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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія та історія соціального 
виховання» є нормативним документом Київського університету імені 
Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою соціальної педагогіки та соціальної 
роботи на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра 
відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 
денної та заочної форм навчання.  

Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен 
опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Теорія та 
історія соціального виховання», необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Метою навчальної дисципліни «Теорія та історія соціального виховання» є 
підготовка студентів до створення в навчальному закладі умов для успішної 
соціалізації учнів. 

Завданнями даної навчальної дисципліни є: 
• формування в студентів цілісного уявлення про фактори і 

закономірності розвитку теорії і практики соціального виховання, 
його соціокультурної зумовленості; 

• формування в студентів професійного інтересу до роботи з дітьми 
різних вікових категорій; розкриття вирішальної ролі особистості 
педагога, його культурного рівня і професійних якостей у створенні в 
навчальному закладі умов для соціалізації дитини; виховання в 
студентів таких важливих професійних рис, як доброзичливість, 
тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї 
діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до 
вихованців, професійна чесність та порядність; 

• розширення професійного світогляду студентів, педагогічної ерудиції; 
розвиток в них здатності до аналітичного осмислення педагогічної 
дійсності; сприяння усвідомленню студентами засобів і напрямків 
професійного самовдосконалення. 

 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

• сучасні тенденції розвитку соціального виховання в Україні; 
• труднощі й проблеми, яких може зазнавати дитина в процесі соціалізації; їх 

причини та наслідки; 
• зміст і шляхи організації соціального досвіду дітей, їх освіти й надання 

дітям індивідуальної допомоги.  
За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти: 

• надавати дитині індивідуальну допомогу у попередженні та ліквідації 
конфліктних і критичних ситуацій на мікрорівні; 



 

• сприяти ціннісному становленню та розвитку індивідуально-творчих засад 
особистості дитини, формувати і зберігати в дитини відчуття власної 
гідності і самоповаги; 

• здійснювати послідовний розвиток екологічної, соціальної, особистісної 
компетентності особистості дитини; 

• організовувати різноманітну соціально-адекватну діяльність дітей 
(пізнавальну, комунікативну, рефлексивну, творчу тощо), формувати і 
розвивати в дітей почуття поваги до оточуючих; 

• забезпечувати готовність кожної дитини до відповідальної самоорганізації, 
морального самобудування власного життя і власної особистості шляхом 
формування її соціального досвіду; 

• постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, 
вдосконалювати педагогічну майстерність, виконувати професійні 
обов’язки з дотриманням етичних і моральних норм. 
 
Вивчення навчальної дисципліни “Теорія та історія соціального виховання” 

базується на принципах кредитно-модульної системи навчання. 
На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, 

систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та 
самостійної роботи знання й уміння.  

Поряд з аудиторними заняттями планується виконання студентами 
індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 108 год., з них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські 
заняття, 6 год. – індивідуальна робота, самостійна робота – 54 год., модульний 
контроль - 6 год. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни "Теорія та історія соціального 
виховання" завершується складанням заліку. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес оволодіння 
майбутніми соціальними педагогами теоретичними основами соціально-
педагогічної науки, навчання майбутніх фахівців аналізувати педагогічну 
діяльність, підготовки їх до свідомого оволодіння професійно-педагогічними 
вміннями та навичками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 
0101 «Педагогічна 

освіта» 
 нормативна 

 Напрям підготовки  
6.010106 «Соціальна 

педагогіка» 
 

Модулів –   3 

Спеціальність: 
_____________________ 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 2-й 2-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  
реферативне 
дослідження  
 

Семестр  

Загальна кількість 
годин –  108 

3-й 3-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  
самостійної роботи 
студента – 1 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  
 

22 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 
20 год. 2 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

54 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

6 год. год. 
Вид контролю:  

залік залік 

 

 

 



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль І 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

 
1. Сутність та зміст соціального виховання 5 5 2 2 1   
2. Напрями та види соціального виховання  4 6 2 4    
3. Принципи соціального виховання 7 5 2 2   1 
4. Освіта як вид соціального виховання 6 6 2 2 1  1 

Разом 22 22 8 10 2  2 
 

Змістовий модуль ІІ 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

 
5. Соціальне виховання і допомога від 

первісного суспільства до епохи 
Просвітництва 

8 8 4 2 1  1 

6. Історія розвитку соціального виховання з 
кінця XVIII до кінця XIX століття 

8 8 4 2 1  1 

Разом 16 16 8 4 2  2 
 

Змістовий модуль ІІІ 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА 

ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 
 

7. Виховна система за часів УРСР 6 6 2 2 1  1 
8. Формування сучасної  системи соціально-

виховної роботи в Україні (90-ті роки XX 
– поч. ХХІ ст.) 

10 10 4 4 1  1 

Разом 16 16 6 6 2  2 
 

Разом за навчальним планом 
 

108 54 22 20 6 54 6 



 

3. Програма 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Тема 1. Сутність та зміст соціального виховання 
1. Виховання як відносно контрольована сціалізація. 
2. Виховання як соціальний інститут. 
3. Сутність поняття «соціальне виховання». Мета, завдання соціального 

виховання. 
4. Специфіка соціального виховання. 
Основні поняття теми: виховання, соціальне виховання, соціалізація, 

соціальний досвід, виховна організація, виховний простір. 
 

Тема 2. Напрями та види соціального виховання 
1. Соціальне виховання з позиції суспільства: громадянське виховання, суспільне 

виховання, формування людини у відповідності з соціальним ідеалом, 
формування соціально активної особистості. 

2. Соціальне виховання з позиції соціальних інститутів і самої особистості: 
державні документи, які обумовлюють соціальне виховання, соціально 
обумовлене виховання, цілеспрямоване соціальне виховання, соціальне 

самовиховання.  
3. Виховні інститути та соціальне виховання. 

4. Організація соціального досвіду як результат соціального виховання. 
Основні поняття теми: виховні інститути, самовиховання. 
 

Тема 3. Принципи соціального виховання 
1. Принципи соціального виховання: принцип гуманістичної спрямованості  
виховання, принцип централізації та розвитку особистості, принцип 

колективності, принцип природовідповідності, принцип культуровідповідності, 
принцип діалогічності соціального виховання, принцип орієнтації на позитивне у 

поведінці і характерні учня, принцип незавершуваності виховання. 
Основні поняття теми: принципи соціального виховання. 

 
Тема 4. Освіта як вид соціального виховання. 

1. Освіта як вид соціального виховання. 
2. Начання та умови його ефективності. 

3. Завдання та джерела просвіти. Умови ефективності просвіти. Форми 
навчння та просвіти. 

4. Самоосвіта. Ситуації, що стимулюють дитину до самоосвіти. Засоби 
стимуляції дитини до самоосвіти. Закономірності процесу самоосвіти. 

5. Пріорітети соціального виховання в умовах сучасної школи. 
Основні поняття теми: навчання, освіта, просвіта, самоосвіта. 



 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ 
 

Тема 5. Соціальне виховання і допомога від первісного суспільства до 
епохи Просвітництва 

1. Виховання молоді у первісному суспільстві. 
2. Залежність та обумовленість соціального виховання від політики 

держави, економічних та культурологічних процесів рабовласницьких держав. 
Спартанська, афінська виховні системи. 

3. Школа та педагогіка Стародавнього Риму. 
4. Виховання дітей у східних слов’ян. 
5. Система виховання в епоху Середньовіччя. Система лицарського 

виховання. 
6. Виникнення Братських шкіл їх роль у просвітництві. 
Основні поняття теми: епоха Середньовіччя, епоха Просвітництво, епоха 

Відролдення 
 
Тема 6. Історія розвитку соціального виховання з кінця XVIII до кінця 

XIX століття 
1. Педагогічна діяльність Й. Г. Песталоцці, І. Базедова, Ф. Дістерверга, 

теорія навчання та виховання Й. Гербарна. 
2. Соціальне виховання у другій половині ХVIII ст. Ідеї народності та 

природо-відповідності Г. Сковороди. 
3. Система соціального виховання на Правобережній Україні та Закарпатті 

(друга половина ХVIII ст.). 
4. Соціальне виховання та педагогічні ідеї на Україні у першій половині 

ХІХ століття. 
5. Педагогічні ідеї Я. А. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 
 
Тема 7. Виховна система за часів УРСР  
1. Боротьба за національно-виховну систему в період революції 1917-1920 

рр. 
2. Педагогічна творчість А. Макаренка про виховання.  
3. Тенденція відродження, формування національної самосвідомості у 

виховній діяльності школи після утворення СРСР.  
4. Педагогічна система В. Сухомлинського як нова течія соціального 

виховання. 
 
Тема 8. Формування сучасної  системи соціально-виховної роботи в 

Україні (90-ті роки XX – поч. ХХІ ст.) 
1. Еволюція ідеї національного соціального виховання в документах  та положеннях. 

2. Тенденції розвитку виховної роботи в мікро- та макросоціумі сучасної України. 
3. Реформування освіти на сучасному етапі (ХХІ ст.). 

4. Особистісно орієнтовне виховання. Гуманістичне виховання дітей та молоді. 
Диференційний підхід до виховання в сучаній школі. 

5. Навчально-виховні заклади нового типу, розуміння сучасного світу як 
екологічної, економіко-технологічної, історико-соціальної, політично-культурної 

ситеми взаємозв’язків, впливів, суперечностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ» 
 

Разом: 108 год., з них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, 6 год. – індивідуальна 
робота, самостійна робота – 54 год., модульний контроль - 6 год. 

Кількість балів 
за семестр 241 бал 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва 
модуля ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 
КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5-6 (2 бали) 7-8 (2 бали) 

Теми лекцій 

Сутність та 
зміст 

соціального 
виховання 

Напрями та 
види 

соціального 
виховання 

Принципи 
соціального 
виховання 

Освіта як 
вид 

соціального 
виховання 

Соціальне 
виховання і 

допомога від 
первісного 

суспільства до 
епохи 

Просвітництва 

Історія 
розвитку 

соціального 
виховання з 

кінця XVIII до 
кінця XIX 
століття 

Семінарські 
заняття 1 (11 балів) 

2 (11 
балів) 

3 (11бали) 4 (11 балів) 5-6  (22 балів) 7 (11 балів) 

Теми 
семінарських 

занять 

Сутність та 
зміст 

соціального 
виховання 

Напрями та 
види 

соціального 
виховання 

Принципи 
соціального 
виховання 

Освіта як вид 
соціального 
виховання 

Соціальне 
виховання і 

допомога від 
первісного 

суспільства до 
епохи 

Просвітництва 

Історія розвитку
соціального 
виховання з 

кінця XVIII до 
кінця XIX 
століття 

Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ 30 балів 
Поточний 
контроль 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Модульна

Підсумковий 
контроль Залік 



 

5. Плани семінарських занять 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Тема 1. Сутність та зміст соціального виховання 

Заняття 1. 
• Виховання як відносно контрольована сціалізація. 
• Виховання як соціальний інститут. 
• Сутність поняття «соціальне виховання». Мета, завдання соціального 

виховання. 
• Специфіка соціального виховання. 

 
Рекомендована література: 2, с.56-87; 3, с. 11-13, 44-45, 123-137. 
 
 
Тема 2. Напрями    та    види    соціального    виховання    
Заняття 2. 

• Особистість як індивідуальний суб’єкт виховання.  
• Колектив як груповий суб’єкт виховання. 
• Соціальні суб’єкти системи виховання. 
• Основні методики соціального виховання. 
• Життєдіяльність виховної інституції. 
• Особистість соціального педагога як взірець вихователя. 
• Професійні знання та вміння соціального педагога у виховному 

процесі. 
Рекомендована література: 1, с. 140-149; 2, с. 170-201. 

 
Тема 3. Принципи соціального виховання 
Заняття 3. 
Робота в малих групах (розбитися на 4 групи). 
Завдання: Зробіть ретроспективний аналіз на тему: «Принципи соціального 

виховання в моєму класі». Чи усіх принципів дотримувався ваш учитель? Що 
цьому сприяло (заважало)? Що, в плані виховання, вчителеві вдавалося більше 
всього (менше всього)? Що б Ви порадили своєму вчителеві? Результати 
представте у вигляді міні-доповіді. 

У доповіді висвітлити: 
• Приклади найбільш вдалого врахування принципів соціального 

виховання 
• Приклади неврахування принципів соціального виховання.  
• Поради вчителеві щодо дотримання принципів соціального виховання 

Час доповіді: 15 хвилин 
 
Рекомендована література: 2, с.56-87; 3, с. 11-13, 44-45, 123-137. 



 

Тема 4. Освіта як вид соціального виховання 
Заняття 4. 
Виступи студентів з питань: 

• Культурно-гуманістичні функції освіти. Складові освіти.  
• Навчання та умови його ефективності.  
• Завдання та джерела просвіти. Умови ефективності просвіти.  
• Форми навчання та просвіти. 
• Самоосвіта. Ситуації, що стимулюють дитину до самоосвіти.  
• Засоби стимуляції дитини до самоосвіти.  
• Закономірності процесу самоосвіти. 

 
Рекомендована література: 1, с. 140-149; 2, с. 170-201. 

 
 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ 

Тема 5. Соціальне виховання і допомога від первісного суспільства до 
епохи Просвітництва 

Заняття 5-6. 
Виступи студентів з питань: 

• Виховання молоді у Древній Греції.  
• Система соціального виховання в епоху Середньовіччя. 
• Соціальне виховання Київської Русі у цей період.  
• Система соціального виховання епохи Відродження. 
• Педагогіка та виховання епохи Нового часу та Просвітництва. 

Рекомендована література: 1, с. 149-155; 2, 202-231. 
 

 
Тема 7. Історія розвитку соціального виховання з кінця XVIII до кінця 

XIX століття 
Заняття 7. 
Виступи студентів з питань: 

• Педагогічна діяльність Й. Г. Песталоцці, І. Базедова, Ф. Дістерверга, теорія 
навчання та виховання Й. Гербарна. 

• Соціальне виховання у другій половині ХVIII ст. Ідеї народності та 
природо-відповідності Г. Сковороди. 

• Система соціального виховання на Правобережній Україні та Закарпатті 
(друга половина ХVIII ст.). 

• Соціальне виховання та педагогічні ідеї на Україні у першій половині ХІХ 
століття. 



 

• Педагогічні ідеї Я. А. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 
Тема 8. Виховна система за часів УРСР 
Заняття 8. 
Виступи студентів з питань: 

• Боротьба за національно-виховну систему в період революції 1917-1920 рр. 
• Педагогічна творчість А. Макаренка про виховання.  
• Тенденція відродження, формування національної самосвідомості у 

виховній діяльності школи після утворення СРСР.  
• Педагогічна система В. Сухомлинського як нова течія соціального 

виховання. 
Рекомендована література: 1, с. 155-160; 2, с. 229-239. 
 
Тема 8. Формування сучасної  системи соціально-виховної роботи в 

Україні (90-ті роки XX – поч. ХХІ ст.) 
Заняття 9. 
Виступи студентів з питань: 

• Еволюція ідеї національного соціального виховання в документах  та 
положеннях. 

• Тенденції розвитку виховної роботи в мікро- та макросоціумі сучасної 
України. 

• Реформування освіти на сучасному етапі (ХХІ ст.). 
• Особистісно орієнтовне виховання. Гуманістичне виховання дітей та 

молоді. Диференційний підхід до виховання в сучаній школі. 
• Навчально-виховні заклади нового типу, розуміння сучасного світу як 

екологічної, економіко-технологічної, історико-соціальної, політично-
культурної ситеми взаємозв’язків, впливів, суперечностей.  
 
Рекомендована література: 2, с. 239-262. 
 
Заняття 10. 
Робота в малих групах (розбитися на 4 групи). 
Завдання: Згадайте, з якими проблемами Ви стикалися у шкільні роки. Чи 

потребували Ви тоді допомоги? Чи надав Вам її класний керівник або соціальний 
педагог? Оцініть ефективність цієї допомоги та її значущість для Вас в той 
момент (з позицій Вас як школяра та с позицій Ваших нинішніх знань та 
переконань). Результати Ваших міркувань представте у вигляді міні-доповіді. 

Час доповіді: 15 хвилин. 
Рекомендована література: 2, с. 262-268. 



 

6.  Завдання для самостійної роботи 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
 

1. Проаналізувати принципи соціального виховання та їх реалізацію в діяльності 
соціального педагога ( з досвіду роботи соціального педагога). 

2. Проаналізувати особливості соціального виховання у Вашій сім’ ї 
3. Проаналізувати особливості соціальногго виховання в школі. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ 

1. Зробити порівняльний аналіз спартанської та афінскої систе виховання, оформити 
у вигляді таблиці. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 
1. Вивчити та законспектувати основні позиції педагогічного вчення С. 

Русової щодо особливостей соціального виховання. 
2. Проаналізувати основні соціально-педагогічні ідеї С. Г. Шацького, А. С. 

Макаренка щодо соціального виховання. 
3. Виявити, в чому полягає внесок В. О. Сухомлинського в теорію та 

практику соціального виховання. 
 

 



 

7. Завдання для ІНДЗ 
 

Підготувати реферативне дослідження на одну із запропонованих тем: 

1. Порівняльний аналіз спартанської та афінської систем виховання. 
2. Система національного виховання дітей та молоді.  
3. Основні ідеї педагогіки співробітництва Ш. А. Амонашвілі. 
4. Загальні принципи розвитку контакту «педагог-вихованець».  
5. Спілкування як сфера життєдіяльності виховної організації. 
6. Індивідуальна допомога як засіб активізації ресурсів індивідуальної 

ситуації дитини. 
7. Вікові завдання та проблеми, що виникають в дитини під час їх 

розв’язання. 
8. Умови реалізації виховного потенціалу спілкування. 
9. Пріоритети соціального виховання в умовах сучасної школи. 
10. Сфери життєдіяльності, в яких здійснюється соціальне виховання 

особистості: організація соціального досвіду, освіта, індивідуальна допомога. 
 

 

8.  Система поточного та підсумкового контролю 

9.  

10. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та історія соціального 
виховання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 

11. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

12.  
13.  

Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

 

Види діяльності К-сть 
завдань Розрахунок 

Загальна сума 
за видами 
діяльності 

Лекція (відвідування) 11 11 х 1 бал 11 балів 
Семінарське заняття 
(відвідування) 

10 10 х 1 бал 10 балів 

Робота на семінарському занятті 
(доповідь, виступ) 

10 10 х 10 балів 100 балів 

Модульна контрольна робота 3 3 х 25 балів 75 балів 

Виконання ІНДЗ 1 1 х 30 балів 30 балів 



 

Виконання самостійної роботи  5 8 х 5 балів 40 балів 
Максимальна кількість балів: 266 
Форма контролю – залік  100 балів – семестр 

266 : 100 = 2,66 
Коефіцієнт: 2,66 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 
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; 
� ініціативність у навчальній діяльності. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 

14.  

� Методи усного контролю: усне опитування, співбесіда. 
�  Методи письмового контролю: модульне письмове опитування. 
� Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

Таблиця 7.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 

балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 

шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 

 
1 – 34 

 
 

35 – 59 

«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 

курсом)  
«незадовільно» 

(з можливістю повторного 
складання) 

F 
 
 

FX 

60 – 74 «задовільно» ED 

75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 

 

 

 
9.  Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  



 

• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів з навчально-методичною 
літературою, науковою літературою, періодичними виданнями, 
нормативно-правовими актами в галузі охорони сім’ ї, материнства й 
дитинства. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: дискусії, створення проблемних 
ситуацій, розв’язання педагогічних завдань. 

 
 
 
 

10.  Методичне забезпечення курсу 
� опорні конспекти лекцій; 
� навчальні посібники; 
� робоча навчальна програма; 
� збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
� засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
підсумкового контролю); 
� завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Теорія та історія соціального виховання». 
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