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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7  

Галузь знань 
0101 «Педагогічна 

освіта» 
 нормативна 

 Напрям підготовки  
6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 
 

Модулів –   6 

Спеціальність: 
_____________________ 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 6 2-й  
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  - 
 

Семестр  

Загальна кількість 
годин –  252 

3-4 й  
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 5 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  
 

40 год.  
Практичні, семінарські 
44 год.  

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

108 год. 
36 год. 

Самостійна 
робота з 

підготовки 
до іспиту 

 

Індивідуальні завдання:  
12 год. 

Вид контролю:  
екзамен  
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Зміст 

І.  Опис  навчальної дисципліни  
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни.  
ІІІ. Програма  
ІV. Навчально-методична карта дисципліни  
V.  Плани семінарських та практичних занять 
VІ. Завдання для самостійної роботи 
VІІ.  Індивідуальна  робота  
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю 
ІХ. Питання до екзамену 
Х. Література 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У добу реформування країни, становлення нових соціально-економічних 
основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови нових відносин між 
суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації 
особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями 
людинознавчих дисциплін. 

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як 
перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи, 
умови та засоби соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі різних 
суспільних інститутів. 

З огляду на це особливе значення має розробка теоретичних основ 
соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, 
досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики. 

Мета курсу “Соціальна педагогіка” полягає в розкритті теоретичних основ 
соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні  змісту провідних напрямів 
професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різних 
соціальних груп. 

Курс містить 7 змістових модулів. Загальний обсяг дисципліни складає 
шість залікових кредитів (216 годин), що об’єднує всі види навчальної 
діяльності студента: аудиторні заняття (108 годин), самостійна робота (108 
годин), контрольні заходи ( модульний контроль, екзамен).  

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо: 
- сутності соціальної педагогіки як науки; 
- принципів та методів соціально педагогічної діяльності;  
- особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах; 
- попередження негативного впливу факторів соціального середовища на 

особистість. 
На основі цих знань у студентів  будуть сформовані уміння: 
- аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості; 
- диференціювати зміст  діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів 

та напрямів соціально-педагогічної роботи; 
- добирати адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності. 
Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів. 

Самостійна робота у процесі опанування курсу „Соціальна педагогіка” включає 
опрацювання додаткових інформаційних джерел, підготовку до семінарських та 
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практичних занять, різних форм поточного контролю, систематизацію 
вивченого матеріалу перед  модульним контролем та іспитом 

Індивідуальні завдання включають: написання  есе, складання порівняльних 
таблиць, аналітичний огляд досвіду роботи фахівців соціально-педагогічної 
сфери. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
п/п Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 

Р
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Змістовий модуль І. 
Соціальна педагогіка як наука 

1. Предмет і завдання соціальної 
педагогіки 

7 4 2  2  3   

2 Парадигми та теорії соціальної 
педагогіки 

7 2 2   1 4   

3. Тезаурус соціальної педагогіки 17 8 4  4  9   
Разом 31 14 8  6 1 16  2 
 
4. Зміст та структура соціально-

педагогічної діяльності 
9 4 2  2 1 4   

5. Принципи та ресурсне 
забезпечення  соціально-
педагогічної діяльності 

4 4 2  2     

6. Методи соціально-педагогічної 
діяльності 

14 4 2 2  2 8   

Разом 27 12 6 2 4 3 12  2 
Змістовий модуль ІІІ. 

Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 
7. Сім’я як мікросередовище 

соціалізації особистості 
20 8 4 2 2  12   

8. Зміст та форми соціально-
педагогічної роботи з різними 
типами сімей 

19 8 2 4 2 2 9   

Разом 39 16 6 6 4 2 21  2 
Змістовий модуль ІV. 

Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку 
9. Соціально-психологічний портрет 

особистості з особливостями 
психофізичного розвитку 

10 4 4    6   

10. Зміст соціально-педагогічної 
роботи з дітьми та молоддю з 
особливостями психофізичного 

14 6 2 2 2 2 6   
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розвитку 
Разом 24 10 6 2 2 2 12  2 

Змістовий модуль V. 
Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

11. Сутність девіантної поведінки 14 6 2 2 2  8   
12. Характеристика різних видів 

девіантної поведінки 
неповнолітніх 

19 8 4 2 2 2 9   

Разом 33 14 6 4 4 2 17  2 
Змістовий модуль VІ. 

Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 
13. Територіальна громада як 

соціалізуючий простір 
особистості 

14 4 2 2   10   

14. Соціально-педагогічна робота в 
загальноосвітніх закладах та 
соціальних службах 
територіальної громади 

24 8 4 4 2 2 12   

15. Соціально-педагогічна діяльність 
неурядових організацій 

14 4 2 2 2  8   

Разом 52 16 8 8 4 2 30  2 
Разом за навчальним планом  108 40 20 24 12 108  12 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 

 
Лекція 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. 
Основні поняття теми:педагогіка, об’єкт, предмет, соціальна педагогіка. 
Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань 
 
Лекція 2. Парадигми та  теорії соціальної педагогіки (2 год.) 
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: розвиток, потреби, діяльність, особистість, життєві 
компетентності. 
 
Лекція 3. Тезаурус соціальної педагогіки (4 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.    
Основні поняття теми: соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика, 
реабілітація, соціальне середовище, соціальне виховання, ресоціалізація, 
соціальні послуги. 
Семінар 2. Сутність соціального виховання. 
Семінар 3. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

 
 
 
Лекція 4. 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. 
Семінар 4. Волонтерство як важлива складова соціально-педагогічної роботи. 
 
 

Лекція 5. Принципи та ресурсне забезпечення  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. 
Основні поняття теми:принцип, ресурси, ресурсне забезпечення.  
Семінар 5. Ресурси соціально-педагогічної діяльності. 
 

Лекція 6. Методи соціально-педагогічної діяльності(2 год.) 
Сутність методів соціально-педагогічної діяльності.  Групи методів. Використання 
педагогічних методів у соціально-педагогічній діяльності.  Група психологічних 
методів.  Сфери застосування соціологічних методів у соціально-педагогічній 
діяльності.  Характеристика соціально-педагогічних методів. 
Основні поняття теми: метод, методи соціально-педагогічної діяльності, групи 
методів. 
Практичне заняття 1. Сфери застосування методів соціально-педагогічної 
діяльності. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Сім’я в системі інститутів соціального виховання 

 
Лекція 7. Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості (4 год.) 

 
Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ ї. 
Параметри сім’ ї. Функції сім’ ї як соціального інституту. Типологія сімей. 
Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на 
формування особистості дитини. Соціальне сирітство, його причини та шляхи 
подолання.  Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Основні поняття теми: сім’я, батьківство, стилі батьківства, соціальне 
сирітство,  діти- вулиці, заклади інтернатного типу, усиновлення, опіка, 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. 
 
Семінар 6 .Соціалізація дітей   в закладах інтернатного типу. 
Практичне заняття 2. П’ять шляхів до серця дитини 
 

Лекція 8. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами 
сімей (2 год.) 

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне інспектування сім’ ї. 
Характеристика соціального супроводу сім’ ї. Типологія форм соціально-
педагогічної роботи з сім’єю. Соціальна підтримка молодих сімей. Особливості 
соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих 
обставинах.  
Основні поняття теми:проблемна сім’я, кризова сім’я,  форми роботи, 
соціальне інспектування, оцінка потреб сім’ ї, соціальний супровід. 
 
Практичне заняття 3. Візит соціального педагога у сім’ю. 
Семінар 7 .Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного 

розвитку 
 

Лекція 9. Соціально-психологічний портрет особистості з особливостями 
психофізичного розвитку (4 год.) 

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ ї.  Типологія 
інвалідності. Причини відхилень у здоров’ ї. Типологія дитей з особливостями 
психофізичного розвитку. Соціально-психологічні особливості дітей з 
обмеженнями життєдіяльності 
Основні поняття теми:  інвалід, інвалідність, особа з інвалідністю,  діти з 
особливостями психофізичного розвитку. 
 

Лекція 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 
особливостями психофізичного розвитку  (2 год.) 

Моделі підтримки осіб з обмеженнями життєдіяльності. Шляхи інтеграції дітей та 
молоді з обмеженнями життєдіяльності у соціальне середовище. Напрямки 
соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Зміст та 
форми роботи з дітьми та молоддю з особливостями психофізичного розвитку. 
Основні поняття теми:моделі підтримки, інтеграція, сегрегація, соціальна 
реабілітація, медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна 
реабілітація, комплексна реабілітація, інклюзія, безбар’єрність. 
 
Семінар 8. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями 
психофізичного розвитку 
Практичне заняття 4. Відеозаняття 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

 
Лекція 11. Сутність девіантної поведінки (2 год.) 

Визначення  норми і патології в соціальному розвитку людини.Поняття 
девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. 
Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в 
поведінці неповнолітніх 
Основні поняття теми:норма, девіація, девіантна поведінка, дезадаптація.   
Семінар 9. Соціальні відхилення в розвитку та поведінці дитини. 
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Практичне заняття 5. Вплив засобів масової інформації на формування 
негативних стереотипів поведінки неповнолітніх. 
 

Лекція 12. Характеристика різних видів девіантної поведінки 
неповнолітніх( 4 год.) 

Делінквентна поведінка, її види. Поняття „важковиховуваний” у соціальній 
педагогіці. Типові групи „важковиховуваних” підлітків. Особливості адиктивної 
поведінки неповнолітніх. Ознаки  узалежненої поведінки. Поняття 
созалежності. Наркоманія, токсикоманія як різновиди наркозалежної поведінки. 
Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви  та стадії суїцидальної 
поведінки неповнолітніх.  Різновиди психопатологічної поведінки 
неповнолітніх. 
Основні поняття теми: делінквент, делінквентна поведінка, важковиховуваний, 
адикція, залежність, созалежність, наркозалежна поведінка, суїцид, парасуїцид, 
дромоманія, гебоїдна поведінка, гіперсором’язлива поведінка.  
 
Практичне заняття 6. Аналіз причин прояву девіацій неповнолітніх 
Семінар 10.Особливості прояву девіацій у неповнолітніх. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

 
Лекція 13. Територіальна громада як соціалізуючий простір  

особистості (2 год.) 
Сучасні підходи до розуміння громади.  Громада як мезорівень соціального 
середовища. Основні характеристики територіальної громади. Соціалізуючі 
функції громади.Територіальна громада як поле соціально-педагогічної  
діяльності  державних та неурядових організацій. 
Основні поняття теми: громада, резидентна громада, ідентифікаційна 
громада, соціальна система, фактор соціалізації. 
Практичне заняття 7. Соціальна карта громади. 
 
Лекція 14.  Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та 

соціальних службах територіальної громади ( 4 год.) 
Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функціональні 
обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Структура 
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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 11. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх 
закладах. 
Практичне заняття 8. Характеристика закладів соціального обслуговування. 
Лабораторне заняття 1. Заняття у міському центрі соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді. 
 
 

Лекція 15. Соціально-педагогічна діяльність закладів соціального 
обслуговування. 

Поняття неурядової організації. Види неурядових організацій. Соціалізуючи 
функції дитячих та молодіжних громадських організацій. Типологія неурядових 
організацій соціально-педагогічного спрямування. Напрями та форми їх роботи. 
Основні поняття теми: неурядова організація, громадська організація, 
благодійний фонд, конфесійні організації, сервісні організації. 
 
Семінар 12.Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи на 
локальному рівні 
Лабораторне заняття 2. Заняття на базі громадської організації, ознайомлення із 
змістом та напрямами її діяльності. 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 

 
Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань 

1. Соціальна педагогіка як наука в системі людинознавчих дисциплін. 
2. Характеристика підходів до визначення  сутності соціальної педагогіки як 
науки. 
3. Зв'язок  соціальної педагогіки з іншими науками. 
 

Основна література: 1 с.7-15; 2 с. 9-30; 4 с. 18-34; 6 с.7-22 
Додаткова література: 1 с.82-84,109-110. 

 
 

Семінар 2. Сутність соціального виховання 
1. Мета і завдання соціального виховання. 
2. Структура соціального виховання. 
3. Роль різних соціальних інституцій у процесі соціального виховання. 
Основна література: 1 с.28-30, 30-34; 2 с.64-73; 4 с.82-101. 
Додаткова література: 1 с.89-93. 
 

Семінар 3. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики. 
1. Порівняльний аналіз видів  реабілітації. 
2. Види профілактики. 
3. Алгоритм профілактики. 
4. Аналіз моделей профілактичної роботи з дітьми та молоддю. 
 
Основна література:  1 с.34-40, 3 с.56-64, 144-150 
Додаткова література:  1 с.166-171. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

 
Семінар 4. Волонтерство як важлива складова соціально-педагогічної роботи. 

1. Причини появи та розвитку волонтерства на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 
2. Характеристика основних груп волонтерів. 
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3. Особливості мотивації волонтерів до соціально-педагогічної діяльності. 
4. Напрями соціально-педагогічної роботи, що потребують волонтерства. 
 
Основна література: 5 с.181-198; 6 с.130-140. 
Додаткова література:  1 с.124-129. 
 
 
 

Семінар 5. Ресурси соціально-педагогічної діяльності. 
1. Ресурси як умова забезпечення діяльності.   
2. Класифікація ресурсів соціально-педагогічної роботи.  
3. Характеристика внутрішніх ресурсів.  
4. Види зовнішніх ресурсів (матеріальні, людські, технологічні, інституційні, 
інформаційні).  
5. Сім’я як ресурс соціально-педагогічної роботи. 
 
Основна література: 1 с. 74-78. 
Додаткова література:  1 с.172-174. 
 
 

Практичне заняття 1. Сфери застосування методів соціально-педагогічної 
діяльності. 

Заняття проходить в інтерактивній формі. Студенти об’єднуються у чотири групи, 
кожна з яких отримує карточку із завданням. Група визначає  у яких напрямах 
соціально-педагогічної роботи використовуються методи, записані на карточці. 
Після цього кожна група презентує свої напрацювання. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 

 
 

Семінар 6. Соціалізація дітей  в закладах інтернатного типу. 
1. Характеристика державної системи опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
2. Соціально-психологічний портрет вихованців шкіл-інтернатів. 
3. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу. 
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Основна література: 1 с.104-110; 5 с.145-157. 
Додаткова література: 2 с. 54-66;  6 с.88-92. 
 
Практичнезаняття 2. П’ять шляхів до серця дитини. 
Заняття проходить у формі обговорення основних положень книги Чепмен Г., 
Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. 
 
 

Практичне заняття 3. Візит соціального педагога у сім’ю. 
1. Підготовка соціального педагога до відвідування сім’ ї. 
2. Помилки контакту з сім’єю. 
3. Соціальна сітка сім’ ї. 
4. Визначення ключової проблеми сім’ ї. 
 
Основна література: 1 с.97-100. 
Додаткова література: 8 с.63-109.. 
 

Семінар7 . Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

 
1. Причини соціального сирітства. 
2. Характеристика груп дітей, позбавлених батьківського піклування. 
3. Процедура створення та соціального супроводу прийомної сім'ї. 
4. Характеристика дитячих будинків сімейного типу. 

 
Основна література:  1 с.102-104,110-119; 5 с.241-277 . 
Додаткова література: 3 с. 25-44, 130-174;  6 с.86-88 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності 
 
 

Семінар 8. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями 
психофізичного розвитку 

 
1. Соціально-психологічний портрет груп дітей з різними типами нозологій. 
2. Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо 

вирішення проблем людей з обмеженими функціональними 
можливостями.  
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3. Моделі соціальної підтримки осіб з обмеженими функціональними 
можливостями. 

4. Шляхи інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у 
соціальне середовище. 

 
Основна література:  1 с.120-129; 2 с. 17-24, 89-144. 
Додаткова література: 1 с.136-140. 

 
 
 

Практичне заняття 4.  Відеозаняття 
Заняття проходить у формі перегляду та обговорення фільму. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

 
Семінар 9. Соціальні відхилення в розвитку і поведінці дитини. 

1. Характеристика процесу дезадаптації. 
2. Поняття дезадаптації у соціальному розвитку дитини. 
3. Форми прояву „важковиховуваності” неповнолітніх. 
 

Основна література:  1 с.131-133; 5 с. 334-346. 
Додаткова література: 1 с.17-19, 331-332; 9 с.296-313 

 
 

Практичне заняття 5. Вплив засобів масової інформації на формування 
негативних стереотипів поведінки неповнолітніх. 

Заняття проходить у формі групової дискусії 
Питання для обговорення: 
1. Які негативні стереотипи формуюють у неповнолітніх засоби масової 
інформації? 
2. Чи вплине уведення жорсткої цензури ЗМІ на зміну ситуації? 
3. Які шляхи мінімізації негативного впливу ЗМІ ви можете 
запропонувати. 
Додаткова література: 7. 
 
Практичне заняття 6. Аналіз причин девіацій неповнолітніх 
Заняття проходить у формі групової роботи 
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Семінар 10.Особливості прояву девіацій у неповнолітніх. 
1. Характеристика нехімічних адикцій та їх вплив на психологічне та фізичне 
здоров’я підлітків. 
2. Характеристика хімічних адикцій неповнолітніх. 
3. Характеристика  видів психопатологічної поведінки. 
 

Основна література: 1 с.140-151. 
Додаткова література: 4; 5 с. 59-70, 157-164. 

 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

 
Практичне заняття 7.Соціальна карта громади. 

Викладач об’єднує студентів у три групи. Кожна група отримує аркуш ватману, 
фломастери, кольоровий папір, клей. За запропонованою схемою одна група 
розробляє карту конкретної сільської громади, інша - територіальної громади 
певного районного центру; остання – громади мікрорайону великого міста.  
Групам потрібно створити опис громади певного типу, зобразити її на ватмані 
за допомогою малюнку, схеми, колажу тощо. 
 
 

Сфера 
 

Показники 

Географічна Площа, природні особливості, екологічний стан 
Демографічна Чисельність населення, його віковий та 

гендерний склад 
Історія Коли створена, визначні історичні події, персони 
Економічна Характеристика виробництва, зайнятості 

населення 
Політична Політична структура, недержавні організації 
Соціальна 
 
 
 
 

Види соціальних служб, заклади охорони 
здоров’я, освітні та культурно-дозвіллєві 
заклади, спортивні заклади, релігійні заклади, 
служби зайнятості, органи охорони 
правопорядку 
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По закінченню роботи кожна група представляє свої напрацювання. Після цього  
проходить обговорення за такими питаннями: 
- чим різняться між собою карти цих громад; 
- що в них є спільного; 
- як у своїй майбутній професійній діяльності  ви можете використовувати карту 
громади, в якій працюватимете? 
 

Семінар 11. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах. 
1. Функціональні обов’язки соціального педагога  загальноосвітніх закладів. 
2. Основні напрями роботи соціального педагога у загальноосвітніх 

закладах. 
3. Взаємодія соціального педагога з представниками різних соціальних 

інституцій. 
Основна література:  1 с.156-162; 2 с.102-107; 4 с. 263-280. 

       
Практичне заняття 8. Характеристика закладів соціального 

обслуговування. 
Заняття проходить у формі групової роботи. Кожна група презентує свій заклад 
за такою схемою. 
1. Назва закладу. 
2. Мета діяльності закладу. 
3. Перелік фахівців, які працюють у закладі. 
4. Яким категоріям осіб надаються послуги. 
5. Напрямки роботи закладу. 
6.  Форми роботи фахівців у закладі. 
 
Семінар 12. Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи 

на локальному рівні 
1. Типологія неурядових організацій. 
2. Характеристика діяльності дитячих та молодіжних організацій. 
3. Напрямки роботи міжнародних організацій, які працюють в інтересах 
дітей. 
4. Характеристика соціально-педагогічної роботи  місцевих громадських 
організацій. 
Основна література: 1 с.174-183; 5 с.445-456. 
Додаткова література: 1 с.419-421. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 

 
Тема 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки 
Законспектувати основні положення статті І.Д. Звєрєвої „Соціальна педагогіка 
як наука про розвиток особистості” (Соцальна педагогіка. Теорія і технології. 
Підручник . За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2006. – С.7-22) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

 
 
Тема 6. Методи соціально-педагогічної діяльності. 
 На основі опрацювання матеріалів навчального посібника „Превентивна робота 
з молоддю за методом „рівний-рівному” визначити переваги та слабкі місця 
цього методу .  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 

 
Тема 7. Сім’я – провідний фактор соціалізації особистості. 
 
Підготувати конспект основних положень роботи Чепмена Г., Кемпбелла Р. 
«П’ятьшляхів до серцядитини» . 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного 

розвитку 
 
Тема 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 
особливостями психофізичного розвитку 
Дібрати приклади з періодичної преси щодо соціальної підтримки дітей з 
обмеженими функціональними можливостями 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

 
Тема 11. Сутність девіантної поведінки. 
Опрацювати статті посібникка Клейберга „Девиантное поведение в вопросах и 
ответах”- М., 2007. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

 
Тема 14. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та 
соціальних службах територіальної громади. 
Підібрати матеріал з періодичних видань про досвід роботи соціального 
педагога загальноосвітнього навчального закладу чи соціальної служби. 
 
Тема 15. Соціально-педагогічна діяльність неурядовихорганізацій. 
Скласти банк неурядових організацій соціального спрямування, які працюють у 
вашому регіоні. 
 

VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 

 
Тема 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки 
1. Скласти таблицю визначень соціальної педагогіки  
Визначення соціальної педагогіки Назва джерела 
  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

Зробити порівняльний аналіз професійної соціально-педагогічної діяльності та 
волонтерської роботи 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 
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Написати есе „Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей”. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного 

розвитку 
 
Написати есе на тему „Шляхи інтеграції в соціум дітей  та молодіз обмеженими 
функціональними можливостями: досвід, проблеми, перспективи ". 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

Заповнити таблицю на основі опрацювання книг: 
Иванова Ж.Е.Социология девиантного поведения. – М.,1998. 
Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. – М., 2001. 
Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М., 1999. 
Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. 
С.В.Березина, К.С.Кислецкого,И.Б.Орешникова.- М., 2000.  
Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М., 2007. 
та іншої літератури з проблем девіантної поведінки (ресурсний центр).  
 
Вид девіантної поведінки Загальна характеристика, прояви 

поведінки в підлітків 
Адитивна  
Протиправна (делінквентна)  
Наркозалежна  
Суїцидальна  
Дромоманія  
Токсикоманія  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ 
Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

 
Тема 15. Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій. 
Описати досвід роботи однієї дитячої чи молодіжної організації за такою 
схемою: 
1. Назва організації. 
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2. Тривалість діяльності 
3. Напрямки діяльності 
4. Зміст діяльності 
5. Особливості організації 
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VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціальна педагогіка» 

оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти , де зазначено 
види й терміни контролю.  

Сума отриманих студентом балів в інтервалі від 1 до 60. 
Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу.Реферативні дослідження та есе, які виконує студент 
за визначеною тематикою перевіряються викладачем. Модульний контроль знань 
здійснюється після завершення вивчення навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом,на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної  роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
• своєчасність виконання навчальних завдань; 
• повний обсяг їх виконання; 
• якість виконання навчальних завдань; 
• самостійність виконання; 
• творчий підхід у виконанні завдань. 
 
 

Таблиця  

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та модульного 

контролю 

 
 

  № 
 п/п 

 
Вид діяльності 

Сума 
балів 

1. Відвідування лекцій 20 

2. Відвідування, семінарських,  практичних занять 22 

3. Робота на семінарських 120 
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4. Робота на практичних заняттях 80 

5. Модульний контроль  150 

6 Лабораторні заняття 20 

7 Самостійна робота 85 

Разом балів 

 

497 

9.  

10.  

11.  

 

 

 

 

 

Роз 

 

 

 

 

 

Розрахунок коефіцієнту: 497: 60 = 8, 3 
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VIII. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Розкрийте сутність соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки.  
2. Обґрунтуйте зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями 
суспільної практики. 
3. Проаналізуйте  підходи вітчизняних науковців на зміст соціальної 
педагогіки як системи наукових знань. 
4. Охарактеризуйте тезаурус соціальної педагогіки.  
5. Охарактеризуйте процес соціалізації як соціально-педагогічний феномен.  
6. Характеристика соціального виховання. 
7. Доведіть, що соціальне середовища є необхідною умовою соціалізації 
особистості.  
8. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок соціалізації та соціальної 
адаптації.  
9. Зміст та види соціальної профілактики. 
10. Сутність соціальної реабілітації.   
11. Характеристика соціальних інститутів в системі соціального виховання. 
12. Види соціальних послуг. 
13. Сутність соціально-педагогічної діяльності.  
14. Структура соціально-педагогічної діяльності.  
15. Характеристика  суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної діяльності. 
16. Характеристика  принципів соціально-педагогічної діяльності, їх 
класифікація. 
17. Функції соціально-педагогічної роботи соціального педагога.  
18. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності . 
19. Порівняльний аналіз соціально-педагогічної діяльності фахівців та роботи 
волонтерів. 
20. Характеристика волонтерства в Україні. 
21. Сім’я як мала група та соціальний інститут. 
22. Соціалізуючі функції сім’ ї.  
23. Параметри сім’ ї.  
24. Функції сім’ ї як соціального інституту. 
25. Типологія сімей.  
26. Поняття батьківства та батьківської позиції.  
27. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини.  
28. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
29. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
30. Причини соціального сирітства в Україні.  



 28

31. Типологія „дітей вулиці”.  
32. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу.  
33. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
34. Cтворення та соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ. 
35. Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ ї.  
36. Типологія дитячої інвалідності. 
37. Причини відхилень у здоров’ ї.  
38. Зміст та напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними 
можливостями. 
39. Моделі соціальної підтримки осіб з обмеженнями життєдіяльності. 
40. Поняття  норми і патології  у соціальному розвитку людини. 
41. Сутність девіантної поведінки.  
42. Теорії девіації.  
43. Характеристики девіантної поведінки.  
44. Причини соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх.  
45. Поняття „важковиховуваний” у соціальній педагогіці.  
46. Типові групи „важковиховуваних” підлітків. 
47. Види делінквентної поведінки.  
48. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. 
49. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності.  
50. Ознаки  узалежненої поведінки. Поняття созалежності. 
51. Стадії  наркотичної залежності.  
52. Види психопатологічної поведінки неповнолітніх. 
53. Характеристика суїцидальної поведінки неповнолітніх.  
54. Сучасні підходи до розуміння громади.  
55. Громада як  соціалізуючий простір особистості.  
56. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах.  
57. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх 
закладах.  
58. Структура соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. 
59. Основні напрямки та форми їх роботи.   
60. Соціально-педагогічна робота в центрі соціально-психологічної  
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
61. Соціально-педагогічна робота в соціальному гуртожитку. 
62. Соціально-педагогічна робота в соціальному центрі матері і дитини. 
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63. Типологія неурядових організацій. 
64. Напрями соціально-педагогічної діяльності неурядових організацій. 

 
Рекомендована література 

 
Основна 

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

Центр учбової літератури, 2009. – 208 c. 
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°», 2010. — 424 с.  

5. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. /  О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. 
Веретено. ; 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. 
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9. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни “Соціальна педагогіка” 

Модулі Змістовий модуль I 
Соціальна педагогіка як наука 

Змістовий модуль II 
Характеристика соціально- 

педагогічної діяльності 

Змістовий модуль III 
Сім’я в системі інститутів соціального 

виховання 
Кількість 

балів 
72 бали 76 балів 92 бали 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 
Теми лекцій Предмет і  

завдання  
соціальної  
педагогіки 

 
 

1 бал 

Парадигми та  
теорії  

соціальної  
педагогіки 

 
 
 

1 бал 

Тезаурус 
соціальної педагогіки 
 

 
 
 

2 бали 

Зміст та 
структура 
соціально-

педагогічної 
діяльності 

 
1 бал 

Принципи та 
ресурсне 

забезпечення 
соціально-

педагогічної 
діяльності 

1 бал 

Методи 
соціально-

педагогічної 
діяльності 

 
 

1 бал 

Сім’я –як 
мікро 

середовище 
соціалізації 
особистості 

 
2 бали 

Зміст та форми соціально-
педагогічної роботи з 
різними типами сімей 

 
 

 
1 бал 

Теми 
семінарських 

занять 

Соціальна 
педагогіка як 

галузь 
інтегративних 

знань 
 

11 балів 

 Сутність  
соціального 
виховання 

 
 

11 балів 

Характеристика 
соціальної 

реабілітації та 
профілактики 

 
 

11 балів 

Волонтерство 
як важлива 
складова 

соціально-
педагогічної 

роботи  
  11 балів 

Ресурси 
соціально-

педагогічної 
діяльності 

 
 

11 балів 

 Соціалізація 
дітей в 

закладах 
інтернатного 

типу 
11 балів 

 Форми 
влаштування 
дітей-сиріт 

 
 
 

11 балів 
Теми 

практичних 
занять 

  
 

 
 
 
 

    Сфери 
застосування 

методів 
соціально-

педагогічної 
діяльності 

11 балів 

П’ять шляхів 
до серця 
дитини 

 
 
 

11 балів 

Візит 
соціального 
педагога у 

сім’ю 
 
 

11 балів 
 

 

Індивідуальні 
завдання 

Скласти 
таблицю 

визначень 
соціальної 
педагогіки 

 
5 балів 

  Порівняльний аналіз професійної 
соціально-педагогічної 

діяльності та волонтерської 
роботи 

20 балів 

 Ессе 
“Особливості 
соціалізації 
дитини в 

різних типах 
сімей” 

20 балів 

 

Види 
модульного 
контролю 

Контрольна робота 
 

25 балів 

Тест 
 

25 балів 

Тест 
 

25 балів 
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Модулі Змістовий модуль IV 
Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку 

Змістовий модуль V 
Девіантна поведінка дітей та 
молоді як форма соціальної 

дезадаптації 

Змістовий модуль VI 
Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

 

Кількість балів 70 балів 82 бали 105 балів 
Лекції 9 10 11 

 
12 13 14 15 

Теми лекцій Соціально-
психологічний 

портрет 
особистості з 

особливостями 
психофізичного 

розвитку 
2 бали 

Зміст соціально-педагогічної роботи з 
дітьми та молоддю з  особливостями 

психофізичного розвитку 
 

 
 
 

1 бал 

Сутність 
девіантної 
поведінки 

 
 
 

 
1 бал 

Характеристика 
різних видів 
девіантної 
поведінки 

неповнолітніх 
 

 
2 бали 

Територіальна 
громада як 

соціалізуючий 
простір 

особистості 
 

 
1 бал  

Соціально-
педагогічна робота 
в загальноосвітніх 

закладах та 
соціальних службах 

територіальної 
громади 

2 бали 

Соціально-педагогічна 
діяльність неурядових 

організацій 
 
 
 
 

1 бал 
Теми 

семінарських 
занять 

 Соціально-педагогічна підтримка дітей з 
особливостями психофізичного 

розвитку  11балів 

Соціальні 
відхилення в 

розвитку і 
поведінці дитини 

11 балів 

Особливості 
прояву девіацій 
неповнолітніх 

 
11 балів 

 Соціально-
педагогічна робота 
в загальноосвітніх 

закладах  
11 балів 

Неурядові організації 
як суб’єкти соціально-
педагогічної роботи на 

локальному рівні 
11 балів 

Теми 
практичних 

занять 
 

  
Відеозаняття 

 
11 балів 

Вплив ЗМІ на 
формування 
негативних 
стереотипів 
поведінки 

неповнолітніх 
11 балів 

Аналіз причин 
девіацій 

неповнолітніх 
11 балів 

Соціальна 
карта громади 

 
11 балів 

Характеристика 
закладів 

соціального 
обслуговування 

11 балів 

Зміст та напрями 
діяльності громадської 

організації 
11 балів 

Центр соціальних 
служб для сім’ ї, 
дітей та молоді 

11 балів 
Індивідуальні 

завдання 
 
 
 
 

Ессе 
 

 
20 балів 

 

Заповнити таблицю на основі 
опрацювання книг з проблем 

девіантної поведінки 
10 балів 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Опис досвіду роботи 
дитячої організації 

10 балів 
 

 
Види 

модульного 
контролю 

 
Тест 

 
         25 балів 

Контрольна робота  
 

25 балів 

Творча робота на тему: “Як знання з соціальної педагогіки 
можуть бути використані у майбутній професійній діяльності та 

приватному житті” 
25 балів 

Підсумковий контроль Е К З А М Е Н 40 балів 

Примітка: Коефіцієнт 497 : 60 = 8, 3 


