
  



 



1.Опис навчальної дисципліни «Методика викладання соціально-
педагогічних дисциплін» 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  професійно орієнтована 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 
Курс 5 5 
Семестр 10 10 
Кількість  модулів за розподілом: 3 
Обсяг кредитів 3 3 
Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 24 12 
Модульний контроль 6  
Семестровий контроль 15 15 
Самостійна робота 45 63 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Формування у майбутніх магістрів соціальної педагогіки системи знань, 
умінь та навичок, необхідних для забезпечення виконання завдань 
організації освітнього процесу в системі закладу вищої освіти в якості 
викладача соціально-педагогічних дисциплін, підготовка до різних видів 
діяльності викладача фахової кафедри.. 
 
3.Результати навчання за дисципліною 
Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатів: засвоїти 
методологічні засади викладання дисциплін соціально-педагогічного 
циклу в умовах закладів вищої освіти; оптимально добирати зміст та 
форми організації освітнього процесу в закладах вищої освіти; враховувати 
особливості організації навчання майбутніх соціальних педагогів в умовах  
освітнього закладу; визначати завдання професійної діяльності педагога – 
викладача закладу вищої освіти; проектувати різні етапи роботи з 
організації освітнього процесу; користуватися вимогами освітньої 
програми зі спеціальності; орієнтуватися в системі навчальних планів та 
програм зі спеціальності «Соціальна педагогіка»; здійснювати підготовку 
та проведення основних організаційних форм професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів; добирати та застосовувати методичний 
матеріал відповідно до навчальної дисципліни, теми, організаційної форми 
освітнього процесу тощо; добирати та доцільно застосовувати форми 
самостійної роботи майбутніх фахівців; визначати фактори успішності 
навчального процесу та відповідно до цього коректувати свою діяльність. 
У результаті опанування дисципліною в студентів формуються такі 
компетенції (табл. 1). 



 
 

Таблиця 1. 
Компетенції студента, який опанував дисципліну  

«Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» 
 

Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 1 
 
ЗК  – 2 
 
ЗК – 3  
 
ЗК – 8  
(загальні компетенції) 

Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу 
Здатність шукати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел 
Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 
інтелектуальний і культурний рівні 
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи 
до їх реалізації (креативність). 

ФК – 5 
 
 
 
ФК – 8 
 
 
 
ФК –  10 
 
ФК – 11 
  
ФК – 15 
 
ФК – 17 
 
ФК – 18 
(фахові компетенції) 

Здатність до викладацької діяльності, формування у 
майбутніх студентів професійних знань, умінь та 
навичок, виховання активної життєвої позиції 
Здатність сприяти набуттю й удосконаленню 
спеціальних знань і навичок у сфері соціально-
педагогічної діяльності фахівцями соціальної сфери та 
отримувачами їхніх послуг  
Здатність генерувати та проваджувати соціальні 
інновації задля вирішення соціальних проблем  
Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти 
згідно з Кодексом етики соціального працівника / 
соціального педагога 
Здатність до формування позитивного іміджу професії, 
її статусу в суспільстві 
Здатність до прогнозування стратегії професійної 
діяльності 
Здатність планувати, здійснювати, аналізувати, 
інтерпретувати та презентувати результати досліджень 

ПРН – 3 
 
 
ПРН – 4 
 
 
ПРН–  5 
 
 
ПРН–  6 
 
ПРН– 15 
 
(програмні результати 
навчання) 

Здатність виконувати рефлексивні практики в контексті 
цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому 
числі для запобігання професійного вигорання 
Здатність демонструвати ініціативу, самостійність, 
оригінальність у генеруванні ідей для розв’язання 
завдань професійної діяльності 
Здатність демонструвати позитивне ставлення до 
власної професії та відповідати своєю поведінкою 
етичним стандартам 
Здатність до викладацької діяльності у галузі 
формальної та неформальної освіти 
Здатність підвищувати рівень власної професійної 
компетентності, розвивати професійні навички та 
якості відповідно до соціальних вимог, умов 
професійної діяльності та особистої програми 
професійного зростання 

 
 



 

4.Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1.Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів 
Тема 1. Сучасні проблеми та перспективи 
професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів 

10 2 _ 2 _ _ 6 

Тема 2. Зміст та завдання вузівської 
підготовки фахівця з соціальної педагогіки 

10 2 _ 2 _ _ 6 

Модульний контроль 2  
Разом 22 4 _ 4 _ _ 12 

Змістовий модуль 2. Форми організації процесу професійної підготовки соціальних 
педагогів 
Тема 1. Лекція як форма професійної 
підготовки майбутніх соціальних 
педагогів 

10 2 _ 2 _ _ 6 

Тема 2. Практичні (семінарські, 
лабораторні) з фахових дисциплін 

12 2 _ 4 _ _ 6 

Модульний контроль 2  
Разом 24 4 _ 6 _ _ 12 

Змістовий модуль 3 Фактори підвищення ефективності процесу професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів 
Тема 1. Види та форми самостійної роботи 
зі студентами-майбутніми соціальними 
педагогами 

9 _ _ 2 _ _ 7 

Тема 2. Практична підготовка майбутніх 
соціальних педагогів в закладах вищої 
освіти 

9 _ _ 2 _ _ 7 

Тема 3. Зміст, форми та методи соціально-
виховної роботи з майбутніми 
соціальними педагогами 

9 _ _ 2 _ _ 7 

Модульний контроль 2  
Разом 29 _ _ 6 _ _ 21 

Семестровий контроль 15  
Усього 90 8  16   45 

  



Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1.Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів 
Тема 1.Сучасні проблеми та перспективи 
професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів 

12 2 _ _ _ _ 10 

Тема 2. Зміст та завдання вузівської 
підготовки фахівця з соціальної педагогіки 

14 2 _ 2 _ _ 10 

Разом 26 4 _ 2 _ _ 20 

Змістовий модуль 2.Форми організації процесу професійної підготовки соціальних 
педагогів 
Тема 1. Лекція як форма професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 

12 _ _ 2 _ _ 10 

Тема 2. Практичні (семінарські, 
лабораторні) з фахових дисциплін 

17 2 _ 2 _ _ 13 

                                                         Разом      29 2 _ 4 _ _ 23 

Змістовий модуль 3. Фактори підвищення ефективності процесу професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів 
Тема 1. Види та форми самостійної роботи 
зі студентами-майбутніми соціальними 
педагогами 

10 _ _ _ _ _ 10 

Тема 2. Практична підготовка майбутніх 
соціальних педагогів в закладах вищої 
освіти 

10 _ _ _ _ _  10 

Разом 20 _ _ _ _ _ _ 
Семестровий контроль  15 _ _ _ _ _ _ 

Усього 90 6 _ 6 _ _ 63 
 

 
  



5.Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Теоретичні засади професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів. 
 

Тема 1. Сучасні проблеми та перспективи професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів (лекц. 2 год.) 

Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в 
сучасних умовах. Методологічні підходи до організації навчання 
майбутніх соціальних педагогів в системі закладу вищої освіти. Вимоги до 
викладача фахової кафедри. Специфіка підготовки фахівця з соціальної 
педагогіки в умовах вищої школи. Характеристика сутності та специфіки 
діяльності структурних підрозділів вищої школи (фахових кафедр, 
факультетів, інститутів) у вирішенні завдань підготовки спеціалістів 
соціально-педагогічної роботи. 

Основні поняття теми: професійна підготовка, випускаюча (фахова) 
кафедра, рівень акредитації 

 
Тема 2. Зміст та завдання  вузівської підготовки фахівця з соціальної 
педагогіки ( лекц. 2 год.) 

Вимоги європейських стандартів освіти і їх інтеграція в навчально-
виховний процес вищої школи України. Державний стандарт підготовки 
соціальних педагогів. Освітня програма. Навчальний план підготовки 
фахівця з соціальної педагогіки в системі закладу вищої освіти. Навчальні 
програми як змістовий компонент вивчення навчальних предметів. Вимоги 
до побудови, змістового наповнення типової навчальної програми.  
Кредитно-модульний дидактичний підхід до викладання предметів 
освітньої програми«Соціальна педагогіка». Вимоги до навчальної 
програми, що розробляється за кредитно-модульним підходом. 

Основні поняття теми: освітня програма, навчальний план, навчальна 
програма 

 
Змістовий модуль ІІ. Форми організації процесу професійної 
підготовки соціальних педагогів  

 
Тема 1. Лекція як форма професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів. ( лекц. 2 год.) 

Поняття “форма навчання”; ознаки, класифікації форм навчання. 
Урахування специфіки підготовки фахівця при доборі і визначенні форми 
навчання. Лекції з теорії та технології соціально-педагогічної роботи. 
Функції лекції. Типові види лекцій в дисциплінах фахового блоку. 
Специфіка лекційних спецкурсів з соціальної педагогіки.  

Основні поняття теми: організаційні форми навчально-виховного 
процесу, лекція, спецкурс 

 



Тема 2. Практичні (семінарські, лабораторні) з фахових дисциплін ( 
лекц. 2 год.) 

Особливості підготовки та проведення практичних, семінарських  та 
лабораторних занять з предметів соціально-педагогічного циклу. Семінар 
як форма узагальнення та систематизації знань з фахових предметів. 
Значення лабораторних робіт в системі професійної підготовки 
соціального педагога Технології підготовки та проведення тренінгового 
заняття, круглого столу,  ділових ігор, диспутів та інших типових форм 
організації та проведення практичних занять.  

Основні поняття теми: практичне заняття, семінарське заняття, 
лабораторна робота, інтерактивні методи. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Фактори підвищення ефективності процесу 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

 
Тема 1. Види та форми самостійної роботи зі студентами-майбутніми 
соціальними педагогами 

Важливість самостійної роботи майбутнього соціального педагога як 
мотиваційного підґрунтя успішного виконання завдань професійної 
діяльності. Збільшення співвідношення годин самостійної роботи у 
предметних модулях як вимога європейських стандартів освіти. Типологія 
видів самостійної роботи (самостійні роботи за зразками, конструктивно-
варіативні самостійні роботи, евристичні самостійні роботи, дослідницькі 
самостійні роботи). Умови ефективності організації самостійної роботи 
(планування, поєднання самостійної роботи з іншими видами навчання, 
системність, оптимізація результатів).  

Основні поняття теми: самостійна робота студента,  самостійна 
робота за зразком, варіативна самостійна робота, евристична самостійна 
робота, дослідницька самостійна робота. 

 
Тема 2. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів в 
закладах вищої освіти 

Значення та завдання професійно-орієнтованої практики. Oрiєнтoвна 
структура та завдання прoфесiйнoї практики для студентiвосвітньої 
програми „Сoцiальнапедагoгiка”. Принципи організації практики: 
послідовність, неперервність, урахування особливостей регіону, 
урахування потреб та бажань студентів, координація роботи методистом. 
Види професійної практики майбутніх соціальних педагогів. Значення 
навчальної (ознайомчої) практики. Виробнича практика в системі 
підготовки майбутніх соціальних педагогів. Види практик студентів-
майбутніх соціальних педагогів, що навчаються за освітньо-
кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, магістр 

Основні поняття теми: професійно-орієнтована практика, принципи 
організації практики; навчальна  практика, виробнича практика.  

 



Тема 3. Зміст, форми та методи соціально-виховної роботи з 
майбутніми соціальними педагогами 

Соціально-виховна робота вищого навчального закладу. 
Принципи та види планування виховної роботи з соціальними 
педагогами. Урахування потреб та бажань майбутніх соціальних 
педагогів при організації соціально-виховної роботи з ними. Технології 
активізації студентських ініціатив. Традиційні форми соціально-
виховної роботи з майбутніми фахівцями (День студента, Дебют 
першокурсника, випускний бал, день Інституту (факультету)). 

Особливості підготовки та проведення форм виховної роботи з 
майбутніми соціальними педагогами. Специфічні форми соціально-
виховної роботи з майбутніми соціальними педагогами: благодійні 
акції, рекламно-інформаційні акції, ігротеки для молоді, Фестиваль 
захисту прав дитини, День працівника соціальної сфери, День 
підтримки осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом тощо. Особливості 
підготовки та проведення форм соціально-виховної роботи з 
майбутніми соціальними педагогами. 

Ключові слова: соціально-виховна робота,  планування соціально-
виховної роботи, активізація студентських ініціатив; соціально-виховна 
робота, традиційні форми соціально-виховної роботи, організаційні 
форми соціально-виховної роботи з майбутніми соціальними 
педагогами,  специфічні форми  соціально-виховної роботи 

 
Плани практичних занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади професійної підготовки  
майбутніх соціальних педагогів 
Література: 
Основна: 1,3, 5. 
Додаткова: 3,6,7. 

Практичне заняття 1. Особливості професійної підготовки 
соціальних педагогів за кордоном ( 2 год. ) 
Література: 
Основна: 1,3, 4,5. 
Додаткова: 3,5,6,7. 

Практичне заняття 2. Зміст професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів. ( 2 год.) 
 Література: 
Основна: 1,3, 4,5. 
Додаткова: 3,5,6,7. 

 
Змістовий модуль ІІ. Форми організації процесу професійної 
підготовки соціальних педагогів 

Практичне заняття 3.Лекція в процесі професійної підготовки 
соціального педагога ( 2 год.) 
Література: 



Основна: 1,3, 5. 
Додаткова: 3,6,7. 

Практичне заняття 4.Форми практичних/семінарських занять 
для майбутніх соціальних педагогів ( 2 год.) 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

Практичне заняття 5. Використання інтерактивних технологій в 
проведенні практичних занять соціально-педагогічного циклу ( 2 год.) 
 Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова:5,6,8. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Фактори підвищення ефективності процесу 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

Практичне заняття 6.Особливості формування навичок 
самостійної роботи у майбутніх соціальних педагогів. ( 2 год.) 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

Практичне заняття 7.Програма безвідривної  фахової практики ( 
2 год. ) 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

Практичне заняття 8.Технології підготовки та проведення 
організаційних форм соціально-виховної роботи з майбутніми 
соціальними педагогами (2 год.) 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 
 
6.Контроль навчальних досягнень 

 
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 _ _ 



Відвідування семінарських 
занять 

1 _ _ _ _ _ _ 

Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 _ _ _ _ _ _ 
Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 3 30 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, захист) 

10 _ _ _ _ _ _ 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 3 15 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Разом         64        75 73 

Розрахунок коефіцієнта:  
Максимально можлива кількість балів: 212. 
Коефіцієнт:2,12 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 

100), здійснюється за формулою: 
Х :2,12 = кількість балів – рейтинговий показник успішності студента 

(де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
 

 
6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль І. 
1. Здійснити аналіз навчального плану підготовки  ОКР 

“бакалавр” в одному семестрі (5 балів). 
2. Розробити авторський перелік курсів(5 балів). 
3. Здійснити аналіз індивідуального плану роботи викладача 

фахової кафедри (5 балів.) 
Змістовий модуль 2. 

1. Розробити перелік назв спецкурсів (5 балів). 
2. Розробити зміст практичного (семінарського) заняття до 

предмету соціально-педагогічного спрямування (5 балів). 
3. Розробити форми контролю знань до тематичного модулю (5 

балів.) 
 

Модуль 3. 
1. Розробити перелік завдань для організації самостійної роботи 

студентів (5 балів). 
2. Розробити перелік баз практик для кожного виду практики (5 

балів). 
3. Розробити перелік форм соціально-виховної роботи для 

студентів (5 балів). 
 

Критерії оцінювання: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, 



співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна думка студента, 
прояви креативності  – 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі проведений аналіз, 
співставлення, зроблені висновки, є прояви генерації власних ідей – 4 бали. 

• Завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні 
– 3 бали. 

• Завдання виконано з незначними помилками, без використання 
додаткових джерел інформації – 2 бали. 

• Завдання виконано зі значними помилками – 1 бал. 
Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що 

мають підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 
Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, 

безпосередньо пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних 
заняттях. Виконання завдань самостійної роботи вимагає від студента 
глибокого володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, 
розвиває вміння самостійно досліджувати проблему шляхом пошуку й 
аналізу спеціальної літератури з різних галузей знань, розвиває вміння 
викладати та відстоювати власну точку зору. 
6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 
роботи відбувається як контрольна робота-проект. Завдання оцінюються 
наступним чином: 

• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з 
заповненням таблиць – 1,5 бали; 

• творчі завдання – 2 бали. 
o Загальна кількість питань у одному варіанті розподіляється 

так: 
• питання, що передбачають просту відповідь «так» чи «ні» - 8 х 0,5 

балів = 4 бали; 
• питання, що передбачають вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 8 

х 1 бал = 8 балів; 
• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з 

заповненням таблиць – 6 х 1,5 бали = 9 балів; 
• творчі завдання – 2 х 2 бали = 4 бали. 

Залежно від спрямованості модуля кількість питань за рівнем 
складності може змінюватися, але загальна кількість балів у сумі повинна 
складати 25. 
6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Не передбачено навчальним планом. 
 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 



1. Визначити особливості організації навчання майбутніх 
соціальних педагогів в системі закладу вищої освіти. 

2. Визначити принципи формулювання завдань для самостійної 
роботи студентів у процесі вивчення соціально-педагогічних дисциплін. 

3. Охарактеризувати зміст  курсу "Соціальна педагогіка". 
4. Розкрити функції та основні напрями роботи викладача 

соціально-педагогічних дисциплін. 
5.  Охарактеризувати сутність і значення науково-дослідницької 

роботи студентів у процесі вивчення основ соціально-педагогічної 
діяльності. 

6. Розкрити особливості використання унаочнення у процесі 
навчання майбутніх соціальних педагогів.  

7. Охарактеризувати види самостійної роботи студентів у процесі 
вивчення соціально-педагогічних дисциплін.. 

8. Розкрити сутність, охарактеризувати особливості викладання 
теми «Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності» в курсі 
«Соціальна педагогіка». 

9. Охарактеризувати зміст навчання майбутніх соціальних 
педагогів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». 

10. Розкрити переваги використання інтерактивних форм роботи у 
процесі викладання соціально-педагогічних дисциплін. 

11. Охарактеризувати сучасний стан професійної підготовки 
соціальних педагогів в Україні. 

12. Розкрити сутність, охарактеризувати особливості викладання 
теми «Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості» в курсі 
«Соціальна педагогіка» 

13. Визначити особливості підготовки та проведення практичних 
занять з соціально-педагогічних дисциплін. 

14. Охарактеризувати зміст та особливості побудови курсу 
"Технології соціально-педагогічної діяльності". 

15. Розкрити значення лекції в навчальному процесі. 
Охарактеризувати форми проведення лекцій.   

16. Розкрити можливості використання принципу 
міждисциплінарних зв'язків у викладанні дисциплін соціально-
педагогічного циклу. Навести приклади 

17. Визначити основні структурні компоненти навчального плану 
підготовки фахівця в умовах вищого навчального закладу. 

18. Дати загальну характеристику форм і методів організації 
освітнього процесу у вищій школі та їх специфіку у викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

19. Розкрити основні вимоги до проведення семінарських занять із 
соціально-педагогічних дисциплін та критерії  їх оцінювання. 

20. Розкрити сутність та охарактеризувати особливості викладання 
теми «Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими 
функціональними можливостями» в курсі «Соціальна педагогіка» 



21. Охарактеризувати освітньо-кваліфікаційні  рівні професійної 
підготовки соціального педагога у виші. 

22. Розкрити особливості викладання теми «Предмет та завдання 
соціальної педагогіки» в курсі «Соціальна педагогіка» 

23. Здійснити аналіз навчального плану освітньо-кваліфікаційного 
рівня "бакалавр" за спеціальністю “ Соціальна педагогіка”. 

24. Розкрити особливості викладання теми «Соціально-педагогічна 
діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків» в курсі «Соціальна 
педагогіка» 

25. Дати загальну характеристику складових освітньої програми  
“Соціальна педагогіка”. 

26. Розкрити особливості підготовки та проведення практичних 
занять  курсу „Технології соціально-педагогічної роботи”. 

27. Здійснити аналіз навчання студентів в одному з семестрів за 
навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 
спеціальності «Соціальна педагогіка». 

28. Розкрити особливості викладання теми «Особливості 
соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними 
можливостями» в курсі «Соціальна педагогіка» 

29. Розкрити специфіку соціально-виховної роботи зі студентами - 
майбутніми соціальними педагогами. 

30. Розкрити особливості викладання теми «Девіантна поведінка 
дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації» в курсі «Соціальна 
педагогіка» 

31.  Охарактеризувати сутність консультативної роботи викладача 
кафедри соціальної педагогіки. 

32. Розкрити особливості викладання теми «Характеристика 
різних форм девіації неповнолітніх» в курсі «Соціальна педагогіка» 

33. Охарактеризували вплив наукових шкіл соціальної педагогіки 
на процес професійної підготовки фахівців соціальної сфери України. 

34. Дати характеристику лабораторних занять з предметів 
соціально-педагогічного спрямування. 

35. Розкрити особливості викладання теми «Соціальна вулична 
робота як метод соціально-педагогічної діяльності» в курсі «Технології 
соціально-педагогічної роботи» 

36. Охарактеризувати форми професійної підготовки соціального 
педагога. 

37. Визначити основні завдання  та види виробничої практики 
студентів, що навчаються  за спеціальністю “Соціальна педагогіка”. 

38. Розкрити особливості викладання теми «Рекламно-
інформаційні технології в соціально-педагогічній діяльності» в курсі 
«Технології соціально-педагогічної роботи» 

39. Визначити основні завдання безвідривної ознайомчої практики 
студентів, що навчаються  за спеціальністю “Соціальна педагогіка”. 



40. Розкрити особливості викладання теми «Технології 
профілактики в соціально-педагогічній діяльності» в курсі «Технології 
соціально-педагогічної роботи» 

41. Охарактеризувати програму фахової практики для студентів 
спеціальності “Соціальна педагогіка”. Надати пропозиції щодо її 
удосконалення. 

42. Розкрити сутність викладання теми «Особливості соціально-
педагогічної роботи в  умовах оздоровчого табору» в курсі «Технології 
соціально-педагогічної роботи» 

43. Розробити структуру, презентувати зміст лекції до однієї 
соціально-педагогічної дисципліни (за вибором студента). 

44. Розробити структуру і презентувати зміст практичного заняття 
до однієї соціально-педагогічної дисципліни (за вибором студента). 

45. Охарактеризувати структуру і зміст робочої навчальної 
програми однієї із соціально-педагогічних дисциплін (за вибором 
студента). 

46.  Розробити перелік завдань для самостійної роботи студентів 
до однієї з тем соціально-педагогічної дисципліни (за вибором студента). 

47. Розробити перелік форм оцінки та контролю знань студентів до 
однієї з тем соціально-педагогічної дисципліни (за вибором студента). 

6.6 Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ  «МЕТОДИКА 
ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»  

Загальна 
кількість 
балів 

                                                                                          212 балів 

Модулі Змістовий модуль І (64 бали) Змістовий модуль ІІ (75 балів) Змістовий модуль ІІІ (73 бали) 
Назва модуля Теоретичні засади професійної 

підготовки майбутніх соціальних 
педагогів 

Форми організації процесу професійної 
підготовки соціальних педагогів 

Фактори підвищення ефективності процесу 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 

Лекції                      2 бала                              2  бала 5 
Теми лекцій Сучасні 

проблеми та 
перспективи 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
соціальних 
педагогів 

Зміст та 
завдання 
вузівської 
підготовки 
фахівця з 

соціальної 
педагогіки 

Лекція як форма 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
соціальних 
педагогів 

Практичні (семінарські, 
лабораторні) з фахових 

дисциплін 

Самостійна робота 
майбутніх 
соціальних 
педагогів 

в структурі 
освітнього процесу 

дист. 

Практичні   22 бала 33 бала 33 бала 
Теми практ. 
 занять 

Особливості 
професійної 
підготовки 
фахівця  
соціальної сфери 
за кордоном(11 
балів) 

Зміст 
професійної 
підготовки 
майбутніх 
соціальних 
педагогів(11 
балів) 

Лекція в процесі 
професійної 
підготовки 
соціального 
педагога(11 
балів) 

Практичні/ 
семінарські 
заняття для 
майбутніх 
соціальних 
педагогів 
(11 балів 

Використання 
інтерактивних 
технологій в 
проведенні 
практичних 
занять 
фахового 
циклу(11 балів) 

Особливості 
формування 
навичок 
самостійної роботи 
у майбутніх 
соціальних 
педагогів(11 балів) 

Самостійна 
робота 
45 

1. Здійснити аналіз навчального 
плану підготовки  ОКР “бакалавр” в 
одному семестрі (5 балів) 
2. Розробити авторський перелік 

курсів(5 балів) 
3. Здійснити аналіз 

індивідуального плану роботи 
викладача фахової кафедри(5 балів) 

4. Розробити перелік назв спецкурсів (5 балів) 
5. Розробити зміст практичного (семінарського) 
заняття до предмету соціально-педагогічного 
спрямування (5 балів) 
6. Розробити форми контролю знань до 
тематичного модулю (5 балів) 
 

7.робити перелік завдань для організації самостійної 
роботи студентів (5 балів) 
8.Розробити перелік баз практик для кожного виду 
практики (5 балів) 
9.Розробити перелік форм соціально-виховної роботи 
для студентів(5 балів) 

Поточний 
контроль 

Модульна контрольна робота  
(25 балів) 

Модульна контрольна робота  
 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 3. (25 балів) 

Розрахунок коефіцієнта:  
Максимально можлива кількість балів: 212. 
Коефіцієнт:2,12 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де 

максимум – 100), здійснюється за формулою: 
Х :2,12 = кількість балів – рейтинговий показник успішності студента 

(де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу).



7. Рекомендовані джерела 
Основна (базова): 

1. Вайнола Р. Х., Сисоєва С. О. Методика викладання соціально-
педагогічних дисциплін : навч. посіб. Київ : Київський університет імені 
Б.Д. Грінченка, 2010. 155 с. 

2. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І. та ін. : навч. процес у 
вищій педагогічній школі : навч. посіб / за ред.  
Київ : НПУ, 2001. 338 с. 

3. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: 
зарубіжний досвід : навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 
2003.184 с. 

4. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних 
педагогів в умовах неперервної освіти : монографія / за ред. Н. Г. 
Ничкало. Тернопіль : ТНПУ, 2006. 424 с. 

5. Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики : навч. 
посіб. / за ред. І. Григи. Київ : КМА, 2003. 76 с. 
 
Додаткова: 

1. Бочарова В. Г. Профессиональная социальная работа: личностно 
ориентированный поход : монографія Москва : Институт педагогіки и 
социальной работы РАО, 1999.184 с.  

2. Галагузова Ю. Н. Подготовка социальных педагогов: пора преодолеть 
противоречия // Социальнаяпедагогика. 2003. № 1.  С. 97–102. 

3. Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Веретенко Т. Г. та ін. 
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери /  за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ, 
Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с. 

4. Никитин В. А. Социальная   работа: проблемы теории и 
підготовки специалистов : учеб. пос. Москва : ООО ПолиграфтехСервис, 
2002. 235 с. 

5. Платонова Н. М. Дидактика соціального образования: 
особенности обучения социальной работе. СПб. : СПбУ, 2001. 168 с. 

6. Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін. Соціальна 
педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. Київ : Центр учбової 
літератури, 2008. 336 с.  

7. Харченко С. Я. Дидактические основы підготовки студентов к 
социально-педагогической деятельности. Луганск : Альма матер, 1999. 138 с. 

8. Технология інтерактивного обучения [Електронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.moi-universitet.ru/ 
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Додаток А 
 

Плани практичних занять 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади професійної підготовки  
майбутніх соціальних педагогів 

 
Практичне заняття 1. Особливості професійної підготовки 

соціальних педагогів за кордоном 
Хід:  
 презентації студентів «Професійна підготовка фахівців соціальної 

сфери за кордоном» (країна за вибором студентів; 
 визначення можливостей імплементації досвіду обраної країни на 

терена України. 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 
Практичне заняття 2. Зміст професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. 
Хід: 
 аналіз змісту навчального плану бакалавра за освітньою 

програмою «соціальна педагогіка»; 
 навчальні програми як змістовий компонент вивчення навчальних 

предметів.  
 вимоги до побудови типової  та робочої навчальної програми.  
 вимоги до навчальної програми, що розробляється за кредитно-

модульним підходом. 
 аналіз змісту робочих навчальних програм фахового циклу. 

Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 
Змістовий модуль ІІ. Форми організації процесу професійної підготовки 
соціальних педагогів 

 
Практичне заняття 3.Лекція в процесі професійної підготовки 

соціального педагога 
Хід:  
 ділова гра «Організаційний момент»; 
 визначення мети лекції; 
 розробка плану лекції; 
 визначення вимог до презентації. 

Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 



Додаткова: 1,3,5,6,7. 
 
Практичне заняття 4.Форми практичних/семінарських занять для 

майбутніх соціальних педагогів 
Хід:  
 пропозиції щодо назв практичних занять (робота парами); 
 захист(робота в групах) одного виду практичного заняття; 

Література: 
Основна: 1,2, 4. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 
Практичне заняття 5.Використання інтерактивних технологій в 

проведенні практичних занять соціально-педагогічного циклу 
Хід: 
 презентація «портфоліо» інтерактивних технік (ігри, вправи); 
 демонстраціяфрагментівзаняття з елементами тренінгу, 

мозкового штурму, дискусії (робота в групах) 
Література: 
Основна: 1,2, 3,5. 
Додаткова: 5,6,8. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Фактори підвищення ефективності процесу 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

Практичне заняття 6.Особливості формування навичок 
самостійної роботи у майбутніх соціальних педагогів.  

Хід: 
 визначення видів самостійної роботи та наведення прикладів; 
 розробка базових видів самостійної роботи студентів; 
 презентація переліку видів самостійної роботи до теми/модулю; 

Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 
Практичне заняття 7.Програма безвідривної  фахової практики 
Хід: 
 аналіз програм практик; 
 розробка авторської моделі безвідривної практики; 
 мозковий штурм на кращі назви для видів практики. 

Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 



Практичне заняття 8.Технології підготовки та проведення 
організаційних форм соціально-виховної роботи з майбутніми 
соціальними педагогами 

Хід: 
 розробка переліку видів соціально-виховної роботи з 

майбутніми соціальними педагогами; 
 захист плану соціально-виховної роботи з майбутніми 

соціальними педагогами (для певного курсу); 
 презентація міні-проекту форми  соціально-виховної роботи з 

майбутніми соціальними педагогами (робота в групах). 
Література: 
Основна: 1,2, 4,5. 
Додаткова: 1,3,5,6,7. 

 


