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ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 
 
Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами 

соціальних технологій і технологій соціальної роботи, загальними 
технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що  
використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, 
типологією, теоретичними основами розробки;  а також розглянути конкретні 
технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, 
практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на 
прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя. 

Завдання: 
- з’ясувати сутність технологічного підходу у пізнанні сучасної 

соціальної дійсності й діяльності, причини технологізації соціальної 
діяльності, теоретичну модель соціальної технології та етапи технологізації 
соціальних процесів; 

- визначити зміст поняття «технологізація соціальної роботи», 
функції технологій соціальної роботи та моделі практики соціальної роботи; 

- надати базові знання, щодо загальних технологій соціальної 
роботи: соціальну діагностику, соціальну експертизу, соціальне 
передбачення і соціальне проектування, технології соціальної профілактики 
та адаптації, соціальної реабілітації та терапії, методу групової роботи, 
комунікативні технології; 

- розкрити специфіку міждисциплінарних технології і методик, які 
використовуються в соціальній роботі: організаційно-управлінські 
технології, соціологічні технології, соціально-педагогічні та психологічні 
методи в соціальній роботі; 

- розглянути і проаналізувати основні технології та методики 
соціальної роботи з конкретними соціальними групами та в різних сферах 
життя. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 
- сутність технологічного підходу у пізнанні сучасної соціальної 

дійсності й діяльності, причини технологізації соціальної діяльності 
теоретичну модель соціальної технології та етапи технологізації соціальних 
процесів; 

- зміст поняття «технологізація соціальної роботи», функції 
технологій соціальної роботи та моделі практики соціальної 
роботи;теоретичні основи діагностики й аналізу соціальної напруженості; 

- специфіку і теоретичні основи розробки загальних технологій 
соціальної роботи, міждисциплінарних технології та методик, які 
використовуються в соціальній роботі; 

- основні технології та методики соціальної роботи, практичний 
досвід застосування соціальних технологій в роботі з конкретними 
соціальними групами та в різних сферах життя.  



                    вміти:  
- реалізувати на практиці набуті теоретичні знання з 

„технологізація соціальної роботи” (самостійно або з залученням необхідних 
фахівців); 

- аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність 
застосування тієї або іншої соціальної технології в практиці соціальної 
роботи; 

- застосовувати на практиці загальні технологій соціальної роботи; 
- застосовувати на практиці міждисциплінарні технології і 

методики в соціальній роботі; 
- визначати комплексне застосування загальних і 

міждисциплінарних технологій соціальної роботи в конкретних ситуаціях 
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; 

- розробляти рекомендації щодо вдосконалення змісту технологій 
та поліпшення використання технологій в практиці соціальної роботи з 
конкретними групами клієнтів. 
 

За навчальним планом вивчення дисципліни «Проектування 
соціальних технологій» передбачено протягом одного семестру. Навчальний 
матеріал розділений на чотири модулі. В тематичному плані  представлено 
розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та самостійної 
роботи студентів. Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна 
підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю. 

Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних 
завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним 
захистом. 

Дисципліна «Проектування соціальних технологій» має загальний 
обсяг 120 годин, з них 24 год. - лекції; 12 год. – практичні та семінарські 
заняття, 64 год. - самостійна робота. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 

№ з/п Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 1 Соціальні технології: поняття, суть, принципи, типології 
Тема 2 Соціально-технологічна специфіка соціальної роботи 
Тема 3 Соціальна діагностика в соціальній роботі 

Змістовий модуль 2. 
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 4 Технологія соціальних експертиз 
Тема 5 Соціальне передбачення і соціальне проектування як технології 

соціальної роботи 



Тема 6 Технології соціальної профілактики та адаптації, соціальної 
реабілітації та терапії 

Змістовий модуль 3. 
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Тема 7 Метод групової роботи 

Тема 8 
Комунікативні навички і технології зв'язку з громадськістю в 
соціальній роботі 

Тема 9 Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі 
Змістовий модуль 4. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТА КОНКРЕТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Тема 10 Соціологічні технології в соціальній роботі 
Тема 11 Соціально-педагогічні та психологічні методи в соціальній роботі 

Тема 12 
Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями 
клієнтів: технології соціальної роботи з конкретними соціальними 
групами та в різних сферах життя 

Разом  годин: 120 
 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
«ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Тема 1. Соціальні технології: поняття, суть, принципи, типології 
Технологічний підхід у пізнанні сучасної соціальної дійсності й 

діяльності: гуманітарна та природнича парадигми. Причини технологізації 
соціальної діяльності. 

Поняття «соціальна технологія». Специфіка соціальних технологій. 
Особливості технологій соціальної роботи.  

Сутність соціальних технологій. Теоретична модель соціальної 
технології: структура і властивості соціальної технології. Типологізація і 
класифікація соціальних технологій.  

Соціальна технологія як система. Методологічні принципи побудови і 
впровадження соціальних технологій.  Загальна схема соціальної технології. 

Основні функції соціальних технологій. Розробка та провадження 
нових соціальних технологій. 

Література: [1,3,5,8,23,56] 
 

Тема 2. Соціально-технологічна специфіка соціальної роботи 
Особливості організації соціальної роботи в Україні. Специфіка 

соціальних проблем.  
Зміст поняття «технологізація соціальної роботи».  



Функції технологій соціальної роботи: аналітико-прогнозна, 
діагностична, системно-моделююча, проектно-організаторська, активаційна, 
інструментально-практична, розпорядливо-управлінська, евристична.  

Моделі практики соціальної роботи. Технологічна специфіка і 
потенціал соціолого-орієнтованих, психолого-орієнтованих і комплексних 
моделей соціальної роботи. 

Література: [1,4,19,29,31,34,38,56,78] 
 

Тема 3. Соціальна діагностика в соціальній роботі 
Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи: поняття, 

сутність, види, проблеми і принципи  соціальної діагностики.  
Рівні соціальної діагностики в сфері соціальної роботи: 

загальносоціальний, регіональний, індивідуальний.  
Методи, структура і функції соціально-діагностичної діяльності. 
Методологічні підходи (моделі) до соціальної діагностики.  
Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та 

особливості. 
Література: [1,19,28,32,35,40,58,80] 

 
Змістовий модуль ІІ.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 4. Технологія соціальних експертиз 
Поняття соціальної експертизи. Функції соціальної експертизи: 

діагностична, інформаційно-контрольна, прогностична, проектувальна.   
Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Мета 

соціальної експертизи. Суб'єкти соціальної експертизи.  
Порядок замовлення соціальної експертизи. Методика підбору 

експертів.  
Організаційні моделі соціальної експертизи: «рецензія», «моніторинг», 

«проект» та ін.: суть, критерії, етапи, позитивні моменти та недоліки.  
Підготовка експертного висновку (експертного спостереження, 

проектної розробки).  
Ефективність соціальної експертизи: умови, оцінка. 

Література: [1,5,16,27,38,49,52,58,62,78] 
 

Тема 5. Соціальне передбачення і соціальне проектування  
як технології соціальної роботи 

1. Соціальне передбачення і соціальне проектування передбачення як 
технології соціальної роботи. Визначення понять «проектування» та 
«передбачення». 

Діяльність і проекти «Римського Клубу».  
Соціальне прогнозування як різновид діагностичних технологій.  
Основні види соціальних прогнозів. 
Функції соціального прогнозування.  



Етапи та методи соціального прогнозування.  
Поняття моделі. Моделювання соціальних відносин і структур.  
Соціальне проектування як соціальна технологія: особливості, 

класифікація соціальних проектів, види проектних стратегій.  
Основні принципи, етапи, стратегії соціального проектування.   
Методи і методики соціального проектування. 

Література: [2,4,6,11,13] 
 

Тема 6. Технології соціальної профілактики та адаптації, 
 соціальної реабілітації та терапії 

Сутність соціальної профілактики. Об'єкти та рівні соціальної 
профілактики. 

Методи соціальної профілактики. 
Поняття соціальної адаптації, дезадаптації та реадаптації.  
Стадії, форми, стратегії соціальної адаптації.  
Технології соціальної адаптації. 
Поняття соціальної реабілітації та її різновиди.  
Основні технології соціальної реабілітації. 
Поняття про соціальну терапію. 
Основні технології соціальної терапії. 

Література: [5,17,21,22,24,30] 
 

Змістовий модуль ІІІ.  
 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Тема 7. Метод групової роботи 

Поняття, зміст методу групової роботи. 
Історія застосування методу групової роботи. 
Призначення методу групової роботи.  
Чинники, що сприяють і перешкоджають груповій роботі.  
Організація і етапи методу групової роботи. 
Методи і прийоми методу групової роботи. Поняття «ефект групи».  
Основні підходи до створення групи взаємодопомоги. 

Література: [56,57,78,79,80] 
 
Тема 8. Комунікативні навички і технології зв'язку з громадськістю в 

соціальній роботі 
Поняття соціальної комунікації і її роль в сфері соціальної діяльності. 
Змістовні характеристики соціальної комунікації. 
Компетентність спілкування, її показники. 
Зв'язок з громадськістю, як одна з базових технологій соціальної 

роботи: зміст, програма, прийоми ПР.  
Поняття кризового ПР.  
Використовування преси, ТБ для створення іміджу установ соціальної 

сфери. 



Література: [3,56,58,61,65,69] 
 

Тема 9. Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі 
Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі. 
Система управління соціальною роботою: загальне розуміння про 

управлінські технології, задачі та принципи.  
Функції організаційної структури і методи створення організації і 

реорганізації.  
Соціальна служба як інституційна основа управління.  
Регіональні моделі управління соціальною роботою. 
Технології групового вирішення проблем в системі соціальної роботи: 

соціальні проекти, програми, соціальне планування.  
Управління персоналом і мотивація соціальної роботи.  
Організація роботи установ соціальної сфери: інформаційні системи і 

технології в процесі управління соціальною роботою; технологія та 
організація діловодства в установах соціальної сфери. 

Література: [2, 8,19,34,38,56] 
 

Змістовий модуль ІV.  
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТА КОНКРЕТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
 

Тема 10. Соціологічні технології в соціальній роботі 
Соціологічне знання в соціальній роботі: взаємозв'язок соціології та 

соціальної роботи.  
Сутність соціологічного підходу до технологій соціальної роботи.  
Соціологічні методи у вивченні соціального обслуговування.  
Соціальний моніторинг як основа вивчення соціального 

обслуговування: його специфіка, показники, банк даних.  
Соціологічне мислення. Соціологічна сутність поняття «соціальна 

захищеність» та її показники.  
Вплив особистості соціального працівника на вибір технологій 

соціальної роботи. 
Література: [1,6,9,34,56,78] 

 
Тема 11. Соціально-педагогічні та психологічні методи  

в соціальній роботі 
Принципи і суть соціально-педагогічної діяльності в соціальній роботі.  
Основні соціально-педагогічні методи і їх характеристики.  
Використовування соціально-педагогічних методів в практиці 

соціальної працівника. Використовування інноваційних методів в практиці 
соціального працівника. 

Принципи і суть психологічної діяльності в соціальній роботі.  
Критерії вибору психологічної технології для надання допомоги 

клієнту. 



Психологічні моделі особи та їх вплив на методи соціальної роботи. 
Психоаналітичні, біхевіористичні, екзистенціальні та гуманістичні 

підходи та моделі соціально-психологічної діяльності. 
8. Значення комунікативних моделей соціально-психологічних технологій: 
НЛП, самопрезентація та ін. 

Література: [67,69,70,71] 
 
Тема 12. Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями 
клієнтів: технології соціальної роботи з конкретними соціальними 

групами та в різних сферах життя 
 
Обговорення теми за підсумками самостійних робіт студентів.  

Література: [56,89,71,76] 
 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  
1. Теорія соціальних технологій і тенденції її розвитку.  
2. Характеристика принципів технологічної діяльності.  
3. Сутність соціальних технологій та об’єктивна необхідність їх 

розвитку  
4. Ціннісний аспект технологічної діяльності.  
5. Проблема ефективності соціальних технологій.  
6. Історія генезису соціальних технологій і їх роль у розвитку сус- 

пільства.  
7. Соціальні технології марксизму та їх наслідки.  
8. Характеристика видів соціальних технологій.  
9. Проектування та конструювання соціальних технологій.  
10. Інноваційний аспект соціальних технологій.  
11. Проблеми побудови, перевірки та впровадження соціальних тех- 

нологій.  
12. Роль та функції соціальних технологій у сучасному суспільстві.  
13. Технології глобальної модернізації.  
14. Технології оновлення суспільної системи.  
15. Інноваційні процеси сучасного суспільства: сутність, стимули та 

перешкоди.  
16. Технології трансформації підсистем суспільства.  
17. Технології наукового пізнання.  
18. Інформаційно-комп’ютерні технології та тенденції їх розвитку.  
19. Революція в освіті та тенденції розвитку навчальних технологій  
20. Аналітична та консультативна діяльність як об’єкти технологізації.  
21. Технології розвитку особистості.  
22. Технологізація соціальної діяльності.  
23. Антикризові технології.  
24. Ігрові технології.  
25. Управлінські технології.  
26. Миротворчі технології.  



27. Принципи та технології безконфліктної поведінки.  
28. Політичні технології.  
29. Виборчі технології та їх проблеми. 
30. Комунікативні технології.  
31. Технології паблік рилейшнз та іміджмейкінгу.  
32. Технології соціальної діагностики.  
33. Технології експертизи.  
34.  Технології соціального експерименту.  
35.  Технології соціального прогнозування.  

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Технологічний підхід у пізнанні сучасної соціальної дійсності й 
діяльності: гуманітарна та природнича парадигми. Причини 
технологізації соціальної діяльності. 

2. Поняття „соціальна технологія”. Специфіка соціальних технологій. 
Особливості технологій соціальної роботи.  

3. Сутність соціальних технологій. Теоретична модель соціальної 
технології: структура і властивості соціальної технології. Типологізація 
і класифікація соціальних технологій.  

4. Соціальна технологія як система. Методологічні принципи побудови і 
впровадження соціальних технологій.  Загальна схема соціальної 
технології. 

5. Основні функції соціальних технологій. Розробка та провадження нових 
соціальних технологій. 

6. Особливості організації соціальної роботи в Україні. Специфіка 
соціальних проблем.  

7. Зміст поняття „технологізація соціальної роботи”.  
8. Функції технологій соціальної роботи: аналітико-прогнозна, 

діагностична, системно-моделююча, проектно-організаторська, 
активаційна, інструментально-практична, розпорядливо-управлінська, 
евристична.  

9. Моделі практики соціальної роботи. Технологічна специфіка і потенціал 
соціолого-орієнтованих, психолого-орієнтованих і комплексних 
моделей соціальної роботи. 

10. Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи: поняття, 
сутність, види, проблеми і принципи  соціальної діагностики.  

11. Рівні соціальної діагностики в сфері соціальної роботи: 
загальносоціальний, регіональний, індивідуальний.  

12. Методи, структура і функції соціально-діагностичної діяльності. 
13. Методологічні підходи (моделі) до соціальної діагностики.  
14. Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та 

особливості. 



15. Поняття соціальної експертизи. Функції соціальної експертизи: 
діагностична, інформаційно-контрольна, прогностична, проектувальна.   

16. Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Мета соціальної 
експертизи. Суб'єкти соціальної експертизи.  

17. Порядок замовлення соціальної експертизи. Методика підбору 
експертів.  

18. Організаційні моделі соціальної експертизи: „рецензія”, „моніторинг”, 
„проект” та ін.: суть, критерії, етапи, позитивні моменти та недоліки.  

19. Підготовка експертного висновку (експертного спостереження, 
проектної розробки).  

20. Ефективність соціальної експертизи: умови, оцінка. 
21. Соціальне передбачення і соціальне проектування передбачення як 

технології соціальної роботи. Визначення понять „проектування” та 
„передбачення”. 

22. Діяльність і проекти „Римського Клубу”.  
23. Соціальне прогнозування як різновид діагностичних технологій.  
24. Основні види соціальних прогнозів. 
25. Функції соціального прогнозування.  
26. Етапи та методи соціального прогнозування.  
27. Поняття моделі. Моделювання соціальних відносин і структур.  
28. Соціальне проектування як соціальна технологія: особливості, 

класифікація соціальних проектів, види проектних стратегій.  
29. Основні принципи, етапи, стратегії соціального проектування.   
30. Методи і методики соціального проектування. 
31. Сутність соціальної профілактики. Об'єкти та рівні соціальної 

профілактики. 
32. Методи соціальної профілактики. 
33. Поняття соціальної адаптації, дезадаптації та реадаптації.  
34. Стадії, форми, стратегії соціальної адаптації.  
35. Технології соціальної адаптації. 
36. Поняття соціальної реабілітації та її різновиди.  
37. Основні технології соціальної реабілітації. 
38. Поняття про соціальну терапію. 
39. Основні технології соціальної терапії. 
40. Поняття, зміст методу групової роботи. 
41. Історія застосування методу групової роботи. 
42. Призначення методу групової роботи.  
43. Чинники, що сприяють і перешкоджають груповій роботі.  
44. Організація і етапи методу групової роботи. 
45. Методи і прийоми методу групової роботи. Поняття «ефект групи».  
46. Основні підходи до створення групи взаємодопомоги. 
47. Поняття соціальної комунікації і її роль в сфері соціальної діяльності. 
48. Змістовні характеристики соціальної комунікації. 
49. Компетентність спілкування, її показники. 



50. Зв'язок з громадськістю, як одна з базових технологій соціальної 
роботи: зміст, програма, прийоми ПР.  

51. Поняття кризового ПР.  
52. Використовування преси, ТБ для створення іміджу установ соціальної 

сфери. 
53. Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі. 
54. Система управління соціальною роботою: загальне розуміння про 

управлінські технології, задачі та принципи.  
55. Функції організаційної структури і методи створення організації і 

реорганізації.  
56. Соціальна служба як інституційна основа управління.  
57. Регіональні моделі управління соціальною роботою. 
58. Технології групового вирішення проблем в системі соціальної роботи: 

соціальні проекти, програми, соціальне планування.  
59. Управління персоналом і мотивація соціальної роботи.  
60. Організація роботи установ соціальної сфери: інформаційні системи і 

технології в процесі управління соціальною роботою; технологія та 
організація діловодства в установах соціальної сфери. 

61. Соціологічне знання в соціальній роботі: взаємозв'язок соціології та 
соціальної роботи.  

62. Сутність соціологічного підходу до технологій соціальної роботи.  
63. Соціологічні методи у вивченні соціального обслуговування.  
64. Соціальний моніторинг як основа вивчення соціального 

обслуговування: його специфіка, показники, банк даних.  
65. Соціологічне мислення. Соціологічна сутність поняття «соціальна 

захищеність» та її показники.  
66. Вплив особистості соціального працівника на вибір технологій 

соціальної роботи. 
67. Принципи і суть соціально-педагогічної діяльності в соціальній роботі.  
68. Основні соціально-педагогічні методи і їх характеристики.  
69. Використовування соціально-педагогічних методів в практиці 

соціальної працівника. Використовування інноваційних методів в 
практиці соціального працівника. 

70. Принципи і суть психологічної діяльності в соціальній роботі.  
71. Критерії вибору психологічної технології для надання допомоги 

клієнту. 
72. Психологічні моделі особи та їх вплив на методи соціальної роботи. 
73. Психоаналітичні, біхевіористичні, екзистенціальні та гуманістичні 

підходи та моделі соціально-психологічної діяльності. 
74. Значення комунікативних моделей соціально-психологічних технологій: 

НЛП, самопрезентація та ін. 
75. Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів: 

технології соціальної роботи з конкретними соціальними групами та в 
різних сферах життя. 
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