
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Соціальна педагогіка 

Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 

Курс 1  

Семестр 2,3 
 

Кількість змістових модулів з розподілом: 5 

Обсяг кредитів 5  

Обсяг годин, в тому числі: 150 
 

Аудиторні 56  

Модульний контроль 10  

Семестровий контроль ЗО  

Самостійна робота 54 
 

Форма семестрового контролю іспит 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Розкриття теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні 

змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з 

представниками різних соціальних груп. Характеристика актуальних питань 

соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду 

вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики. 

3. Результати навчання за дисципліною 
Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатів: здатність 

визначати пріоритетні напрями, планувати основні етапи соціально-педагогічної 

діяльності, створювати безпечне сприятливе середовище, координувати та коригувати 

діяльність учасників соціально-педагогічного процесу, налагоджувати співпрацю та 

партнерство з різними суб’єктами соціально-педагогічної роботи, виступати 

посередником між об’єктами та суб’єктами соціально-педагогічної діяльності, 

працювати у мультидисциплінарній команді. 

У результаті опанування дисципліною у студентів формуються такі компетенції (табл. 

1).



Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК-6 

ЗК-9 
(загальні компетенції) 

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК- 1 

СК-2 

СК-7 

СК-9 

СК - 11 

СК - 12 
Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

(СК) 

Знання і розуміння сутності, значення і видів 

соціальної роботи та основних її напрямів 

(психологічного, соціально-педагогічного, 

юридичного, економічного, медичного). 

Здатність прогнозувати перебіг різних 

соціальних процесів. 

Здатність до співпраці у міжнародному середовищі 

та розпізнавання міжкультурних проблем у 

професійній практиці. 

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, 

особливості та ресурси клієнтів. 

Здатність до надання допомоги та підтримки 

клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, 

вікових відмінностей, тендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на 

піднесення соціального добробуту. 

Таблиця 1. 

Компетенції студента, який опанував дисципліну 

«Соціальна педагогіка» 



4.Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 
Теоретичні засади соціальної педагогіки 

Тема 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки 8 2 2 - - - 
4 

Тема 2. Тезаурус соціальної педагогіки 8 2 2 - — — 4 

Модульний контроль 2 
 

Разом 18 4 4 — — — 8 

Змістовий модуль 2 

Соціальне становлення особистості 
Тема 3. Соціалізація особистості як суспільно- 

педагогічний феномен 
8 2 2 - - - 

4 

Тема 4. Сутність і зміст соціального виховання 

дітей та молоді 
10 2 2 - - - 6 

Модульний контроль 2 
 

Разом 20 4 4 — — — 10 

Змістовий модуль 3 

Сутність соціально-педагогічної діяльності 
Тема 5. Зміст та структура соціально- педагогічної 

діяльності 
10 2 2 

 

- - 6 

Тема 6. Теоретичні та технологічні засади 

соціально-педагогічної діяльності 

14 
2 2 

4 
- - 6 

Модульний контроль 2  

Разом 26 4 4 4 —   12 

Змістовий модуль 4 

Характеристика інститутів соціального виховання дітей та молоді 
Тема 7. Громада як соціалізуючий простір 

особистості 
12 2 2 2 — — 6 

Тема 8. Соціально-педагогічна робота в інститутах 

соціального виховання територіальної громади 

14 2 2 4 — — 6 

Модульний контроль 2 
 

Разом 28 4 4 6 
  

12 
  



Змістовий модуль 5 
Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді 

Тема 9. Діти, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 
12 2 2 4 — — 6 

Тема 10. Інтеграція у суспільство дітей з 

особливими освітніми потребами 
14 2 2 2 — — 6 

Модульний контроль 2 
 

Разом 28 4 4 6 
  

12 

Семестровий контроль ЗО  

Усього 150 20 20 16 — — 54 



5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Соціальна педагогіка як наука 

Тема 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки ( 2 год.) 

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної 

педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної 

практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук. Поняття про 

наукові теорії. Мотиваційно-потребова теорія А.Маслоу. Теорії научіння. Теорія 

діяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського. Теорії розвитку. Теорія 

соціальної компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії. 

Основні поняття теми: педагогіка, об’єкт, предмет, соціальна педагогіка, 

розвиток, потреби, діяльність, особистість, життєві компетентності.. 

Тема 2. Тезаурус соціальної педагогіки (2 год.). 

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація - базова категорія 

соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання. Соціальне середовище 

як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види. Зміст та 

види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика 

ресоціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги. Соціально- педагогічна 

підтримка. 

Основні поняття теми: соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика, 

реабілітація, соціальне середовище, соціальне виховання, ресоціалізація, соціальні 

послуги. 

Семінарське заняття 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних 

знань (2 год.). 

Література: 

Основна: 1,2, 4, 6. 

Додаткова: 1. 

Семінарське заняття 2. Характеристика соціально-педагогічної підтримки 

дітей та молоді (2 год.). 

Література: 

Основна: 1, 2, 4. 

Додаткова: 1,2,3. 

Змістовий модуль 2. 

Соціальне становлення особистості 

Тема 3. Соціалізація особистості як суспільно-педагогічний феномен ( 2 год.) 
Основні уявлення про соціалізацію. Соціалізація як наукова і навчальна 

проблема. Місце курсу в системі педагогічної освіти та його зв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами. Визначення соціалізації як складного і тривалого 

процесу взаємодії людини і суспільства. Вчення Ф.Гіддінгса, Т.Тарда, Т.Парсонса, 

Ч.Кулі, Дж. Міда. Розвиток поглядів на соціалізацію у радянському та 

пострадянському просторі. Співвідношення понять “соціалізація”, “виховання”, 



“розвиток”. 

Основні поняття теми: соціалізація, суспільство, процес, розвиток, взаємодія. 

Тема 4. Сутність і зміст соціального виховання дітей та молоді ( 2 год.) 

Поняття «Соціальне виховання». Основні групи функцій соціального 

виховання. Якості особистості. Уявлення про самого себе (Я-концепція). Основні 

завдання соціального виховання. Інститути соціального виховання. 

Основні поняття теми: Соціальне виховання, функції соціального виховання, 

якості особистості, Я-концепція, інститути соціального виховання. 

Семінарське заняття 3. Наукові концепції соціалізації особистості (2 год.). 

Література: 

Основна: 1, 2, 4. 

Додаткова: 1,2,3. 

Семінарське заняття 4. Особливості соціалізації представників різних 

вікових груп (2 год.). 

Література: 

Основна: 1, 2, 4. 

Додаткова: 1,2,3. 

Змістовий модуль 3. 

Сутність соціально-педагогічної діяльності 

Тема 5. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності ( 2 год.) 
Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура 

соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціально-педагогічної діяльності. 

Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб’єктів і об’єктів 

соціально-педагогічної діяльності. 

Основні поняття теми\ діяльність, педагогічна діяльність, соціальна діяльність, 

соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота, об’єкти і суб’єкти 

соціально-педагогічної діяльності, клієнт. 

Тема 6. Теоретичні та технологічні засади соціально-педагогічної діяльності 

( 2 год.) 

Поняття принципів. Характеристика соціально-політичних принципів. 

Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної діяльності. Організаційні 

принципи соціально-педагогічної діяльності. Характеристика особливих принципів. 

Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види 

ресурсів. Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. Групи методів та їх 

характеристика. 

Основні поняття теми: принцип, ресурси, ресурсне забезпечення, методи. 

Семінарське заняття 5. Характеристика різних груп дітей та молоді як 

об’єктів соціально-педагогічної діяльності ( 2 год.) 

Література: 



Основна: 1,3. 

Додаткова: 1. 

Семінар 6. Ресурси соціально-педагогічної діяльності ( 2 год.) 

Література: 

Основна: 1. 

Додаткова: 1. 

Практичне заняття 1. Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості (2 

год.) 

Література: 

Основна: 5,6. 

Додаткова: 1. 

Практичне заняття 2. Сфери застосування методів соціально-педагогічної 

діяльності (2 год.) 

Література: 

Основна: 5,6. 

Додаткова: 1. 

Змістовий модуль 4. 

Характеристика інститутів соціального виховання дітей та молоді 

Тема 7. Громада як соціалізуючий простір особистості (2 год.) 
Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень соціального 

середовища. Основні характеристики територіальної громади. Соціалізуючі функції 

громади. 

Основні поняття теми: громада, резидентна громада, ідентифікаційна громада, 

соціальна система, фактор соціалізації. 

Тема 8. Соціально-педагогічна робота в інститутах соціального виховання 

територіальної громади ( 2 год.) 

Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функціональні 

обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Структура соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Основні напрямки та форми їх роботи. Діяльність 

спеціалізованих служб в умовах територіальної громади (центр соціально- 

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 

соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально- 

психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр медико- 

соціальної реабілітації для неповнолітніх). 

Організація соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання. 

Основні поняття теми: загальноосвітній навчальний заклад, функції соціального 

педагога, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклад соціального 

обслуговування, клуб за місцем проживання. 



Семінарське заняття 7. Соціалізація дітей в закладах інтернатного типу (2 

год.) 
Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 2,6. 

Семінарське заняття 8. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх 

закладах (2 год.) 
Література: 

Основна: 1,2,4. 

Додаткова: 1,4. 

Практичне заняття 3. Характеристика закладів соціального 

обслуговування (2 год.) 

Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 1,3. 

Практичне заняття 4. Неурядові організації як суб’єкти соціально- 

педагогічної роботи на локальному рівні (4 год.) 

Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 1,3. 

Змістовий модуль 5. 

Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді 

Тема 9. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (2 год.) Складні 

життєві обставини. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Основні 

групи. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Інституційні 

заклади. Деінституалізація. Безпритульні діти, бездоглядні діти. 

Основні поняття теми: Складні життєві обставини, діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, деінституалізація, безпритульні діти, 

бездоглядні діти. 

Тема 10. Інтеграція у суспільство дітей з особливими освітніми потребами 

(2 год.) 
Соціально-психологічний портрет дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Інвалід, інвалідність. Діти з порушенням опорно-рухового апарату. Діти з 

порушенням інтелектуального розвитку. Діти з емоційно-вольовими порушеннями. 

Діти з порушенням мовлення. Діти з порушенням слуху. Діти з порушенням зору. 

Інтеграція у суспільство дітей з особливими освітніми потребами. 

Семінарське заняття 9. Соціально-педагогічна робота з профілактики 

насильства щодо дітей (2 год.) 



Література: 

Основна: 1,2,4. 

Додаткова: 1,4. 

Семінарське заняття 10. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю (2 год.) 

Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 2,6. 

Практичне заняття 5. Програми профілактики насильства (4 год.) 
Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 1,3. 

Практичне заняття 6. Зміст соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в 

різних установах (2 год.) 
Література: 

Основна: 1,5. 

Додаткова: 1,3.



б.Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування практичних занять 1 
- - - - 

2 2 
3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 2 20 
3 зо 3 зо 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 
1 

5 - - - - 
1 

5 
1 

5 

Виконання ессе 20 - - 1 20  - - - - - 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
 Разом 54 69 71 103  ?7 

Розрахунок коефіцієнта: 

Максимально можлива кількість балів: 368 

Коефіцієнт: 6,13 

Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до 

відповідності, де максимум - 60), здійснюється за формулою: X : 6,13 

= кількістьбалів - рейтинговийпоказникуспішності студента(де X - 

кількістьбалів, отриманих студентом протягомвивченнякурсу) 

40 балів - іспит



6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. 

1. Скласти таблицю визначень соціальної педагогіки (5 балів) 

Визначення 

педагогіки 

соціальної Назва джерела 

  

 

 Змістовий модуль 2. 
1. Написати есе „Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей” (20 балів)  

Змістовий модуль 4. 

1. Скласти банк неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей, сімей, 

молоді у вашому регіоні (5 балів) 

Змістовий модуль 5. 

1. Прочитати книгу «Син терориста» Зак Ебрагім і проаналізувати види насильства в 

сім’ї та скласти план роботи з сімєю (5 балів) 

Критеріїоцінювання: 

• Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 

інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна 

думка студента - 5 балів. 

• Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 

інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки - 4 

бали. 

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

• Завдання виконано з незначними помилками, без використання додаткових 

джерел інформації - 2 бали. 

• Завданн явиконано зі значними помилками - 1 бал. 

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 в 

тестовому режимі з використанням роздрукованих завдань. Завдання розподіляються за 

рівнем складності: 

• проста відповідь «так» чи «ні» - 0,5 балів; 

• вибір відповіді з 4 та більше варіантів - 1 бал; 

• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з заповненням 

таблиць - 1,5 бали; 

• творчі завдання - 2 бали. 

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 -8x1 бал = 8 

балів; 

• завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з заповненням 

таблиць - 6 х 1,5 бали = 9 балів; 

• творчі завдання -2x2 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. 

Письмовий екзамен. 

6.5 Орієнтовний перелік питань для екзамену. 

1. Охарактеризувати соціально-педагогічну діяльність як нагальну необхідність 

розвитку українського суспільства. 

2. Зміст комунікативної функції у діяльності соціального педагога. 

3. Охарактеризувати основні сфери діяльності соціального педагога. 

4. Роль психолого-педагогічних принципів у встановленні пріорітету особистості в 

соціально-педагогічній діяльності. 

5. Розкрити значення когнітивного компоненту як теоретичної основи 

соціально-педагогічної діяльності. 

6. Охарактеризувати зміст соціально-терапевтичної функції у діяльності 

соціального педагога. 

7. Розкрити значення операційного компоненту як сукупності практичних умінь 

спеціаліста в соціально-педагогічній діяльності. 

8. Роль корекційно-реабілітаційної функції у діяльності соціального педагога. 

9. Розкрити зміст соціально-політичних принципів соціально-педагогічної 

діяльності. 

10. Охарактеризувати морально-етичну групу особистісних якостей соціального 

педагога. 

11. Охарактеризувати групу психоаналітичних якостей соціального педагога. 

12. Розкрити основні психологічні характеристики особистісних якостей 

соціального педагога. 

13. Роль благодійних організацій у здійсненні соціальної підтримки населення. 

14. Охарактеризувати групу особистісних, педагогічних якостей соціального 

педагога. 

15. Розкрити поняття „соціальне виховання” і охарактеризувати його зміст та 

принципи. 

16. Роль прогностичної функції у діяльності соціального педагога. 

17. Зміст діагностичної функції у діяльності соціального педагога. 

18. Розкрити сутність специфічних принципів соціально-педагогічної 

діяльності на прикладі його складових: принципи гуманізму, 

незалежності,клієнтоцентризму, конфеденційності. 

19. Розкрити сутність специфічних принципів соціально-педагогічної діяльності, 

через його складові: принципи опори на потенційні можливості людини, толерантності, 



максималізації соціальних ресурсів. 

20. Розкрити зміст попереджувально-профілактичної функції у діяльності 

соціального педагога. 

21. Розкрити зміст організаційних принципів соціально-педагогічної діяльності. 

22. Дати характеристику групам потенційних клієнтів соціальної роботи. 

23. Розкрити зміст охоронно-захисної функції у діяльності соціального педагога. 

24. Розкрити зміст організаторської функції у діяльності соціального педагога. 

25. Розкрити зміст попереджувально-профілактичної функції у діяльності 

соціального педагога. 

26. Розкрити роль неурядових організацій у соціально-педагогічній роботі з дітьми 

та молоддю 

27. Розкрити сутність соціального виховання 

28. Принципи соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика 

29. Дати характеристику основних груп волонтерів та їх мотивації до 

волонтерської діяльності 

30. Розкрити особливості соціалізації дітей в інтернатних закладах та 

соціальна-педагогічна робота з ними 

31. Соціалізація як базова категорія соціальної педагогіки 

32. Причини соціального сирітства в Україні та шляхи його подолання 

33. Дати характеристику прийомних сімей 

34. Розкрити особливості соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітніх 

закладах 

35. Особливості деліквентної поведінки неповнолітніх 

36. Характеристика моделей соціальної підтримки людей з обмеженими 

функціональними можливостями 

37. Сім’я як необхідна умова соціалізації особистості 

38. Охарактеризувати девіантну поведінки дітей та молоді 

39. Характеристика суб’єктів соціально-педагогічної діяльності 

40. Соціальна реабілітація в системі соціально-педагогічній діяльності 

41. Характеристика деліквентної поведінки неповнолітніх 

42. Соціально-психологічний портрет дитини з обмеженими функціональними 

можливостями 

43. Назвати види соціальних послуг та розкрити їх зміст 

44. Соціальна адаптація та її роль у пристосуванні індивіда до умов середовища 

45. Види психопатологічної поведінки підлітків як різновид девіації 

46. Визначити зміст та форми роботи соціального педагога з сім’єю 

47. Охарактеризувати види, причини інвалідності та їх врахування у 

соціально-педагогічній діяльності 

48. Визначити зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та сферами 

суспільного життя. 

49. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності 

50. Дати характеристику дитячих будинків сімейного типу 

51. Дати характеристику закладів соціально-педагогічного спрямування (соціальні 

гуртожитки, центри соціально-психологічної допомоги, центри для ВІЛ- інфікованих 

дітей та молоді) 



52. Розкрити роль соціальної адаптації в соціалізую чому процесі 

53. Дати характеристику волонтерського руху в Україні 

54. Визначити функції та параметри сучасної сім’ї 

55. Дати класифікацію ресурсів соціально-педагогічної діяльності 

56. Дати характеристику методу «рівний-рівному 

57. Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи на локальному 

рівні 

58. Характеристика об’єктів соціально-педагогічної діяльності 

59. Соціальне середовище як необхідна умова процесу соціалізації особистості 

60. Характеристика адективної поведінки неповнолітніх 

61. Визначити предмет та завдання соціальної педагогіки 

62. Соціальне сирітство в Україні, причини його розвитку 

63. Характеристика прояву наркозалежної поведінки неповнолітніх 

64. Визначити функції професійної діяльності соціального педагога 

65. Дати характеристику змісту та форм соціальної профілактики 

66. Типологія сімей у соціально-педагогічній науці 

67. Визначити мотиви суїцидальної поведінки неповнолітніх 

68. Розкрити методи соціально-педагогічної діяльності 

69. Характеристика територіальної громади як соціалізую чого простору 

життєдіяльності особистості 

70. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості 

6.6Шкала відповідностіоцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 
Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



7.НАВЧАЛБНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «Соціальна педагогіка» 
Модулі 

Змістовий модуль 1 (54 балів) Змістовий модуль 2 (69 балів) Змістовий модуль 3 (71 бал) Змістовий модуль 4 (87 балів) Змістовий модуль 5 (87 балів) 

Лекції 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 

Теми лекцій Предмет і 

завдання 

соціальної 

педагогіки 

Тезаурус 

соціальної 

педагогіки 

Соціалізація 

особистості як 

суспільно- 

педагогічний 

феномен 

Сутність і зміст 

соціального 

виховання дітей 

та молоді 

Зміст та структура 

соціально- 

педагогічної 

діяльності 

Теоретичні та 

технологічні 

засади 

соціально- 

педагогічної 

діяльності 

Громада як 

соціалізуючий 

простір 

особистості 

Соціально- 

педагогічна робота 

в інститутах 

соціального 

виховання 

територіальної 

громади 

ДІТИ, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

Інтеграція у 

суспільство 

дітей 3 

особливими 

освітніми 

потребами 

Семінарські 

заняття 

Соціальна 

педагогіка як 

галузь 

інтегративних 

знань (11 балів) 

Характеристика 

соціально- 

педагогічної 

підтримки дітей та 

молоді (11 балів) 

Наукові 

концепції 

соціалізації 

особистості (11 

балів) 

Особливості 

соціалізації 

представників 

різних вікових 

груп (11 балів) 

Характеристика 

різних груп дітей та 

молоді як об’єктів 

соціально- 

педагогічної 

діяльності (11 

балів) 

Ресурси 

соціально- 

педагогічної 

діяльності (11 

балів) 

Соціалізація дітей 

в закладах 

інтернатного типу 

(11 балів) 

Соціально- 

педагогічна робота 

в загальноосвітніх 

закладах (11 балів) 

Соціально- 

педагогічна 

робота з 

профілактики 

насильства 

щодо дітей (11 

балів) 

Соціальна 

реабілітація 

дітей з 

інвалідністю 

(11 балів) 

Практичні 

заняття 

    Сім’я як 

мікросередовище 

соціалізації 

особистості 

(11 балів) 

Сфери 

застосування 

методів 

соціально- 

педагогічної 

діяльності (11 

балів) 

Характеристика 

закладів 

соціального 

обслуговування 

(11 балів) 

Неурядові 

організації як 

суб’єкти 

соціально- 

педагогічної 

роботи на 

локальному рівні 

(22 балів) 

Програми 

профілактики 

насильства (22 

балів) 

Зміст 

соціальної 

реабілітації 

дітей 3 

інвалідністю в 

різних 

установах (11 

балів) 

Самостійна 

робота 

Скласти таблицю (5 балів) Написати есе (20 балів)   Скласти банк організацій (5 балів) 

Проаналізувати книгу (5 балів) 

Поточний 

контроль 

Модульна контрольна робота 

25 балів 

Модульна контрольна робота 

25 балів 

Модульна контрольна робота 

25 балів 

Модульна контрольна робота 

25 балів 

Модульна контрольна робота 

25 балів 

Підсумковий 

контроль 

Іспит (40 балів) 

 

Розрахунок коефіцієнта: 
Максимально можлива кількість балів: 368 

Коефіцієнт: 6,13 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум - 60), здійснюється за формулою: 
X : 6,13 = кількістьбалів - рейтинговийпоказникуспішності студента(де X - кількістьбалів, отриманих студентом протягомвивченнякурсу) 
40 балів - іспит
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. - К. : 

Центр учбової літератури, 2009. - 208 с. 

2. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. - К.: Видавничий 

Дім «Слово», 2011. - 240 с. 

3. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. посіб. / Т. Є. 

Єжова. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 284 с. 

4. Иванов А. В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А. В. Иванов 

и др.; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. — М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К
0
», 2010. — 424 с. 

5. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / О.В. Безпалько, І.Д. Зверева, Т.Г. 

Веретенко.; За ред. О. В. Безпалько. - К. : Академвидав, 2013. - 312 с. 

6. Соціальна педагогіка: підручник. - 4-те вид. виправ, та доп. / За ред. 

проф. А.Й. Капської. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с. 

Додаткова 

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сферни / За ред. І.Д. Звєрєвої.- 

Київ, Симферополь : Універсум, 2012.-563 с. 

2. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. - К.: 

ХмЦНП, 2011. - 368 с^ 

3. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід категорій сімей та 

дітей. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 232с. 

4. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: Учеб, 

пособие для студ.высш.учеб.заведений. - М., 2006. - 304 с. 

5. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и 

группами девиантного поведения: Учеб, пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. — 

М.: ИНФРА-М, 2007. — 185 с. 

6. Петрочко Ж. В. Діти в складних життєвих обставинах : соціально- 

педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. - Рівне: видавець 

О. Зень, 2010. - 368 с. 

7. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа 

середовищі: Монографія. - Полтава, 2010. - 480 с. 

8. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної 

підтримки. Тренінгів курс для спеціалістів соціальної сфери / Автори- 

упорядники: В.Г.Головатий, А.В. Калініна, О.А.Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. 

Алєксєєнко. - К.: Основа-Принт, 2007. - 128 с. 

9. Зак Ебрагім «Син терориста» 

9. Додаткові ресурси (за наявності): ЕНК 


