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ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП “Соціальна 
робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів з проблем соціалізації, 
обумовлених формуванням і розвитком особистості, віковими особливостями 
становлення людини, її самоствердженням, самореалізацією у соціумі. 

 Результати навчання: 

▪ визначати сутність, зміст та особливості соціалізації особистості; 
▪ характеризувати основні теоретичні підходи та концепції соціалізації; 
▪ аналізувати особливості соціалізації на різних вікових етапах становлення особистості; 
▪ підбирати методи впливу на особистість для забезпечення умов соціалізації; 
▪ використовувати соціальні програми для сприяння соціалізації особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Соціальна педагогіка. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Теоретичні основи соціалізації особистості. Людина в процесі соціалізації. Людина як об’єкт 
соціалізації. Людина як суб’єкт соціалізації. Людина як жертва несприятливих умов соціалізації. Соціалізованість. Соціалізація особистості у 
різні періоди онтогенезу. Асоціалізація, десоціалізація та ресоціалізація особистості. Практичне застосування підходів до успішної соціалізації 
особистості. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - розширення загальних і фахових компетентностей здобувачів у галузі прав дитини 
загалом та освітніх прав дітей зокрема, формування  готовності до дотримання та захисту 
прав дитини в освітньому процесі в межах компетенції педагога закладів дошкільної, 

середньої, спеціальної та позашкільної освіти. 

 Результати навчання: 
▪ розуміти концептуальні основи і призначення прав дитини, розуміти сутність понять  

«права дитини», «пільгові (специфічні) права дитини»; 
▪ знати основні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи у галузі  прав 

дитини; 
▪ аналізувати й оцінювати конкретні дії та ситуації з точки зору дотримання прав дитини 

в освітньому процесі. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Савельєва Наталія Миколаївна 

ПРАВА ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Сутність і призначення прав людини. Концептуальні основи прав людини. Сутність і призначення 
прав дитини. Освітні права дитини. Майнові права дітей. Трудові права дітей та протидія найгіршим формам дитячої праці. Право дітей на 
захист від усіх форм насильства та жорстокого поводження.  



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів із багатою скарбницею 
педагогічної мудрості українського народу, виховання в майбутніх фахівців 
національної духовності, світогляду, характеру; навчання студентів вільному 
користуванню всіма її засобами задля підвищення ефективності професійної та 
громадської діяльності. 

 Результати навчання: 
▪ визначати специфічні особливості української етнопедагогіки; 
▪ виявляти і визначати характерні психофізіологічні і соціальні особливості дітей (за 

народною періодизацією); 
▪ аналізувати календарно-побутову обрядовість українського народу; порівнювати 

народні традиції, родинні свята та обряди минулого й сучасного; 
▪ використовувати  виховний потенціал українського дитячого фольклору; 
▪ орієнтуватися у виборі народних методів, прийомів, форм і засобів у соціально-

педагогічній діяльності; 
▪ демонструвати уміння вирішувати професійні завдання на основі набутих знань. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

ЕТНОПЕДАГОГІКА 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Загальні основи української етнопедагогіки. Українське родинознавство (фамілогія). Українське 
народне дитинознавство. Українська народна дидактика. Українська педагогічна деонтологія. Світоглядні уявлення та вірування українців. 
Народний календар. Народна символіка українців. Виховні функції українського фольклору. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів з національно-історичними 
основами соціальної роботи в Україні 

 Результати навчання: 
▪ визначати історичні джерела соціальної роботи в Україні; 
▪ характеризувати об’єкти й суб’єкти соціальної роботи в історії українського суспільства; 
▪ диференціювати культові й господарські форми допомоги й взаємодопомоги в історії 

українського суспільства; 
▪ аналізувати календарно-побутову обрядовість українського народу; 
▪ виявляти особливості української народної педагогіки 
▪ використовувати засоби та методи народних форм соціальної роботи в сучасній 

практиці соціальної роботи; 
▪ демонструвати вміння вирішувати професійні завдання на основі набутих знань. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

НАРОДНІ ВИТОКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Історичні основи народних форм соціальної роботи. Об’єкти й суб’єкти соціальної роботи в історії 
українського суспільства. Культові форми допомоги й взаємодопомоги в історії українського суспільства. Народні звичаї й традиції як форма 
соціальної роботи. Громадське звичаєве право як регулятор соціально прийнятної поведінки.  Культура та побут населення України. Календарно-
побутова обрядовість українців. Народний календар як регулятор соціальної поведінки і засіб соціалізації. Господарські форми допомоги та 
взаємодопомоги. Супряга та толока як форми суспільної взаємопідтримки. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - набуття та поглиблення учасниками навичок проведення в літньому 
оздоровчому таборі конкурсної програми, режимних моментів, модернізованих 
табірних елементів (як-то табірне вогнище, ранкова зарядка, лінійки), імпровізаційних 
програм (спрямованих на розкриття логіки, реакції, здібностей, командної роботи, 
таланту). 

 Результати навчання: 
▪ демонструвати знання в галузі практичної психології, педагогіки, медицини, права, режисури і 

мультимедійних технологій; 
▪ демонструвати практичні уміння і навички з організації різноманітної діяльності дітей і 

підлітків в умовах оздоровчого табору; 
▪ орієнтуватися в конкретних технологіях педагогічної діяльності, можливості їх застосування в 

різних ситуаціях; 
▪ демонструвати самостійне створення програм діяльності (як індивідуальних, так і групових) з 

подальшою їх реалізацією; 
▪ виявляти лідерські якості і комунікативні уміння; 
▪ аналізувати професійні придатності і перспективи професійного зростання загонових вожатих 

дитячих таборів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретичні засади діяльності дитячого оздоровчого закладу. Класифікація таборів, проєктів та шкіл, 
що опікуються оздоровленням та розвитком особистості. Безпека перебування дітей в закладі оздоровлення та відпочинку: зони відповідальності. Вікові особливості дітей та 
підлітків в умовах закладу оздоровлення та відпочинку. Основи психології та конфліктології в роботі дитячого оздоровчого закладу. 

 Змістовий модуль 2. Новітні технології та формати у закладі оздоровлення та відпочинку. Анімаційні активності. Ігротехнічна майстерність. Хореографічний компонент 
тематичної зміни. Особливості режимних моментів (загонові вогники, загальнотабірні конкурси). Особливості емоційної прив’язки в режимних моментах. Інклюзія в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - розкрити специфіку роботи соціального педагога в різних типах закладів освіти 

 Результати навчання: 
▪ знати типологію закладів системи освіти; 
▪ орієнтуватися в основних функціях соціального педагога в закладах освіти; інструментарії 

соціально-педагогічної діагностики, прогностики та корекції; формах, методах, прийомах 
соціально-педагогічної роботи в освітніх навчальних закладах різного типу; 

▪ вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу навчального закладу; 
▪ організовувати соціально-педагогічну взаємодію з дітьми (учнями, студентами), які 

потребують допомоги; 
▪ здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів; 
▪ проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, батьків, педагогічного 

колективу. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Лебедик Леся Вікторівна 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА  
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль № 1. Теоретичні та історичні аспекти соціально-педагогічної діяльності.  Типологія закладів системи 
освіти та основні завдання соціального педагога. Характеристика психологічної служби системи освіти України.  Технології і методи соціально-педагогічної діяльності. Напрями 
соціальної роботи у школах України. Зміст соціально-педагогічної діяльності у закладах освіти за кордоном.  

 Змістовий модуль № 2. Методичні основи соціально-педагогічної діяльності. Особливості соціальної роботи з обдарованими дітьми. Соціально-педагогічна підтримка дітей-
сиріт. Соціально-педагогічна робота з внутрішніми переселенцями. Соціально-педагогічний патронаж дітей з різними соціальними та фізичними вадами. Соціально-педагогічна 
робота за місцем проживання. Державна молодіжна політика. Документація соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - донести до студентів – майбутніх працівників соціальної сфери – базові правила 
поводження в інтернет-просторі з професійною та персональною інформацією в умовах 
реального наближення фізичного та віртуального світів. 

 Результати навчання: 
▪ знати основні інтернет-загрози, хто і навіщо їх створює; 
▪ усвідомлювати реальні загрози сучасного інформаційного суспільства; 
▪ демонструвати уміння критичного ставлення до отримуваної інформації; 
▪ уміти захистити особисту інформацію; 
▪ виявляти прості та доступні принципи безпечної роботи з мобільними пристроями; 
▪ поглибити теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо використання 

маніпулятивних прийомів впливу на індивідуальну та масову свідомість; 
▪ демонструвати розвинені навички  забезпечення захисту приватності у професійній 

діяльності та повсякденному житті. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

КІБЕРБЕЗПЕКА ТА НЕТИКЕТ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Ґенеза інформаційних революцій протягом історії існування людства та їх значення для нової стратегії 
життєдіяльності особистості в сучасному соціальному (віртуальному) просторі. Нові види опосередкованої діяльності і небезпеки кіберсоціалізації особистості в 
Мережі. 

 Статуси і можливі сценарії життєдіяльності людини в сучасному інформаційному суспільстві. Типи індивідів за ступенем інтегрованості особистості у кіберпросторі. 
Результати впливу цифрових технологій на життєдіяльність людини. 

 Поняття інтернет-безпеки, кібербезпеки: основні складові, важливість і складність проблеми. Найпоширеніші загрози: види, ієрархія. Особливості спілкування у 
віртуальному просторі. Нетикет та його порушення. Безпека у професійній діяльності в інтернет просторі. Безпека дітей в інтернеті. Особиста безпека в онлайн 
просторі. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями та в інтернет-просторі. 



Вибіркові навчальні 
дисципліни для бакалаврів 

2020 року вступу  
(скорочений термін навчання) 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin
http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin


ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів з проблем соціалізації, 
обумовлених формуванням і розвитком особистості, віковими особливостями 
становлення людини, її самоствердженням, самореалізацією у соціумі. 

 Результати навчання: 

▪ визначати сутність, зміст та особливості соціалізації особистості; 
▪ характеризувати основні теоретичні підходи та концепції соціалізації; 
▪ аналізувати особливості соціалізації на різних вікових етапах становлення особистості; 
▪ підбирати методи впливу на особистість для забезпечення умов соціалізації; 
▪ використовувати соціальні програми для сприяння соціалізації особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Соціальна педагогіка. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Теоретичні основи соціалізації особистості. Людина в процесі соціалізації. Людина як об’єкт 
соціалізації. Людина як суб’єкт соціалізації. Людина як жертва несприятливих умов соціалізації. Соціалізованість. Соціалізація особистості у 
різні періоди онтогенезу. Асоціалізація, десоціалізація та ресоціалізація особистості. Практичне застосування підходів до успішної соціалізації 
особистості. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - розширення загальних і фахових компетентностей здобувачів у галузі прав дитини 
загалом та освітніх прав дітей зокрема, формування  готовності до дотримання та захисту 
прав дитини в освітньому процесі в межах компетенції педагога закладів дошкільної, 

середньої, спеціальної та позашкільної освіти. 

 Результати навчання: 
▪ розуміти концептуальні основи і призначення прав дитини, розуміти сутність понять  

«права дитини», «пільгові (специфічні) права дитини»; 
▪ знати основні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи у галузі  прав 

дитини; 
▪ аналізувати й оцінювати конкретні дії та ситуації з точки зору дотримання прав дитини 

в освітньому процесі. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Савельєва Наталія Миколаївна 

ПРАВА ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Сутність і призначення прав людини. Концептуальні основи прав людини. Сутність і призначення 
прав дитини. Освітні права дитини. Майнові права дітей. Трудові права дітей та протидія найгіршим формам дитячої праці. Право дітей на 
захист від усіх форм насильства та жорстокого поводження.  



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів із багатою скарбницею 
педагогічної мудрості українського народу, виховання в майбутніх фахівців 
національної духовності, світогляду, характеру; навчання студентів вільному 
користуванню всіма її засобами задля підвищення ефективності професійної та 
громадської діяльності. 

 Результати навчання: 
▪ визначати специфічні особливості української етнопедагогіки; 
▪ виявляти і визначати характерні психофізіологічні і соціальні особливості дітей (за 

народною періодизацією); 
▪ аналізувати календарно-побутову обрядовість українського народу; порівнювати 

народні традиції, родинні свята та обряди минулого й сучасного; 
▪ використовувати  виховний потенціал українського дитячого фольклору; 
▪ орієнтуватися у виборі народних методів, прийомів, форм і засобів у соціально-

педагогічній діяльності; 
▪ демонструвати уміння вирішувати професійні завдання на основі набутих знань. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

ЕТНОПЕДАГОГІКА 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Загальні основи української етнопедагогіки. Українське родинознавство (фамілогія). Українське 
народне дитинознавство. Українська народна дидактика. Українська педагогічна деонтологія. Світоглядні уявлення та вірування українців. 
Народний календар. Народна символіка українців. Виховні функції українського фольклору. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - забезпечення ґрунтовної обізнаності студентів з національно-історичними 
основами соціальної роботи в Україні 

 Результати навчання: 
▪ визначати історичні джерела соціальної роботи в Україні; 
▪ характеризувати об’єкти й суб’єкти соціальної роботи в історії українського суспільства; 
▪ диференціювати культові й господарські форми допомоги й взаємодопомоги в історії 

українського суспільства; 
▪ аналізувати календарно-побутову обрядовість українського народу; 
▪ виявляти особливості української народної педагогіки 
▪ використовувати засоби та методи народних форм соціальної роботи в сучасній 

практиці соціальної роботи; 
▪ демонструвати вміння вирішувати професійні завдання на основі набутих знань. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: ІІІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

НАРОДНІ ВИТОКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Історичні основи народних форм соціальної роботи. Об’єкти й суб’єкти соціальної роботи в історії 
українського суспільства. Культові форми допомоги й взаємодопомоги в історії українського суспільства. Народні звичаї й традиції як форма 
соціальної роботи. Громадське звичаєве право як регулятор соціально прийнятної поведінки.  Культура та побут населення України. Календарно-
побутова обрядовість українців. Народний календар як регулятор соціальної поведінки і засіб соціалізації. Господарські форми допомоги та 
взаємодопомоги. Супряга та толока як форми суспільної взаємопідтримки. 



ОП галузі знаь 01 Освіта / Педагогіка, ОП “Соціальна 
робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік вступу 

МЕТА - сприяти ґрунтовній підготовці студентів до готовності реагувати у небезпечній 
для здоров’я і життя ситуації, ознайомлення та закріплення на практиці основних 
прийомів самозахисту, спрямованих на дезорієнтацію агресора, навчання основ 
домедичної допомоги, підвищення впевненості у собі, подолання внутрішніх бар’єрів 
та страхів, моделювання правильних реакцій під час можливого нападу 

 Результати навчання: 
▪ навчитись захищати себе від домашнього насильства та насильства на вулицях; 
▪ сформувати особисті кордони студентів; 
▪ підвищити самооцінку та впевненість у слухачів курсу; 
▪ сформувати психологічну стійкість та змоделювати правильні реакції у випадку нападу; 
▪ сформувати навички безпечного надання домедичної допомоги; 
▪ підвищити юридичну компетентність з теми самозахисту; 
▪ апробувати поєднання різних видів підвищення рівня впевненості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 
САМОЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Психологічний самозахист як предмет психологічного дослідження. Механізми 
психологічного захисту. Адаптивний та неадаптивний активний психологічний самозахист. Пасивний психологічний самозахист. Формування здатності 
особистості до психологічного самозахисту. 

 Змістовий модуль 2. Загальні характеристики та основи техніки і тактики фізичного самозахисту. Теоретичні основи, що необхідні для засвоєння дій у 
системі захисту. Удари та їх різновиди у системі самозахисту. Захисні дії і прийоми у системах самозахисту проти озброєного нападника. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - набуття та поглиблення учасниками навичок проведення в літньому 
оздоровчому таборі конкурсної програми, режимних моментів, модернізованих 
табірних елементів (як-то табірне вогнище, ранкова зарядка, лінійки), імпровізаційних 
програм (спрямованих на розкриття логіки, реакції, здібностей, командної роботи, 
таланту). 

 Результати навчання: 
▪ демонструвати знання в галузі практичної психології, педагогіки, медицини, права, режисури і 

мультимедійних технологій; 
▪ демонструвати практичні уміння і навички з організації різноманітної діяльності дітей і 

підлітків в умовах оздоровчого табору; 
▪ орієнтуватися в конкретних технологіях педагогічної діяльності, можливості їх застосування в 

різних ситуаціях; 
▪ демонструвати самостійне створення програм діяльності (як індивідуальних, так і групових) з 

подальшою їх реалізацією; 
▪ виявляти лідерські якості і комунікативні уміння; 
▪ аналізувати професійні придатності і перспективи професійного зростання загонових вожатих 

дитячих таборів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретичні засади діяльності дитячого оздоровчого закладу. Класифікація таборів, проєктів та шкіл, 
що опікуються оздоровленням та розвитком особистості. Безпека перебування дітей в закладі оздоровлення та відпочинку: зони відповідальності. Вікові особливості дітей та 
підлітків в умовах закладу оздоровлення та відпочинку. Основи психології та конфліктології в роботі дитячого оздоровчого закладу. 

 Змістовий модуль 2. Новітні технології та формати у закладі оздоровлення та відпочинку. Анімаційні активності. Ігротехнічна майстерність. Хореографічний компонент 
тематичної зміни. Особливості режимних моментів (загонові вогники, загальнотабірні конкурси). Особливості емоційної прив’язки в режимних моментах. Інклюзія в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2020 рік вступу 

МЕТА - донести до студентів – майбутніх працівників соціальної сфери – базові правила 
поводження в інтернет-просторі з професійною та персональною інформацією в умовах 
реального наближення фізичного та віртуального світів. 

 Результати навчання: 
▪ знати основні інтернет-загрози, хто і навіщо їх створює; 
▪ усвідомлювати реальні загрози сучасного інформаційного суспільства; 
▪ демонструвати уміння критичного ставлення до отримуваної інформації; 
▪ уміти захистити особисту інформацію; 
▪ виявляти прості та доступні принципи безпечної роботи з мобільними пристроями; 
▪ поглибити теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо використання 

маніпулятивних прийомів впливу на індивідуальну та масову свідомість; 
▪ демонструвати розвинені навички  забезпечення захисту приватності у професійній 

діяльності та повсякденному житті. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

КІБЕРБЕЗПЕКА ТА НЕТИКЕТ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Ґенеза інформаційних революцій протягом історії існування людства та їх значення для нової стратегії 
життєдіяльності особистості в сучасному соціальному (віртуальному) просторі. Нові види опосередкованої діяльності і небезпеки кіберсоціалізації особистості в 
Мережі. 

 Статуси і можливі сценарії життєдіяльності людини в сучасному інформаційному суспільстві. Типи індивідів за ступенем інтегрованості особистості у кіберпросторі. 
Результати впливу цифрових технологій на життєдіяльність людини. 

 Поняття інтернет-безпеки, кібербезпеки: основні складові, важливість і складність проблеми. Найпоширеніші загрози: види, ієрархія. Особливості спілкування у 
віртуальному просторі. Нетикет та його порушення. Безпека у професійній діяльності в інтернет просторі. Безпека дітей в інтернеті. Особиста безпека в онлайн 
просторі. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями та в інтернет-просторі. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - сформувати у студентів знання про закономірності й особливості організації 
навчально-виховного процесу з дитиною в домашніх умовах або в закладах освіти, де 
умови наближені до домашніх; оволодіння пакетом умінь і навичок для 
безпосереднього здійснення успішної гувернерської діяльності. 

 Результати навчання: 
▪ критично осмислювати концептуальні основи гувернерської діяльності; 
▪ організовувати індивідуальну навчально-виховну роботу з дитиною в сім’ї; 
▪ виявляти позитивні ресурси в дитини та сім’ї для мотивації до змін; 
▪ проводити діагностику (збирати, аналізувати, інтерпретувати дані) проблем сімейного 

виховання; 
▪ аналізувати психічні властивості, стани і процеси, процеси становлення, розвитку та 

соціалізації особистості; 
▪ виявляти здатність до надання допомоги та підтримки дітям із врахуванням їх індивідуальних 

потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до 
спеціальності. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 5/150 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

МЕТОДИКА РОБОТИ ГУВЕРНЕРА 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Гувернерство як вид професійно-педагогічної діяльності.  Психолого-педагогічні засади спілкування з 
дитиною в роботі гувернера. Особливості організації та методика перших днів роботи гувернера в сім’ї. Особливості розвитку дитини і зміст виховання у 
дошкільному дитинстві. Особливості роботи соціального гувернера в різні вікові періоди дитини. Теоретико-технологічні основи роботи гувернера з 
морального, трудового, фізичного й статевого виховання дитини. Вплив анімаційного мистецтва на формування ґендерної ідентичності дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Особливості підготовки дитини до шкільного  навчання в умовах виховання вдома. Допомога в оволодінні 
шкільною програмою. Навчальні ускладнення дитини. Соціально-психологічна робота гувернера з дітьми з особливими потребами. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2020 рік 

вступу 

МЕТА - розкрити специфіку роботи соціального педагога в різних типах освітніх 
навчальних закладів. 

 Результати навчання: 
▪ здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

▪ здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

▪ знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
▪ здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

▪ вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення; 

▪ навички міжособистісної взаємодії; 
▪ визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
▪ здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
▪ усвідомлення сутності та соціального значення процесу технологізації соціальної та 

соціально-педагогічної діяльності; 
▪ знання видів технологій; 
▪ опанування алгоритмом роботи соціального працівника з різними категоріями клієнтів; 
▪ застосовувати соціальні технології з урахуванням специфіки соціальної взаємодії 

об’єкта і суб’єкта соціально-педагогічної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: ІV 
Кількість кредитів/годин: 5/150 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Лебедик Леся Вікторівна 

ТЕХНОЛОГІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Технології соціально-педагогічної роботи: сутність та специфіка. Методи соціально-педагогічної роботи. 
Організаційні форми соціально-педагогічної роботи. Соціальна вулична робота як метод соціально-педагогічної діяльності. Рекламно-інформаційні технології 
в соціально-педагогічній роботі. Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Технології 
соціально-педагогічного супроводу та реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній 
діяльності 



Вибіркові навчальні 
дисципліни для бакалаврів 

2019 року вступу  
(повний термін навчання) 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin
http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin


ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
2019 рік вступу 

МЕТА - розкрити теоретичні основи соціальної педагогіки як науки і галузі практичної 
діяльності та обґрунтувати зміст провідних напрямів соціально-педагогічної діяльності з 
представниками різних соціальних груп. 

 Результати навчання: 
▪ знати сутність соціальної педагогіки як навчальної дисципліни і науки; 
▪ орієнтуватися у принципах та методах соціально-педагогічної діяльності; 
▪ демонструвати знання з особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах; 
▪ уміти попереджати вплив негативних факторів соціального середовища на особистість; 
▪ аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості; 
▪ диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів 

соціально-педагогічної роботи; 
▪ добирати адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи соціальної педагогіки. Загальні та історичні основи 
соціальної педагогіки. Категорії та основні поняття соціальної педагогіки. Розвиток дитини в соціумі і соціальне становлення особистості. 

 Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей і дорослих. Особливості соціальної дезадаптації дітей та молоді. 
Соціально-педагогічна діяльність з уразливими категоріями населення. Соціально-педагогічна діяльність з сім’єю. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
2019 рік вступу 

МЕТА - розширення загальних і фахових компетентностей здобувачів у галузі прав дитини 
загалом та освітніх прав дітей зокрема, формування  готовності до дотримання та захисту 
прав дитини в освітньому процесі в межах компетенції педагога закладів дошкільної, 

середньої, спеціальної та позашкільної освіти. 

 Результати навчання: 
▪ розуміти концептуальні основи і призначення прав дитини, розуміти сутність понять  

«права дитини», «пільгові (специфічні) права дитини»; 
▪ знати основні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи у галузі  прав 

дитини; 
▪ аналізувати й оцінювати конкретні дії та ситуації з точки зору дотримання прав дитини 

в освітньому процесі. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Предметні методики. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Савельєва Наталія Миколаївна 

ПРАВА ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Сутність і призначення прав людини. Концептуальні основи прав людини. Сутність і призначення 
прав дитини. Освітні права дитини. Майнові права дітей. Трудові права дітей та протидія найгіршим формам дитячої праці. Право дітей на 
захист від усіх форм насильства та жорстокого поводження.  



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - підготувати майбутніх фахівців із соціальної роботи до усвідомленої та 
ефективної науково-дослідницької діяльності, зокрема до самостійного виконання 
наукової роботи. 

 Результати навчання: 
▪ самостійно формулювати тему наукового дослідження, обґрунтовувати її актуальність; 
▪ коректно визначати концептуальний апарат, у відповідності до якого структурувати та 

оформляти наукову роботу; 
▪ точно підбирати адекватні методи дослідження обраної проблематики; 
▪ розуміти і пояснювати наукові принципи, що лежать в основі соціальної діяльності; 

ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання зі спеціальності; 
▪ виявляти уміння інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 
▪ уміти конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, 

використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до 
результатів оцінки. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Українська мова (за професійним 
спрямуванням). Вступ до спеціальності та етика 
соціальної роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Система науково-дослідної роботи в педагогічному університеті. Інформація в науковому дослідженні. 
Оформлення інформаційних джерел. Критичний аналіз науково-літературних джерел різних типів публікацій. Особливості виконання студентських 
наукових робіт у закладі вищої освіти. Вибір теми й визначення концептуального апарату науково-педагогічного дослідження. Співвіднесення теми 
наукового дослідження з концептуальним апаратом. Методологія і методи наукового дослідження. Організація і проведення експерименту. Кількісна та 
якісна обробка результатів наукового дослідження. Методологія системного підходу в науковому дослідженні. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - підготувати майбутніх фахівців із соціальної і соціально-педагогічної роботи 
до усвідомленої та ефективної науково-дослідницької діяльності, зокрема до 
самостійного виконання наукової роботи. 

 Результати навчання: 
▪ самостійно формулювати тему наукового дослідження, обґрунтовувати її актуальність; 
▪ коректно визначати концептуальний апарат, у відповідності до якого структурувати та 

оформляти наукову роботу; 
▪ точно підбирати адекватні методи дослідження обраної проблематики; 
▪ розуміти і пояснювати наукові принципи, що лежать в основі соціальної педагогіки, 

ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання зі спеціальності; 
▪ виявляти уміння інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід у соціально-педагогічній 

діяльності; 
▪ уміти конструювати процес та результат соціально-педагогічної роботи в межах поставлених 

завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до 
результатів оцінки. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Соціальна педагогіка. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до спеціальності 
та етика соціальної роботи.  

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

ОСНОВИ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження. Система науково-дослідницької роботи в 
педагогічному виші. Специфіка соціально-педагогічного дослідження. Особливості виконання кваліфікаційних робіт у вищому навчальному закладі освіти. 
Основні елементи педагогічного дослідження. Концептуальний апарат.  

 Змістовий модуль 2. Методологія і методи соціально-педагогічного дослідження. Методологія і методика наукового дослідження. Методика проведення 
педагогічного експерименту. Кількісна та якісна обробка результатів наукового дослідження. Методологія системного підходу в соціально-педагогічному 
дослідженні. Сутність і організація соціально-педагогічної діагностики. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - сформувати у студентів знання про закономірності й особливості організації 
навчально-виховного процесу з дитиною в домашніх умовах або в закладах освіти, де 
умови наближені до домашніх; оволодіння пакетом умінь і навичок для 
безпосереднього здійснення успішної гувернерської діяльності. 

 Результати навчання: 
▪ критично осмислювати концептуальні основи гувернерської діяльності; 
▪ організовувати індивідуальну навчально-виховну роботу з дитиною в сім’ї; 
▪ виявляти позитивні ресурси в дитини та сім’ї для мотивації до змін; 
▪ проводити діагностику (збирати, аналізувати, інтерпретувати дані) проблем сімейного 

виховання; 
▪ аналізувати психічні властивості, стани і процеси, процеси становлення, розвитку та 

соціалізації особистості; 
▪ виявляти здатність до надання допомоги та підтримки дітям із врахуванням їх індивідуальних 

потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до 
спеціальності та етика соціальної роботи.  

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 5/150 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

МЕТОДИКА РОБОТИ ГУВЕРНЕРА 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Гувернерство як вид професійно-педагогічної діяльності.  Психолого-педагогічні засади спілкування з 
дитиною в роботі гувернера. Особливості організації та методика перших днів роботи гувернера в сім’ї. Особливості розвитку дитини і зміст виховання у 
дошкільному дитинстві. Особливості роботи соціального гувернера в різні вікові періоди дитини. Теоретико-технологічні основи роботи гувернера з 
морального, трудового, фізичного й статевого виховання дитини. Вплив анімаційного мистецтва на формування ґендерної ідентичності дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Особливості підготовки дитини до шкільного  навчання в умовах виховання вдома. Допомога в оволодінні 
шкільною програмою. Навчальні ускладнення дитини. Соціально-психологічна робота гувернера з дітьми з особливими потребами. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - набуття та поглиблення учасниками навичок проведення в літньому 
оздоровчому таборі конкурсної програми, режимних моментів, модернізованих 
табірних елементів (як-то табірне вогнище, ранкова зарядка, лінійки), імпровізаційних 
програм (спрямованих на розкриття логіки, реакції, здібностей, командної роботи, 
таланту). 

 Результати навчання: 
▪ демонструвати знання в галузі практичної психології, педагогіки, медицини, права, режисури і 

мультимедійних технологій; 
▪ демонструвати практичні уміння і навички з організації різноманітної діяльності дітей і 

підлітків в умовах оздоровчого табору; 
▪ орієнтуватися в конкретних технологіях педагогічної діяльності, можливості їх застосування в 

різних ситуаціях; 
▪ демонструвати самостійне створення програм діяльності (як індивідуальних, так і групових) з 

подальшою їх реалізацією; 
▪ виявляти лідерські якості і комунікативні уміння; 
▪ аналізувати професійні придатності і перспективи професійного зростання загонових вожатих 

дитячих таборів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 5/150 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретичні засади діяльності дитячого оздоровчого закладу. Класифікація таборів, проєктів та шкіл, 
що опікуються оздоровленням та розвитком особистості. Безпека перебування дітей в закладі оздоровлення та відпочинку: зони відповідальності. Вікові особливості дітей та 
підлітків в умовах закладу оздоровлення та відпочинку. Основи психології та конфліктології в роботі дитячого оздоровчого закладу. 

 Змістовий модуль 2. Новітні технології та формати у закладі оздоровлення та відпочинку. Анімаційні активності. Ігротехнічна майстерність. Хореографічний компонент 
тематичної зміни. Особливості режимних моментів (загонові вогники, загальнотабірні конкурси). Особливості емоційної прив’язки в режимних моментах. Інклюзія в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - підготувати майбутніх фахівців із соціальної роботи до організації професійного 
спілкування в різних інституційних умовах. 

 Результати навчання: 
▪ критично осмислює теоретичні основи професійного спілкування як соціального феномену; 
▪ розуміє сучасну ідеологію і філософію процесу професійного спілкування; 
▪ конструює процес професійного спілкування, застосовуючи техніки і моделі спілкування; 
▪ усвідомлено вибирає оптимальну тактику професійного спілкування з певною групою 

клієнтів; 
▪ демонструє уміння реалізовувати на практиці набуті теоретичні знання з професійного 

спілкування (самостійно або із залученням необхідних фахівців)і; 
▪ аналізує ситуацію та обґрунтовує необхідність застосування тієї або іншої техніки в практиці 

соціальної роботи; 
▪ застосовує на практиці загальні технології соціальної роботи; 
▪ застосовує на практиці міждисциплінарні технології і методики в соціальній роботі. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до 
спеціальності. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

ПРАКТИКУМ З ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Природа, структура і типологія професійно-педагогічної комунікації. Особливості спілкування 
соціальних працівників / педагогів і клієнтів. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні. Аналіз засобів 
невербальної комунікації у контексті фахового спілкування соціального працівника.  Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди. 
Соціально-педагогічна профілактика інформаційного насильства в молодіжному середовищі. Регулятиви мовленнєвої комунікації. Педагогічні 
конфлікти. Конфлікти в професійному середовищі соціального працівника. Основи і принципи консультування. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота до 
використання музики, її виражальних можливостей у соціальній і соціально-
педагогічній роботі, зокрема з’ясування можливостей використання музичних творів як 
засобу гармонізації функціонального стану людини. 

 Результати навчання: 
▪ пояснювати соціальне й педагогічне значення музичного мистецтва через аналіз музичної 

лексики загальнокультурного значення, а саме: музичних стилів, жанрів; функцій музики, 
зокрема музики масових жанрів; 

▪ здатність аналізувати елементи музичного мовлення (ритм, темп, мелодію, тембр, ладову 
організацію, звуковисотність, динаміку та артикуляцію, синтаксичну будову) у зв’язку з їх 
гармонізуючим і дегармонізуючим ефектом; 

▪ застосовувати виражальні можливості музики в арт-терапевтичній діяльності соціального 
працівника й соціального педагога; 

▪ уміти екстраполювати семіотику музики на словесну мову, вдосконалюючи виражальні 
можливості останньої; 

▪ виявляти й розкривати гармонізуючий потенціал творів музичного мистецтва 
▪ здійснювати підготовку до публічних виступів за допомогою зіставлення жанрів музики й 

риторики. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Українська мова (за професійним спрямуванням). 
Риторика (Основи красномовства). 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

СОЦІАЛЬНО-ГАРМОНІЗУЮЧИЙ КОМПОНЕНТ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Музика як соціально-культурний феномен. Мыісце музики в соціально-
культурному середовищі. Функціонування музичного мистецтва в сучасному інформаційному просторі. Стилі і жанри в музиці.  

 Змістовий модуль 2. Критерії визначення соціально-гармонізуючого потенціалу музичного мистецтва. Музичне мовлення. Музична система 
символів. Класифікація видів художнього сприйняття музики: соціологічний аспект. Гармонізуючий потенціал музики. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - сприяти ґрунтовній підготовці студентів до готовності реагувати у небезпечній 
для здоров’я і життя ситуації, ознайомлення та закріплення на практиці основних 
прийомів самозахисту, спрямованих на дезорієнтацію агресора, навчання основ 
домедичної допомоги, підвищення впевненості у собі, подолання внутрішніх бар’єрів 
та страхів, моделювання правильних реакцій під час можливого нападу 

 Результати навчання: 
▪ навчитись захищати себе від домашнього насильства та насильства на вулицях; 
▪ сформувати особисті кордони студентів; 
▪ підвищити самооцінку та впевненість у слухачів курсу; 
▪ сформувати психологічну стійкість та змоделювати правильні реакції у випадку нападу; 
▪ сформувати навички безпечного надання домедичної допомоги; 
▪ підвищити юридичну компетентність з теми самозахисту; 
▪ апробувати поєднання різних видів підвищення рівня впевненості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 
САМОЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Психологічний самозахист як предмет психологічного дослідження. Механізми 
психологічного захисту. Адаптивний та неадаптивний активний психологічний самозахист. Пасивний психологічний самозахист. Формування здатності 
особистості до психологічного самозахисту. 

 Змістовий модуль 2. Загальні характеристики та основи техніки і тактики фізичного самозахисту. Теоретичні основи, що необхідні для засвоєння дій у 
системі захисту. Удари та їх різновиди у системі самозахисту. Захисні дії і прийоми у системах самозахисту проти озброєного нападника. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - донести до студентів базові правила поводження в інтернет-просторі з 
професійною та персональною інформацією в умовах реального наближення фізичного 
та віртуального світів. 

 Результати навчання: 
▪ знати основні інтернет-загрози, хто і навіщо їх створює; 
▪ усвідомлювати реальні загрози сучасного інформаційного суспільства; 
▪ демонструвати вміння критичного ставлення до отримуваної інформації; 
▪ уміти захистити особисту інформацію; 
▪ виявляти прості та доступні принципи безпечної роботи з мобільними пристроями; 
▪ поглибити теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо використання 

маніпулятивних прийомів впливу на індивідуальну та масову свідомість; 
▪ демонструвати розвинені навички  забезпечення захисту приватності у професійній 

діяльності та повсякденному житті. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-БЕЗПЕКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Ґенеза інформаційних революцій протягом історії існування людства та їх значення для нової стратегії 
життєдіяльності особистості в сучасному соціальному (віртуальному) просторі. Нові види опосередкованої діяльності і небезпеки кіберсоціалізації особистості в 
Мережі. 

 Статуси і можливі сценарії життєдіяльності людини в сучасному інформаційному суспільстві. Типи індивідів за ступенем інтегрованості особистості у кіберпросторі. 
Результати впливу цифрових технологій на життєдіяльність людини. 

 Поняття інтернет-безпеки, кібербезпеки: основні складові, важливість і складність проблеми. Найпоширеніші загрози: види, ієрархія. Особливості спілкування у 
віртуальному просторі. Нетикет та його порушення. Безпека у професійній діяльності в інтернет просторі. Безпека дітей в інтернеті. Особиста безпека в онлайн 
просторі. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями та в інтернет-просторі. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - розширення фахових компетентностей здобувачів ступеню «бакалавр» зі 
спеціальності 231 «Соціальна робота» у галузі соціальної профілактики торгівлі людьми 
та соціальної роботи з потерпілими від торгівлі людьми як окремою групою осіб, що 
опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Результати навчання: 
▪ здатність визначати сутність поняття торгівлі людьми як сучасної форми рабства, пояснювати 

теоретичні засади соціальної профілактики цього явища, загальні принципи соціальної роботи з 
особами, потерпілими від торгівлі людьми; 

▪ здатність розкривати правовий та соціальний аспекти явища торгівлі людьми, вирізняти ознаки 
цього явища та способи вчинення торгівлі людьми. Обґрунтовувати методи, технології, моделі 
соціальної роботи з постраждалими від торгівлі людьми; 

▪ здатність спроектувати, передбачити наслідки й організувати процес соціальної реабілітації  
потерпілого від торгівлі людьми, оцінити результат; 

▪ здатність виявляти потерпілих від торгівлі людьми, проводити первинне оцінювання їхніх 
потреб, здійснювати індивідуальне консультування потерпілих, групову роботу, роботу з сім’єю 
та роботу в громаді; 

▪ здатність організовувати соціальну профілактику торгівлі людьми, оцінювати ефективність 
профілактичних заходів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Соціальні технології. Технології соціальної 
роботи. Основи соціально-правового захисту 
особистості. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Савельєва Наталія Миколаївна 

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Проблема торгівлі людьми в Україні та світі. Поняття та характеристика торгівлі людьми як 
сучасної форми рабства. Соціальні аспекти торгівлі людьми. Внутрішні і зовнішні причини і передумови торгівлі людьми. Види торгівлі людьми 
та групи ризику щодо торгівлі людьми. Наслідки торгівлі людьми. Способи вчинення та етапи торгівлі людьми. Запобігання та соціальна 
профілактика торгівлі людьми. Технології соціальної профілактики торгівлі людьми.  



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2019 рік вступу 

МЕТА - опанування теоретичних основ, організаційно-методичних засад ігрових технік 
у соціальній роботі, набуття практичних умінь і навичок ігрової діяльності фахівця 
соціальної сфери у процесі соціальної взаємодії з різними групами населення. 

 Результати навчання: 
▪ характеризувати види ігрових технік; 
▪ аналізувати сутність, функції, особливості ігрових технік у соціальній роботі з різними 

цільовими групами осіб; 
▪ використовувати вміння організації й проведення ігрових технік; 
▪ вибирати оптимальні ігрові техніки у соціальній роботі з різними категоріями осіб; 
▪ демонструвати вміння проведення різних ігрових технік. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

ІГРОВІ ТЕХНІКИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Загальнотеоретичні підходи до поняття «гра». Значення ігор у соціальній роботі. Класифікації 
ігор. Основні характеристики різних видів ігор та ігрових технік. Техніки комунікативних ігор. Техніки рухливих ігор. Техніки розвивальних ігор. 
Техніки пізнавальних ігор. Техніки просвітницьких та профілактичних ігор. Організаційно- методичні вимоги до використання ігрових технік у 
соціальній роботі. Соціально-педагогічні вимоги до підготовки та організації гри. 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - розкрити специфіку роботи соціального педагога в різних типах освітніх 
навчальних закладів. 

 Результати навчання: 
▪ здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

▪ здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

▪ знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
▪ здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

▪ вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення; 

▪ навички міжособистісної взаємодії; 
▪ визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
▪ здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
▪ усвідомлення сутності та соціального значення процесу технологізації соціальної та 

соціально-педагогічної діяльності; 
▪ знання видів технологій; 
▪ опанування алгоритмом роботи соціального працівника з різними категоріями клієнтів; 
▪ застосовувати соціальні технології з урахуванням специфіки соціальної взаємодії 

об’єкта і суб’єкта соціально-педагогічної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної роботи. 
Соціальна педагогіка. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Лебедик Леся Вікторівна 

ТЕХНОЛОГІЇ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Технології соціально-педагогічної роботи: сутність та специфіка. Методи соціально-педагогічної роботи. 
Організаційні форми соціально-педагогічної роботи. Соціальна вулична робота як метод соціально-педагогічної діяльності. Рекламно-інформаційні технології 
в соціально-педагогічній роботі. Технології соціальної терапії в діяльності соціального педагога. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Технології 
соціально-педагогічного супроводу та реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Технологізація волонтерської роботи в соціально-педагогічній 
діяльності 



ОП “Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 
2019 рік вступу 

МЕТА - вивчення, осмислення й освоєння практичного досвіду використання арт-
терапевтичних технологій задля  впливу на особистість чи групу при вирішенні 
соціальних проблем. 

 Результати навчання: 
▪ визначати базові категорії, основні функції та галузі використання арт-терапії; 
▪ характеризувати форми арт-терапевтичної роботи; 
▪ розуміти специфіку арт-терапевтичних технологій у роботі з різними соціальними 

групами клієнтів; 
▪ володіти формами і методами арт-терапії; 
▪ надавати соціальну допомогу з використанням методів індивідуальної, групової арт-

терапевтичної роботи; 
▪ оцінювати ефективність власної роботи на дієвість застосовуваних методів та технік. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Технології соціальної роботи. Соціальна 
робота з уразливими категоріями населення. 
Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 4/120 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Теоретичні основи арт-терапевтичних технологій у соціальній роботі.  Музикотерапія у соціальній 
роботі. Ізотерапія у соціальній роботі. Лялькотерапія у соціальній роботі. Мульттерапія у соціальній роботі. Фототерапія у соціальній роботі. 
Бібліотерапія у соціальній роботі. Методичні засади арт-терапевтичних технологій у соціальній роботі з різними соціальними групами. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - усвідомлення необхідності соціальної підтримки певних категорій та верств 
населення, з’ясування особливостей роботи з групами клієнтів соціальних сервісів, 
формування професійного рівня і готовності до роботи з різними соціальними групами. 

 Результати навчання: 
▪ знати поняття і різні підходи до класифікації соціальної групи; типові характеристики соціальних 

груп (з урахуванням їх віку, соціально-педагогічних ресурсів і психологічних проблем тощо); 
▪ орієнтуватися у методах, засобах і організаційних формах соціальної роботи з різними групами 

населення; 
▪ демонструвати знання зі специфіки організації соціальної роботи з представниками проблемних 

груп (з урахуванням індивідуального підходу); 
▪ визначати типові характеристики соціальних груп як клієнтів різних соціальних служб в Україні; 
▪ здійснювати соціальну діагностику, аналіз та систематизацію необхідної інформації для 

застосування у професійній діяльності; 
▪ будувати модель соціальної взаємодії, визначати її можливості і форми з різними об’єктами і 

суб’єктами соціального виховання. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РІЗНИМИ 
СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Загальні питання теорії організації роботи з різними соціальними групами. Соціальна група як 
об’єкт соціальної роботи. Класифікація і характеристика соціальних груп. Особливості соціальних (спеціальних) груп соціальної роботи. 

 Змістовий модуль 2. Методика організації роботи з різними соціальними суб’єктами. Організація соціальної роботи з жінками, які опинилися в складній життєвій 
ситуації. Організація соціальної і соціально-педагогічної роботи у конфліктний та постконфліктний період з різними соціальними групами. Специфіка організації 
соціальної роботи з особами, що постраждали від насильства. Організація соціальної роботи з особами, що постраждали від торгівлі людьми. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, ОП 
“Соціальна робота (Соціальна педагогіка)”, 2019 рік 

вступу 

МЕТА - сприяти оволодінню студентами основними знаннями про особливості розвитку 
волонтерського руху та вміннями, необхідними для організації волонтерських груп, а 
також розвитку в студентської молоді соціальної активності, навичок усвідомленого та 
активного вибудовування власного життя. 

 Результати навчання: 
▪ описувати генезу волонтерського руху у вітчизняній та зарубіжній практиці, основні ресурси 

волонтерського руху, найважливіші риси волонтерства; 
▪ відтворювати дефініції понять «волонтер», «волонтерська діяльність», «волонтерський рух»; 
▪ застосовувати нормативно-законодавчі акти щодо підтримки і розвитку волонтерського руху; 
▪ визначати форми визнання праці волонтерів, особливості організації волонтерських груп та їх 

діяльності, основні цілі і задачі у волонтерській діяльності; 
▪ планувати та залучати молодь до волонтерської діяльності; 
▪ здійснювати супровід, супервізію, інтервізію діяльності волонтерів, моніторинг та оцінку 

волонтерської діяльності; 
▪ надавати менторську підтримку волонтерам, аналізувати вплив волонтерської діяльності на 

соціальну політику в регіоні. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОСНОВИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретико-історичні засади волонтерської діяльності. Теоретичні основи волонтерської 
діяльності. Виникнення, розвиток, сучасний стан волонтерського руху. Вимоги до особистісних та професійних характеристик волонтера. 

 Змістовий модуль 2. Методика організації волонтерського руху. Поняття волонтерських груп, їх класифікація. Організація діяльності волонтерів. 
Організація та проведення волонтерських заходів. Основи розробки волонтерських програм і проектів. Умови забезпечення ефективної діяльності 
волонтерських груп. 



Вибіркові навчальні 
дисципліни для бакалаврів 

2019 року вступу  
(скорочений термін 

навчання) 
 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin
http://pnpu.edu.ua/pro-organizacziyu-vivchennya-discziplin


ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - сприяти ґрунтовній підготовці студентів до готовності реагувати у небезпечній 
для здоров’я і життя ситуації, ознайомлення та закріплення на практиці основних 
прийомів самозахисту, спрямованих на дезорієнтацію агресора, навчання основ 
домедичної допомоги, підвищення впевненості у собі, подолання внутрішніх бар’єрів 
та страхів, моделювання правильних реакцій під час можливого нападу 

 Результати навчання: 
▪ навчитись захищати себе від домашнього насильства та насильства на вулицях; 
▪ сформувати особисті кордони студентів; 
▪ підвищити самооцінку та впевненість у слухачів курсу; 
▪ сформувати психологічну стійкість та змоделювати правильні реакції у випадку нападу; 
▪ сформувати навички безпечного надання домедичної допомоги; 
▪ підвищити юридичну компетентність з теми самозахисту; 
▪ апробувати поєднання різних видів підвищення рівня впевненості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ 
САМОЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Психологічний самозахист як предмет психологічного дослідження. Механізми 
психологічного захисту. Адаптивний та неадаптивний активний психологічний самозахист. Пасивний психологічний самозахист. Формування здатності 
особистості до психологічного самозахисту. 

 Змістовий модуль 2. Загальні характеристики та основи техніки і тактики фізичного самозахисту. Теоретичні основи, що необхідні для засвоєння дій у 
системі захисту. Удари та їх різновиди у системі самозахисту. Захисні дії і прийоми у системах самозахисту проти озброєного нападника. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - донести до студентів базові правила поводження в інтернет-просторі з 
професійною та персональною інформацією в умовах реального наближення фізичного 
та віртуального світів. 

 Результати навчання: 
▪ знати основні інтернет-загрози, хто і навіщо їх створює; 
▪ усвідомлювати реальні загрози сучасного інформаційного суспільства; 
▪ демонструвати вміння критичного ставлення до отримуваної інформації; 
▪ уміти захистити особисту інформацію; 
▪ виявляти прості та доступні принципи безпечної роботи з мобільними пристроями; 
▪ поглибити теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо використання 

маніпулятивних прийомів впливу на індивідуальну та масову свідомість; 
▪ демонструвати розвинені навички  забезпечення захисту приватності у професійній 

діяльності та повсякденному житті. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Вступ до спеціальності. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Загальна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-БЕЗПЕКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Ґенеза інформаційних революцій протягом історії існування людства та їх значення для нової стратегії 
життєдіяльності особистості в сучасному соціальному (віртуальному) просторі. Нові види опосередкованої діяльності і небезпеки кіберсоціалізації особистості в 
Мережі. 

 Статуси і можливі сценарії життєдіяльності людини в сучасному інформаційному суспільстві. Типи індивідів за ступенем інтегрованості особистості у кіберпросторі. 
Результати впливу цифрових технологій на життєдіяльність людини. 

 Поняття інтернет-безпеки, кібербезпеки: основні складові, важливість і складність проблеми. Найпоширеніші загрози: види, ієрархія. Особливості спілкування у 
віртуальному просторі. Нетикет та його порушення. Безпека у професійній діяльності в інтернет просторі. Безпека дітей в інтернеті. Особиста безпека в онлайн 
просторі. Принципи безпечної роботи з мобільними пристроями та в інтернет-просторі. 



ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - підготувати майбутніх фахівців із соціальної роботи до організації професійного 
спілкування в різних інституційних умовах. 

 Результати навчання: 
▪ критично осмислює теоретичні основи професійного спілкування як соціального феномену; 
▪ розуміє сучасну ідеологію і філософію процесу професійного спілкування; 
▪ конструює процес професійного спілкування, застосовуючи техніки і моделі спілкування; 
▪ усвідомлено вибирає оптимальну тактику професійного спілкування з певною групою 

клієнтів; 
▪ демонструє уміння реалізовувати на практиці набуті теоретичні знання з професійного 

спілкування (самостійно або із залученням необхідних фахівців)і; 
▪ аналізує ситуацію та обґрунтовує необхідність застосування тієї або іншої техніки в практиці 

соціальної роботи; 
▪ застосовує на практиці загальні технології соціальної роботи; 
▪ застосовує на практиці міждисциплінарні технології і методики в соціальній роботі. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до 
спеціальності та етика соціальної роботи. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

ПРАКТИКУМ З ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Природа, структура і типологія професійно-педагогічної комунікації. Особливості спілкування 
соціальних працівників / педагогів і клієнтів. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні. Аналіз засобів 
невербальної комунікації у контексті фахового спілкування соціального працівника.  Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди. 
Соціально-педагогічна профілактика інформаційного насильства в молодіжному середовищі. Регулятиви мовленнєвої комунікації. Педагогічні 
конфлікти. Конфлікти в професійному середовищі соціального працівника. Основи і принципи консультування. 



ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - опанування теоретичних основ, організаційно-методичних засад ігрових технік 
у соціальній роботі, набуття практичних умінь і навичок ігрової діяльності фахівця 
соціальної сфери у процесі соціальної взаємодії з різними групами населення. 

 Результати навчання: 
▪ характеризувати види ігрових технік; 
▪ аналізувати сутність, функції, особливості ігрових технік у соціальній роботі з різними 

цільовими групами осіб; 
▪ використовувати вміння організації й проведення ігрових технік; 
▪ вибирати оптимальні ігрові техніки у соціальній роботі з різними категоріями осіб; 
▪ демонструвати вміння проведення різних ігрових технік. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

ІГРОВІ ТЕХНІКИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Загальнотеоретичні підходи до поняття «гра». Значення ігор у соціальній роботі. Класифікації 
ігор. Основні характеристики різних видів ігор та ігрових технік. Техніки комунікативних ігор. Техніки рухливих ігор. Техніки розвивальних ігор. 
Техніки пізнавальних ігор. Техніки просвітницьких та профілактичних ігор. Організаційно- методичні вимоги до використання ігрових технік у 
соціальній роботі. Соціально-педагогічні вимоги до підготовки та організації гри. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота до організації 
профорієнтаційної (просвітницько-консультативної) роботи; зокрема – засвоєння основних 
закономірностей та особливостей профорієнтаційної роботи соціального працівника / 
педагога, оволодіння пакетом знань і навичок, необхідних для здійснення власної успішної 
профорієнтаційної діяльності. 

 Результати навчання: 
▪ пояснювати зміст понять «професія», «професіограма», «профорієнтаційна робота», розкривати 

зміст останнього в його сучасному тлумаченні; 
▪ знати структуру профорієнтації, аналізувати її в історичній динаміці та диференціювати із 

структурою сучасної Україні; 
▪ визначати основні тенденції самовизначення старшокласників у останні 50 років ; прогнозувати 

тенденції у професійному самовизначенні молоді; 
▪ знати й пояснювати особливості проведення профорієнтаційної роботи в школі; коректно й 

грамотно формулювати тематику профорієнтаційного заходу та обґрунтовувати її актуальність; 
▪ аналізувати та самостійно підбирати необхідну інформацію в галузі профорієнтаційних 

досліджень, обирає адекватні до них методи; 
▪ самостійно складати план-програму організації профорієнтаційної роботи в закладах освіти; 

складати анкети профорієнтаційного змісту; складати промову-представлення при прийомі на 
роботу (усний варіант представлення) та особисте резюме (письмовий варіант представлення). 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Українська мова (за 
професійним спрямуванням). Вступ до 
спеціальності. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Кононенко Лілія Володимирівна 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ  
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Теоретичні основи профорієнтації. Професійна освіта в Україні. Аналіз системи профорієнтації в 
соціальному та педагогічному аспектах. Методологія та методи професійної орієнтації. Соціально-психологічні аспекти професійного 
самовизначення молоді. Система працевлаштування молоді в Україні. Соціальні аспекти профорієнтаційної роботи. Соціальний і соціально-
педагогічний дискурс сучасної профорієнтації 

  



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - розкрити специфіку роботи соціального педагога в різних типах закладів освіти 

 Результати навчання: 
▪ знати типологію закладів системи освіти; 
▪ орієнтуватися в основних функціях соціального педагога в закладах освіти; інструментарії 

соціально-педагогічної діагностики, прогностики та корекції; формах, методах, прийомах 
соціально-педагогічної роботи в освітніх навчальних закладах різного типу; 

▪ вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу навчального закладу; 
▪ організовувати соціально-педагогічну взаємодію з дітьми (учнями, студентами), які 

потребують допомоги; 
▪ здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів; 
▪ проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, батьків, педагогічного 

колективу. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Фахові методики. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Лебедик Леся Вікторівна 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА  
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль № 1. Теоретичні та історичні аспекти соціально-педагогічної діяльності.  Типологія закладів системи 
освіти та основні завдання соціального педагога. Характеристика психологічної служби системи освіти України.  Технології і методи соціально-педагогічної діяльності. Напрями 
соціальної роботи у школах України. Зміст соціально-педагогічної діяльності у закладах освіти за кордоном.  

 Змістовий модуль № 2. Методичні основи соціально-педагогічної діяльності. Особливості соціальної роботи з обдарованими дітьми. Соціально-педагогічна підтримка дітей-
сиріт. Соціально-педагогічна робота з внутрішніми переселенцями. Соціально-педагогічний патронаж дітей з різними соціальними та фізичними вадами. Соціально-педагогічна 
робота за місцем проживання. Державна молодіжна політика. Документація соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу. 



ОП галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,  
ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - підготувати студентів до впровадження змін у сучасну практику соціальної 
роботи; розвивати нові ідеї, а також аналізувати реальні нововведення та проблеми 
їхнього впровадження у соціальну сферу. 

 Результати навчання: 
▪ відтворювати термінологію з курсу: інновації, методологію інновацій та інноваційну 

діяльність, інноваційні методики тощо; 
▪ аналізувати інновації у соціальній сфері, особливості інноваційного процесу в 

соціальних інституціях, визначати інноваційний потенціал особистості; 
▪ складати список принципів вимірювання і показники ефективності інноваційних 

методик у соціальній сфері; 
▪ виявляти розвиток соціальних інновацій; 
▪ долати перешкоди новим ідеям та новій практиці у соціальній роботі; 
▪ володіти навичками опису інновацій, інноваційних методик та інноваційного процесу; 
▪ організовувати інноваційний процес співробітників соціальної сфери. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Педагогіка. Психологія. Теорія та історія 
соціальної роботи. Соціальна педагогіка. 

Семестр: V 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Інноваційні методики у соціальній сфері в контексті нової суспільної реальності. Сутність 
і завдання інноваційної діяльності. Підходи до класифікації інновацій. 

 Змістовий модуль 2. Соціальна ефективність інноваційних методик у соціальній сфері. Методи прогнозування й генерування інноваційних ідей. 
Джерела інновацій. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 

 Змістовий модуль 3. Впровадження інноваційних методик у соціальній сфері. Менторська підтримка вразливих груп населення. Адвокація як 
інноваційна методика у соціальній сфері. Інновації у галузі соціальної профілактики. 



ОП “Соціальна робота”,  
2019 рік вступу 

МЕТА - розширення фахових компетентностей здобувачів ступеню «бакалавр» зі 
спеціальності 231 «Соціальна робота» у галузі соціальної профілактики торгівлі людьми 
та соціальної роботи з потерпілими від торгівлі людьми як окремою групою осіб, що 
опинилися в складних життєвих обставинах. 

 Результати навчання: 
▪ здатність визначати сутність поняття торгівлі людьми як сучасної форми рабства, пояснювати 

теоретичні засади соціальної профілактики цього явища, загальні принципи соціальної роботи з 
особами, потерпілими від торгівлі людьми; 

▪ здатність розкривати правовий та соціальний аспекти явища торгівлі людьми, вирізняти ознаки 
цього явища та способи вчинення торгівлі людьми. Обґрунтовувати методи, технології, моделі 
соціальної роботи з постраждалими від торгівлі людьми; 

▪ здатність спроектувати, передбачити наслідки й організувати процес соціальної реабілітації  
потерпілого від торгівлі людьми, оцінити результат; 

▪ здатність виявляти потерпілих від торгівлі людьми, проводити первинне оцінювання їхніх 
потреб, здійснювати індивідуальне консультування потерпілих, групову роботу, роботу з сім’єю 
та роботу в громаді; 

▪ здатність організовувати соціальну профілактику торгівлі людьми, оцінювати ефективність 
профілактичних заходів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Соціальні технології. Технології соціальної 
роботи. Основи соціально-правового захисту 
особистості. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Савельєва Наталія Миколаївна 

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Проблема торгівлі людьми в Україні та світі. Поняття та характеристика торгівлі людьми як 
сучасної форми рабства. Соціальні аспекти торгівлі людьми. Внутрішні і зовнішні причини і передумови торгівлі людьми. Види торгівлі людьми 
та групи ризику щодо торгівлі людьми. Наслідки торгівлі людьми. Способи вчинення та етапи торгівлі людьми. Запобігання та соціальна 
профілактика торгівлі людьми. Технології соціальної профілактики торгівлі людьми.  



ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА -  підвищення рівня обізнаності студентів з аспектами виникнення феномену 
емоційного вигорання, основними причинами його розвитку та надання рекомендацій 
стосовно профілактики і попередження даного явища. 

 Результати навчання: 
▪ знати сутність, причини та чинники емоційного вигорання фахівця соціальної сфери; 
▪ характеризувати підходи до розуміння явища емоційного вигорання та способи його 

подолання; 
▪ уміти діагностувати синдром емоційного вигорання та визначатися з його видами; 
▪ уміти проводити профілактику емоційного вигорання фахівця соціальної сфери; 
▪ уміти використовувати стратегії подолання емоційного вигорання у фахівців соціальної 

сфери. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вступ до спеціальності та етика соціальної 
роботи. Теорія та історія соціальної роботи. 
Технології соціальної роботи. Соціальна 
психологія. 

Семестр: Vі 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Котломанітова Галина Олександрівна 

МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Теоретичні основи поняття емоційного вигорання в соціальній роботі. Визначення синдрому 
емоційного вигорання та його причини. . Діагностика синдрому вигорання. Профілактика синдрому емоційного вигорання соціальних 
працівників. Організація робочого процесу соціальних працівників. Колективні форми соціальної роботи, групова супервізія. Правила 
психологічної безпеки для уникнення емоційного вигорання соціальних працівників. Подолання емоційного вигорання соціальних 
працівників.  Алгоритм подолання синдрому емоційного вигорання. Способи психологічної допомоги при синдромі емоційного вигорання. 



ОП “Соціальна робота”, 2019 рік вступу 

МЕТА - сформувати теоретичні знання та практичні навички щодо особливостей організації та 
проведення супервізії в соціальній роботі серед соціальних працівників для вирішення ними 
проблемних професійних завдань у соціальній сфері та запобігання їх професійному стресу й 
вигоранню; оволодіння знаннями щодо загальних принципів проведення супервізії в 
соціальній допомозі та сприяння формуванню компетентності фахівців соціальної сфери. 

 Результати навчання: 
▪ опанувати наукові принципи, що лежать в основі соціальної діяльності, ідентифікувати, формулювати і 

розв’язувати завдання зі спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 
▪ виявляти особливості нормативно-правової бази сучасної сфери соціальної роботи, зокрема у розрізі 

супервізії; 
▪ визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів соціального захисту, 

соціальних служб, інших організацій; 
▪ розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблем у галузі соціальної роботи; 
▪ збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані), здійснювати соціально-педагогічну діагностику 

щодо об’єктів соціальної роботи, оцінку потреб клієнтів соціальної сфери; 
▪ конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати 

кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки; 
▪ критично осмислювати проблеми у професійній соціальній і соціально-педагогічній діяльності, 

застосовувати навички стратегічного мислення при вирішенні спеціалізованих практичних завдань у 
соціальній сфері. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Технології соціальної роботи. Вступ до 
спеціальності та етика соціальної роботи. 

Семестр: VІ 
Кількість кредитів/годин: 3/90 годин. Залік. 

Професійна підготовка 
Викладач – Березан Валентина Ігорівна 

ОСНОВИ СУПЕРВІЗІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 Детальна інформація про дисципліну (опис): Змістовий модуль 1. Теоретичні основи супервізії. Значення супервізії у соціальній роботі. Нормативно-
правове забезпечення супервізії в соціальній роботі. Документація, що регламентує проведення супервізії в соціальній роботі. 

 Змістовий модуль 2. Практичні основи супервізії. Стилі супервізора. Фокус та форма взаємодії супервізора з фахівцем. Моделі роботи супервізора. 
Супервізія у соціальній роботі в розрізі підвищення кваліфікації фахівця. Професійні ризики у соціальній роботі. Реакція супервізора на травмуючі 
фактори. 


