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НайменуванIuI показникiв

денна заочна
Вид дисциплiни нормативна
Мова викладання, навчання та
оцiнювання

украiнська

2160
Курс

1

Семестр 1

Кiлькiсть змiстових модулiв з

розподiлом:
2

Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль ич
Самостiйна робота kЗ *л

Форма семестрового контролю залiк

)
Мета

1. Опис навчальноi дисциплiни
Модуrr, <<Генеза соцiальноi педагогiки>>

lVreTa та завдання навчальноi дисциплiни
модулю - дати студентам цiлiсне уявлення про становлення i

сучасноi соцiальноi

соцiальнот педагогiки в ykpaiHi на рiзних iсторичних етапах.
Завдання змiстового модулю:
- ознайомити студентiв з rенезою соцiальноi педагогiки;- пок€вати якiснi змiнИ соцiально-педагогiчних iдей в практицi соцiальноi

педагогiки на рiзних iсторичних етапах;
- простежитИ специфiкУ виникнення достатньо нового для УкраТни

професiйного виду дiяльностi.

розвиток

педагогiки,

3. Результати навчання за дисциплiною (змiстовим модулем):- умiти аналiзувати тенденцii еволюцii украiЪськоi соцlальноi
ocHoBHi положення першоджерел;

- умiти аналiувати ocHoBHi тенденцiй розвитку
педагогiки.



4. Структура навчальноi дисциплiни (змiстового модулю)

Тематичний план для денноj форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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змiсmовuй лчtоDуль 1 Вumока соцiальноi пеdаzоziй
Iсторичнi передумови виникнення
соцiальноТ педагогiки в YKpaiHi

7 2 2 a
J

Щерковна, державна, cBiTcbKa соцiальна
допомога у XIV-XVI ст. в УкраiЪi

7 2 2 з

Соцiальна пiдтримка рiзних категорiй
насолення в ХVII - XIX ст.

7 2 2 a
J

,Щiяльнiсть земств щодо соцiальноi
пiдтримки незахищених категорiй
населення

9 2 4 a
J

Модульний контроль 2
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Розвиток вiтчизняноi практики соцiа-ltьноi
педагогiки на початку ХХ столiття

5 2 ,)
J

Соцiа_пьна пiдтримка дiтей в 30-70-х рр.
)С( ст.

7 2 2 a
J

Соцiальна uедагогiка в YKpaihi наприкiнцi
ХХ - початку XXI ст.

7 2 2 л|

J

Модульний контроль 2

Разом 2| 6 4 9
Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

7

Усього 60 l4 l4 2l



5, Програма навчальноi дисциплiни (змiстового модулю)

змiстовий модуль l Вumока соцiалlьноi пеdаzоеiка

Лекцiя 1, rсторичнi передумови виникнення соцiальноi педагогiки вУкраiЪi 12 гол.)
виховання та соцiа-пьна пiдтримка дiтей у стародавнiх слов'ян. ВпливХрещенНя Pyci на хараКтер, форМи допомоги та пiдтримки рiзних категорiйнаселенIш. ФормуваннrI християнськоi *оrrц..rцii допомоги. Першiзаконодавчi акти щодо пiдтримки врЕlзливих категорiй населення (УставВолодимира Святославовича). ,,PyciKa правда'' "n прообраз сrrаснихсоцiальних програм. I_{ерковно-монастирська форма опiки. оъновнi формикняжоi благодiйностi. Початок християнськоi бльгьдiйностi за правлiння князяВолодимира ВеликогО. Соцiальний захист нужденних за часiв Ярославамудрого та Володимира Мономаха. Питання .оцi*""от пiдтримки нужденних

у'ОПовчаннi дiтям" В.Мономаха.
OcHoBHi поняmmя mеlиu: соцiальна пidmршика, хрuсmuянськQ концепцiя

d о поtи о z u, ц ер ко в н о -Jй о н а с muр с ьк а ф орм а о п iiu
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4

CeMiHapcbкe заняття 1. Започаткування допомоги нужденним вКиТвськiй Pyci (2 год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:1,4

Лекцiя 2. Щерковна, державна, cBiTcbKa соцiальна допомога у ХIV-ХУII ст. в YKpaiHi 12 гол.)
ЩеРКОВНО-МОНаСТИРСЬка система благодiйностi. традицii соцiальноi

пiдтримки нужденних за часiв козацтва. Виникнення приватноi благодiйностi
(патрiарх Никон, А. Ордин-Нащокiн, У. Ocop'iHa, В. Загфо"."п"й). Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть братств. Початок утвердження державно-адмiнiстративних пiдходiв до суспiльноi та приватноi опiки.

OcHoBHi поняmmЯ mемu: IlepioBHo-Mo'acmupcb*a сuсmе.ма
бл ае о d iйн о с mi, прuв аmн а блаz о d iйнi с mь.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4,5

CeMiHaPcbKe заняттЯ 2. СоцiаЛьна спрямованiсть дiялъностi церковних,
козацъких та братських громад (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4,5



лекцiя 3. Соцiальна пiдтримка рiзних категорiй населення в xvII _

XIX ст. 12 гол.)
утвердження державно-адмiнiстративних пiдходiв до суспiльноi та

приватноi опiки. Створення системи |ромадськоi опiки, приказiв громадськоТ
опiки. ЗапочатКуваннЯ адресноi допомоги нужденним. освiтня та соцiалъно-
педагогiчна дiяльнiсть народЕих шкiл. !ержавна пQлiтика щодо захисту дiтей.

OcHoBHi поняmmя rne]yrlJ: суспiльна опiка, прuвqmна опiка, еропtаdська
опiка, нароdнi utколu

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: I,2,5
,Щодатковi: 1

ceMiHapcbtсe заняття 3. Iсторiя становлення церковно-монастирськоi та
приватноi благодiйностi в YKpaiHi у ХVШ - ЖХ ст. (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2,5

Щодатковi: 1

лекцiя 4. Щiяльнiсть земств щодо соцiальноi пiдтримки незахищених
категорiй населення (2 год.)

Роль земськоi (1864 р) та мiськоi (1s70 р.) реформ у формуваннi
соцiально-педагогiчноi практики. Створення в Vкраiнi дЪр*Ь"""х органiв
МiСЦеВОГО СаМОВРЯДУВанНя. Соцiально-педагогiчна riдrр"r*а дiтей в освiтнiй
ДiЯЛЬНОСТi ЗеМСТВ. Педагогiчна спрямованiсть дiяльно.ii ..r.rких установ усферi громадсъкоi опiки. Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть Б. Грi".r.п*" уземських школах. Започаткування соцiа-гrьноТ пiдтримки дiтей та пiдлiткiв,
схильних до гIравопорушень у дiяльностi земств.

OcHoBHi поняmmя mелru: зеJиська, wticbKa рефорпtu, соцiальна пidmрulwка
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4,5

ceMiHapcbke заняття 4. Соцiальна спрямованiсть дiяльностi земських
установ у сферi громадськоТ опiки (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,4,5

CeMiHapcbкe заняття 5. Вплив життевого
грiнченка на становлення соцiальноI пiдтримки у
ХХ ст. 12 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: \,4,5

та творчого шляху Бориса
другiй полов. XIX-Ha поч.



Змiстовий модуль 2
лекцiя 5. Розвиток вiтчизняноi практики соцiальноi педагогiки на

початку ХХ столiття (2 гOд.)
Характеристика соцiально-педагогiчноi роботи в установах соцiальноi

пiдтримки дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Роль дитячих
майданчИкiв, дитЯчих колонiй У вирiшеннi проблеми дитячоi безпритульностi.
ФормИ соцiальНо-педагОгiчноТ пiдтримкИ неповноЛiтнiХ правопорушникiв.
ЗмiсТ соцiальНо-педагоГiчноi роботИ KoMiTeTiB опiки. Досвiд соцiально-
педагогiЧноi робоТи школи радостi Н. Шульмана та I. PiBeca. Змiст соцiальноi
ПiДТРИМКи дiтей-iнвалiдiв (лiкувально-виховнi школи i допомiжнi класи).

OcHoBHi поняmmя mемu: ocHoBHi форл,tu соцiальноi' опiкu, сmановлення
соцiальноt пеdаzоziкu

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,5

.Щодатковi: 3

Лекцiя б. Соцiальна пiдтримка дiтей в 30-70-х рр. Хх ст. (2 год.)
Соцiальна дiяльнiсть с. Шацького (<Сетлемент)), дитяча колонiя

<<Бадьоре життя>>, дослiднИцькi стаНцiТ НаркОмпросу). OcHoBHi iдеi В. Сороки-
РосинсьКого. ,,Щосвiд ресоцiалiзацiТ неповнолiтнiх у дiяльностi А. Макаренко.
Соцiа-гlьна робота з пiдлiтками iз делiнквентною поведiнкою у рiзних
соцiа-шьних iнотитуцiях (кримiнальна мiлiцiя у справах неповнолiтнiх,
iнспекцiiу справах неповнолiтнiх, koMiciiy справах неповнолiтнiх, батькiвськi
ради, опорнi гý/нкти охорони правопорядку, спецiа_шьнi школи для
неповнолiтнiх правопорушникiв тощо). OcHoBHi iдеi В.О. Сухомлинського.
Становлення та розвиток системи iнтернатних закладiв.

OcHoBHi поняmmя mемu: сmановлення розzалуженоi' сllсmеJиu
соцiальноzо захuсmу mа пidmрufulкu dimей mа пidлimкiв

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,5

,Щодатковi: З

ceMiHapcbke заняття б. Практика соцiального захисту дiтей на початку
ХХ ст. 12 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3,5

,Щодатковi:3

Лекцiя 7. Соцiальна робота в YKpaiHi наприкiнцi ХХ - початку XXI
ст. (2 год.)

Етапи розвитку соцiа-пьноi роботи в Украiнi. Роль Украiнськоi Асоцiацii
СОЦiальних педагогiв та спецiалiстiв iз соцiальноiроботи у розвитку соцiальноi
роботи. Започаткування пiдготовки соцiа_гrьних працiвникiв в YKpaiHi.



СоцiокуЛьтурнi та економiчнi чинники розвитку соцiа-гlьноi роботи в
ykpaiHi. Законодавчi основи державноi соцiальноi полiтики щодо дитинства.
Система соцiальнот роботи з дiтьми та молодлю (служби у справах дiтей,
центри соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi, спецiалiзованi
формуваНня ЩССС.ЩМ (слУжба соцiа-пьноТ пiдтримки сiмей; служба роботи з
iн'екцiйними споживачами наркотикiв; мобiльний консультацiйний пункт
СОЦiаЛЬНОi роботи в сiльськiй та гiрськiй мiсцевостях; вiдд€ulених районах
MicT; школа волонтерiв; студентська соцiальна служба ТоЩо), заклади
СОЦiаЛЬНОгО Обслуговування (центр соцiально-психологiчноТ допомоги;
соцiальний ryртожиток; соцiальниЙ центр MaTepi та дитини; центр для ВIЛ-
iНфiКОванrх дiтей та молодi тощо). Генеза центрiв соцiальних служб для ciM'T,
ДiТеЙ Та Молодi. Роль дитячих та неурядових органiзацiй у розвитку соцiальноi
роботи.

OcHoBHi поняmmя mепrLt: еmапu розвumку соцiальноi'робоmu в YKpaiHi,
соцiокулЬmурнi mа еконОJиiчнi чuннuкu розвumку соцiальноi робоmu в YKpaiHi,
з ак о н о d а в чi о с н о вu d ер ж а в н o| с о цi ал ь н о i' по л i muкu

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2,5

fiодатковi: 1

CeMiHaPcbKe заняттЯ 7 ' РозвитоК соцiальноТ педагогiкИ У другiй
половинi ХХ - на початку XXI ст. (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2,5

Щодатковi: 1
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Вiдвiдування лекцiЦ 1 4 4
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Вiдвiдування семiнарських занять 1 5 5 2 2
Вiдвiдування практичних занять 1

Робота на ceMiнapcbкoмy заняттi 10 з+2 20 1+1 10
Робота на практичному заняттi 10
Лабораторна робота (в тому числi допуск;
виконаннrI, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноТ роботи 5
.)
J 15

Виконання завдань для творчоi роботи (у
формi есе)

20 1 20

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНДЗ 30

Разом 69 60
МIаксимальна кiлькiсть балiв: 129Розрахуноп@
Коефiцiент- 1,29; 12911ОО: 1,29

6. Контроль навчальнихдосягнень

б.1. Система оцiнювання навчальних досягнець студентi

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерiТ iT оцiнювання.

Тема 1. Витоки соцiальноi педагогiки.
1. Пiдготувати iнформацiю про дiяльнiсть у сферi соцiального захисту (IBaH
ВишенсЬкий, Герасим Смотрицький, Мелетiй Смотрицький, IoB Борецький,
Памво Беринда) (5 балiв).

Тема 2. СтановлеЕня соцiальноТ педагогiки в хvпI -XIX ст.
1. ПiдгоТувати iнформацiю про дiяльнiсть трьох украiнських благодiйникiв
таlабо благодiйних органiзацiй (5 балiв).
2. Здiйснити порiвняльний аналiз систем суспiлъноi опiки у XVIII та XIX ст.
(5 балiв).

Kpumepil' оцiню вання с аJиосmiйно| р об оmu ;

Змiстова складова - 4 бали
Оформлення текстового документа - 1 бал.



Тема 3. Розвиток соцiальноi роботи у ХХ - на початку XXI ст.
1. Написати есе ,,Портрет бездоглядноi дитини: iсторiя 

"u 
.y"u."icTb''.

Критерii оцiнювання есе

Критерiй Вимоги

- поняття викладенi чiтко i
вiдповiднi приклади;
- поняття, якi використовуються вiдповiдають
TeMi;
- самостiйнiсть виконання роботи

Аналiзлн€Lпlз та оцlнка
iнформацii

_ вмlло використовуються прийоми
порiвняння i узагалънення для аналiзу:'
lвзасмозв'язку понять i явищ;
l- пояснюються алътернативнi погJuIди на
i проблему, яка розглядаеться;
{ 
- обфунтовано iнтерпреryеться текстова

]iнформацiя;
- даеться особиста оцiнка проблеми

Побудова суджень - виклад ясний i чiткий;
i"**г
1

,

- IIриводяться логiчнi докази;
- висунутi тези супроводжуються грамотною
аргументацiсю;
- висуваються рiзнi точки зору i подана ik
особиста оцiнка

i

_63. Форми проведення модульцого контролю та критерiТ оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюсться у виглядiЪ..ry"u""r.
Сryдентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi25 питань.
Вudu mecmoBLtx завdань :

Iз вибором однiеi правильноi вiдповiдi;
ЗавданнЯ на розпiзнавання та вiдтворення правильноi вiдповiдi по
пам'ятi;

Крumерii оцiнювання;

Виконання тестоВих завдань: за кожну правильну вiдповiдь - 1 бал. Максимум
25 балiв.

Знання i
розумiння
теоретичного
матерiалу

l

повно, наводяться j 4

]j8
]

l

j

8

Макс.к-ть
балiв



6,4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
Залiк.

6.5. Орiентовний шерелiк питань для семестрового комплексного
контролIо.

1. Передумови виникненнrI соцiальноТ педагогiки
2. Розвиток iдей соцiальнот справедливостi у писемних пам'ятках Китвськоi

Pyci.
з. Соцiалъна спрямованiсть дiялъностi Киiъських князiв
4. Становлення соцiальнот роботи в сiльських громадах
5. Благодiйнiсть та iT роль у соцiальному захисту населеннlI
6. Соцiа-пьно-педагогiчна дiяльнiсть благодiйних товариств та приватних

благодiйникiв
7. ВплиВ земськоi реформИ на станоВленшI соцiальноТ пiдтримки та захисту

незахищених категорiй населення
8. Соцiально-економiчна сиryацiя безпритульностi та злочинностi

неповнолiтнiх на початку ХХ столiття
9. Соцiальний захист дiтей, що втраТили батькiвськУ опiкУ на поч. 20 ст.
10. Щiяльнiсть благодiйних органiзацiй щодо соцiального захисry та

пiдтримки дiтей пiд час Великоi вiтчизнянот вiйни
1 1. Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть земств
12. fенеза центрiВ соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi
13. Е,тапи розвиткУ соцiа_гrьноi педагогiки в YKpaiHi.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
Лобре

82-89
75_81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльн0 0-59
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8. Рекомендованi джерела

Основна (базова)
1, ГорiлИй А.г. Iсторiя соцiальноi роботи в УкраiЪi (конспект лекцiй). -

Тернопiль: ТАНГ, 2001. - 68 с.
2, Карпенко о.Г. Янченко Т.В. Соцiа-пьно-педагогiчна пiдтримка дiтей в

УкраiЪi в iсторичному KoHTeKcTi: Монографiя. - К.: нпу, 200б. - 159 с.
3. Кубiцький С. Iсторiя соцiальноТ роботи в зарубiжних KpaiHax. - К.:

ДАКККiМ, 2009. - 298 с.
4. Соцiалъна робота в YKpaiHi: першi кроки / Пiд ред. В. Полтавця. - К.:

Видавничий дiм "КМ Academia'', 2000. - 2Зб с.
5. ФурманА.В. Iсторiя соцiальноi роботИ : пiдру^rник / днатолiй Фурман,

Марiя Пiдгурська. - КиiЪ : Академiя,2О18. - 160 с.

,.Щодаткова

1. Лукашевич м.п. Соцiалъна робота (теорiя та практика): пiдру^r. / М. П.
Лукашевич, Т.В. Семiгiна.-К.: Каравела, 2009.-368с.

2. Сейко н.А. !оброчиннiстъ у сферi освiти Украiни (xlx - поч. ХХ ст.):
КиIвськИй утбовИй окруГ l Наталя СейкО : монографi". - Житомир : Вид-
во Ж[У iMeHi IBaHa Франка, 2006. - 448 с.

3, Штефан Л. А. Соцiально-педагогiчна теорiя та практика в YKpaiHi (20-90-
Ti рр. ХХ ст.) / Штефан л. А. - XapKiB : Тов <То Ексклюзив), 2002.

9. Щодатковi ресурси (за наявностi)


