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування / С.М.Гончаров. 

– Рівне, 2006. – 191 с.  

5.  Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання. Курс Лекцій. 

Навчальний посібник. – К.: НУБіП України, 2013. – 480 с. 

6.  Зайченко І.В. Педагогіка: [навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів] / 

І.В.Зайченко. – [2-е вид.]. – К.: "Освіта України", "КНТ", 2008. – 528 с. 

7. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс 

дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола; загальна 

редакція А. Й. Капської. – К., 2002. – 208 с.  

8. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навчальний 

посібник / Безпалько О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 134 с.  

9.  Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. / Богданова І. М. – К. : 

Знання, 2008. – 343 с.  

10.  Василькова Ю. В. Лекции по социальной педагогике (на материалах 

отечественного образования) / Василькова Ю. В. – М., 1998. – С. 68–71.  

11. Введення у соціальну роботу: Навч. посібник / Семигіна Т. В., Грига І. М. та 

ін. – К. : Фенікс, 2001. – С. 18 –19.  

12. Гуслякова Л. Г. Основы теории социальной работы / Гуслякова Л. Г., 

Холостова Е.И . – М.: Институт социальной работы, 1997.  

13. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання / За заг. ред. 

проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.  

14. Іванова І. Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: навч. 

посібн. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Іванова. – К. : Задруга, 2011. – 416 с.  

15. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка/соціальна робота / Коваль Л. Г., Звєрєва І. 

Д., Хлєбік С. Р. – К., 1997.  

 

Допоміжна 

1. Адаменко Олена Вікторівна. Українська педагогічна наука в другій половині 

ХХ століття / Аніщенко О.В. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 703с.  

2. Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і практики / Ніжинський 

держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. Кафедра педагогіки / Ніна Олексіївна Падун (уклад.). – 

Ніжин, 2005. – 16 с.  

3. Алексєєнко Т. А. Основи педагогічного експерименту і кваліметрії: Навч.-

метод. посібник / Алексєєнко Т. А., Сушанко В. В. / Чернівецький національний ун-т ім. 

Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 41с.  
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4. Аніщенко Олена Валеріївна. Наукові дослідження з історії професійної 

освіти та історії педагогіки: метод. рек. науковцям-початківцям / Аніщенко О.В. / 

Ніжинський держ. педагогічний ун- т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ 

ім.М.Гоголя, 2003. – 50с.  

5. Артюх Станіслав Федорович Основи наукових досліджень: підручник / 

Артюх С.Ф., Лізан І.Я., Голопьоров І.В., Несторук Н.А. / Українська інжен.-педаг. ак-мія. 

– Х. : УІПА, 2006. – 277с.  

6. Ашеров А.Т. Подготовка, зкспертиза и защита диссертаций / Ашеров А.Т. –

Харьков: Изд. УИПА, 2002. – 135 с.  

7. Афанасьєв Анатолій Олександрович. Основи наукових досліджень: навч. 

посібник / Афанасьєв Анатолій Олександрович, Кузькін Євген Юрійович. / Харківський 

національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 96с.  

8. Білецький Ігор Павлович. Філософія науки: навч. посіб / Білецький Ігор 

Павлович, Кузь Олег Миколайович, Чешко Валентин Федорович / Харківський 

національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 128с. 

9.  Білоусова Тетяна Павлівна. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Білоусова Тетяна Павлівна, Маркітантов Юрій Олександрович. / 

Кам'янець-Подільський держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – 120с.  

10. Білуха Микола Тимофійович. Методологія наукових досліджень: підручник 

для бакалаврів, магістрантів і асп. екон. спец. вищ. навч. закл. Освіти / Білуха М.Т. – К. : 

АБУ, 2002. – 480с.  

11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической 

диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. – К.: Наукова думка, 1989. – 200 с.  

12. Вербовський Вадим Володимирович. Як правильно підготувати наукове 

дослідження: навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів / Вербовський В.В. / Луганський 

національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 

123с.  

13. Вернадский Владимир Иванович. Научное знание. Научное творчество. 

Научная мысль / Вернадский В.И. – Д.: Феникс, 1997.  

14. Вернадский Владимир Иванович. Научная мысль как планетное явление / 

Вернадский В.И. / Отв. ред. А.Л. Яншин. – М.: Наука, 1991  

15. Гессен С.И. Основи педагогики. Введенне в прикладную философию. / 

Гессен С.И. –М.: Школа-Пресс, 1995. – 448с.  

16.  Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Глас Дж., 

Стенли Дж. / Пер. с англ. Л.И.Хайрусовой. – М: Прогресс, 1976. – 478с.  

17.  Гончаров Станіслав Михайлович. Студентські наукові дослідження в 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу / Гончаров С.М. / 

Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006. 

– 128с.  

18. Горбачук Василь Тихонович. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій 

для студ. та магістрантів пед. ун-ту / Горбачук В.Т. / Слов'янський держ. педагогічний ун-

т. – Слов'янськ : СДПУ, 2003. – 88с.  

19. Грищенко Ігор Миколайович, Григоренко Олег Михайлович, Борисейко 

Віталій Олександрович. Основи наукових досліджень: навч. посібник / Грищенко Ігор 

Миколайович, Григоренко Олег Михайлович, Борисейко Віталій Олександрович / 

Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2001. – 

185с.  
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