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ВСТУП 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна та соціальна 

педагогіка» є нормативним документом Львівського національного 

університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою корекційної 

педагогіки та інклюзії на основі освітньої програми підготовки бакалаврів 

відповідно до навчального плану для спеціальності 231 – Соціальна робота, 

спеціалізація: «Соціальна педагогіка», денної форми навчання. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загальна та 

соціальна педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 231 – Соціальна робота, спеціалізація: 

«Соціальна педагогіка». 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань та 

компетентностей, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог 

освітнього стандарту підготовки бакалаврів спеціальності 231 ‒ «Соціальна 

робота», алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне 

методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

Варто зазначити, що у добу реформування країни та 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 соціального виховання, соціалізації дітей та молоді, роль і місце 

в цьому процесі різних суспільних інститутів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні основи 

педагогіки (теорії виховання) та соціальної педагогіки з урахуванням сучасної 

соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-

педагогічної практики. 

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука 

спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення 

інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею 

вивчаються. Враховуючи це соціальна педагогіка має тісні міждисциплінарні 

зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правом, спеціальною 

педагогікою, менеджментом, етикою тощо. 

Мета курсу: розкриття теоретичних основ педагогіки як науки та 

соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки й обґрунтуванні змісту 

провідних напрямів професійної педагогічної діяльності в освітньо-виховних 

закладах і соціально-педагогічної діяльності з представниками різних 

соціальних груп (дітьми, сім’ями, молоддю).  
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Завдання навчальної дисципліни: 

1.Вивчення виховних можливостей різних соціальних інституцій у 

формуванні компонентів соціальності особистості (соціальної активності, 

соціальної компетентності, соціальної позиції, соціальної мобільності тощо). 

2. Визначення шляхів запобігання соціальній дезадаптації особистості у 

різних мікросоціумах. 

3. Розроблення технологій соціально-педагогічного захисту та підтримки 

представників різних груп дітей та молоді у процесі соціального виховання. 

4. Визначення шляхів взаємодії різних соціальних інституцій у соціальному 

вихованні особистості. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні галузі педагогіки, закономірності, принципи теорії виховання, мету, 

зміст, форми виховання особистості та колективу, методи соціального 

виховання; 

- сутність соціальної педагогіки як науки; 

- особливості організації та здійснення соціально-педагогічної роботи в 

різних інститутах соціального виховання, різновиди та механізми їх взаємодії; 

- принципи та методи соціально педагогічної діяльності;  

- особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах; 

- методи попередження негативного впливу факторів соціального 

середовища на особистість. 

Вміти: 

‒ демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку соціальної 

педагогіки як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази 

соціально-педагогічної роботи; 

‒ здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування навчальних завдань, відтворювати факти (дати, події, принципи й 

закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки; 

‒ визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та 

закладів соціального виховання, соціального захисту, соціальних служб, інших 

організацій; 

‒ теоретично визначати шляхи подолання проблем та складних життєвих 

обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки, 

інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 

‒ розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів соціально-педагогічної роботи.  

 

Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів. 

Самостійна робота у процесі опанування курсу „Загальна та соціальна 

педагогіка” включає опрацювання додаткових інформаційних джерел, 
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підготовку до семінарських та 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. 

Навчальний курс містить 2 змістових модулі.  

Змістовий модуль І. Загальна педагогіка. Предмет педагогіки 

національної школи. Нова українська школа. Основні етапи розвитку педагогіки. 

Основні категорії педагогіки: виховання, освіта, навчання, їх взаємозв’язок. 

Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Самовиховання та 

самоосвіта. Теорія і методика виховання. Сутність процесу виховання. Зміст i 

результат виховання. Діяльнісно-особистісна концепція виховання. 

3акoномipнocтi процесу виховання. Принципи виховання. 

Змістовий модуль ІІ. Соціальна педагогіка. 

Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки. Предмет і завдання 

соціальної педагогіки. Парадигми та  теорії соціальної педагогіки. Тезаурус 

соціальної педагогіки. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності. 

Принципи та ресурсне забезпечення  соціально-педагогічної діяльності. Методи 

соціально-педагогічної діяльності. Сім’я в системі інститутів соціального 

виховання. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами 

сімей. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного 

розвитку. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації: 

сутність та види. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді. 

Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та соціальних 

службах територіальної громади. Соціально-педагогічна діяльність закладів 

соціального обслуговування. Неурядові організації як суб’єкти соціально-

педагогічної роботи на локальному рівні. 

 

Загальний обсяг дисципліни складає 5 залікових кредитів (150 годин), що 

об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (64 годин, з 

них 32 – лекційних, 32 – семінарських та практичних занять), самостійна робота 

(86 годин), контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).  

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс 

 

Напрям, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, Шифр та назва галузі Нормативна 
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відповідних ЕСТS: 

3 кредити 

 

Змістові модулі: 

2  модулі 

 

Загальний обсяг 

дисципліни (години):  

150 годин 

 

Тижневих годин:  

3-й семестр 

– 4 год. 

 

знань 23 – «Соціальна 

робота»" 

 

Шифр та назва 

спеціальності: 

231 – Соціальна робота 

 

Освітній 

рівень  

І (бакалаврський) 

 

Рік підготовки: 2-й. 

 

Семестр: 3-й 

Аудиторні заняття: 64 

годин, з них:  

лекції: 32 години 

семінарські та практичні: 

32 години;  

Самостійна робота 

студентів: разом 86 год. 

 

Модульний контроль:  
2 години 

Вид  контролю: екзамен. 

 
 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 

Р
а
зо

м
 

А
у
д

и
т
о
р

н
и

х
 

Л
е
к
ц

ій
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

и
х

 

С
е
м

ін
а
р
с
ь
к
и

х
 

С
а
м

о
с
т
ій

н
а
 р

о
б

о
т
а
 

  

Змістовий модуль І. Загальна педагогіка. 

1. Предмет педагогіки національної 

школи. Нова українська школа. Основні 

етапи розвитку педагогіки. 

6 4 2  2 2   

2. Основні категорії педагогіки: 

виховання, освіта, навчання, їх 

взаємозв’язок. Галузі педагогіки. 

Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

4 2   2 2   

3. Теорія і методика виховання. Сутність 

процесу виховання. Зміст i результат 

виховання. Самовиховання та 

самоосвіта. 

8 4 2  2 4   

4. Діяльнісно-особистісна концепція 

виховання. 3акoномipнocтi процесу 

виховання. Принципи виховання. 

4 2   2 2   

Разом 22 12 4  8 10   

 Змістовий модуль ІІ. Соціальна педагогіка  

1. Предмет і завдання соціальної 

педагогіки 

6 4 2  2 6    
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2 Парадигми та теорії соціальної 

педагогіки 

6 2 2   2   

3. Тезаурус соціальної педагогіки 10 6 4  2 2   

Разом 22 12 8  4 10   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

4. Зміст та структура соціально-

педагогічної діяльності 

10 6 2 2 2 4   

5. Принципи та ресурсне забезпечення  

соціально-педагогічної діяльності 

4 4 2  2 4   

6. Методи соціально-педагогічної 

діяльності 

12 4 2   6   

Разом 26 14 6 2 4 14   

Змістовий модуль ІІІ. 

Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі соціального 

виховання та соціально-педагогічної підтримки особистості 

7. Сім’я як мікросередовище 

соціалізації особистості 

16 8 4 2 2 10   

8. Зміст та форми соціально-

педагогічної роботи з різними 

типами сімей 

8 6 2 2 2 4   

9. Соціально-психологічний портрет 

особистості з особливостями 

психофізичного розвитку 

10 6 4  2 4   

10. Зміст соціально-педагогічної роботи 

з дітьми та молоддю з 

особливостями психофізичного 

розвитку 

6 4 2  2 4 

 

  

11. Сутність девіантної поведінки 8 4 2  2 4   

12. Характеристика різних видів 

девіантної поведінки неповнолітніх 

12 8 4 2 2 8   

Разом 60 36 18 6 12 34   

Змістовий модуль ІV. 

Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 

13. Територіальна громада як 

соціалізуючий простір особистості 

6 4 2   2   

14. Соціально-педагогічна робота в 

загальноосвітніх закладах та 

соціальних службах територіальної 

громади 

12 4 2  2 8   

15. Соціально-педагогічна діяльність 

неурядових організацій 

10 2 2   8   

Разом 28 10 6  2 18   

Разом за навчальним планом 150 64 32 8 24 86   
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. 

 

Лекція 1-2. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

Предмет педагогіки національної школи. Нова українська школа. 

Методологічні основи педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки. Основні 

категорії педагогіки: виховання, освіта, навчання, їх взаємозв’язок. Галузі 

педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

Основні поняття теми: педагогіка, предмет вивчення педагогіки, 

категорія, виховання, освіта, навчання, розвиток, методологія науки, 

методологічні основи педагогіки, структура педагогічної науки, міжпредметні 

зв’язки. 

 

Лекція 3-4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ. СУТНІСТЬ 

ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ (2 год.)  

Теорія і методика виховання. Сутність процесу виховання. Зміст i 

результат виховання. Діяльнісно-особистісна концепція виховання. 

3акoномipнocтi процесу виховання. Принципи виховання. Самовиховання та 

самоосвіта. 

Основні поняття теми: виховання у широкому та вузькому розумінні; 

мета виховання; закономірності та принципи процесу виховання; діяльнісно-

особистісна концепція виховання; суб’єкт-суб’єктні виховні відносини, 

самовиховання, самоосвіта. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 
 

Розділ І. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки 

Лекція 1. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки. 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. 

 

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. 
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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. 

 

Розділ 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. 

 

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.  

 

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. 

 

Розділ ІІІ. Професійна соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями 

сімей, дітей та молоді  

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. 
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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. 

 

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

сімей (4 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. 

 

Лекція 9. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 

особливостями психофізичного розвитку. (2 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 

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: інвалід, інвалідність, особа з інвалідністю, діти з 

особливостями психофізичного розвитку, моделі підтримки, інтеграція, сегрегація, 

соціальна реабілітація, медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна 

реабілітація, комплексна реабілітація, інклюзія, безбар’єрність. 

 

Розділ ІV. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації 

 

Лекція 11. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації (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 
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Основні поняття теми:норма, девіація, девіантна поведінка, 

дезадаптація.   

 

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.  

 

Лекція 13. Територіальна громада як соціалізуючий простір  

особистості. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді (4 

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. 

 

Лекція 14.  Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах 

та соціальних службах 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. 

 

Лекція 15. Соціально-педагогічна діяльність закладів соціального 

обслуговування (2 год.) 
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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. 

 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

 

Семінарське заняття 1-2. 

 

Тема: ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ (4 години) 

 

Мета: сприяти засвоєнню студентами теоретико-методологічних підходів до 

вивчення педагогічних наук, предмета, основних понять та категорій педагогіки; 

навчити їх здійснювати категорійний аналіз базових понять; сприяти розвитку 

педагогічного мислення студентів. 

План заняття 

І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень з 

теми заняття. 

1. Предмет педагогіки. 

2. Методологічні основи педагогіки. 

3. Основні етапи розвитку педагогіки. 

4. Основні категорії педагогіки. 

5. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

ІІ. Практична частина: 

1. Здійснити категорійний аналіз основних понять педагогіки, а саме: 

“виховання”, “освіта”, “навчання”, “розвиток”. 

2. За допомогою практичних та тестових завдань перевірити рівень засвоєння 

студентами ключових понять теми. 

ІІІ. Підведення підсумків заняття. 
 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 

Практичні завдання студентам 

На основі аналізу наведених понять “виховання”, “навчання”, “розвиток” необхідно: 

1. Виділити основні категорійні ознаки кожного з понять; стосовно поняття «виховання» розглянути 

його сутність у «широкому» та «вузькому» значенні. 

2. Окреслити підходи різних авторів у визначенні кожного з цих понять. 

3. Проаналізувати відмінності кожної групи понять. 

 

А. Визначення поняття “виховання”: 
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 Процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами 

суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. [3,53] 

 Цілеспрямоване формування особистості, суть якого полягає у виробленні світогляду, моральних 

якостей, естетичних ідеалів, та сприяє її фізичному розвитку і підготовці до суспільно-корисної 

праці. [8] 

 Процес цілеспрямованого формування особистості в умовах спеціально організованої виховної 

системи, яка забезпечує взаємодію вихователів і вихованців. [17,16] 

 Цілеспрямований і систематичний вплив на розвиток людини з метою підготовки її до виконання 

конкретних ролей у системі суспільних відносин. [10,13] 

 Систематичний і цілеспрямований вплив вихователя на вихованців з метою формування у них рис і 

якостей особистості, необхідних суспільству. [14,9] 

 Процес цілеспрямованого керівництва формуванням всебічно розвиненої людини у системі 

навчально-виховних закладів. [15] 

 Процес і результат цілеспрямованого впливу на розвиток особистості, її  відношень, рис, якостей, 

поглядів, переконань, способів поведінки у суспільстві. [11,9] 

 Спеціально організований педагогічний вплив на особистість, що розвивається, з метою 

формування соціальних властивостей і якостей, які визначаються суспільством. [19,79] 

 Спеціально організована діяльність педагогів і вихованців спрямована на реалізацію цілей освіти в 

умовах педагогічного процесу. [12,86] 

 Цілеспрямоване створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку людини, набуття нею 

соціальності. [2,22] 

 

Б. Визначення поняття «освіта»: 

 Процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає 

соціальної зрілості та індивідуального зростання. [3,241] 

 Система знань, умінь і навичок, здобутих людиною у навчальних закладах у процесі навчання; 

загальний рівень знань, культури у суспільстві. [1,16] 

 Процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань та пізнавальних умінь і навичок, 

формування на цій основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвитку її творчих 

сил і здібностей. [11,9] 

 Такий бік виховання, котрий полягає в оволодінні системою наукових та культурних цінностей, 

накопичених людством. [12] 

 Цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, що 

супроводжується констатацією досягнення громадянином визначених державою освітніх рівнів. 

[7,8] 

 Єдиний процес фізичного і духовного формування особистості, процес соціалізації, що свідомо 

орієнтований на деякі ідеальні образи, на історично обумовлені, більш-менш чітко зафіксовані у 

суспільній свідомості соціальні еталони (спартанський воїн, добродійний християнин…, 

гармонійно розвинена особистість). [12] 

 Творення Людини; зафіксоване досягнення рівня культури, загальних чи професійних знань, 

набутих у процесі навчання (початкова, середня, вища);  діяльність, спрямована на відповідне 

досягнення; система навчальних, наукових і методичних органів та закладів, що її забезпечують 

(система освіти). [2] 

 Процес і результат цілеспрямованого інформаційного окультурнення суб’єктів діяльності заради 

утвердження соціально-культурної форми життя. Отже, освіта є процесом і результатом 

цілеспрямованого формування культури людини. [7,16] 

 

В. Визначення поняття “навчання”: 

 Цілісний двосторонній процес педагогічної діяльності вчителя (викладання) і пізнавально-

навчальної діяльності учнів (учіння), спрямований на досягнення навчально-виховних завдань. 

[4,34] 

 Процес двосторонньої діяльності педагога і учнів  спрямований на передачу і засвоєння знань 

учнями. [14,9] 
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 Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого відбувається засвоєння знань, 

умінь, навичок, здійснюється виховання та розвиток учнів. [5,202] 

 Цілеспрямований процес взаємодії між учителем та учнями з метою їхнього розвитку, освіти та 

виховання. [16,76] 

 Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь та навичок і способів пізнавальної 

діяльності людини. [3,223] 

 Цілеспрямований процес взаємодії учителя і учнів, у ході якого здійснюється освіта людини. 

[11,10] 

 Двосторонній процес, який охоплює засвоєння навчального матеріалу, тобто діяльність учнів 

(учіння) і керівництво ними, тобто діяльність учителя (викладання). [9,95] 

 Цілеспрямований педагогічний процес організації і стимулювання активної навчальної і 

пізнавальної діяльності учнів  по оволодінню науковими знаннями, уміннями та навичками, 

розвитку творчих здібностей, світогляду та морально-естетичних поглядів і переконань. [19,79] 

 Особлива спільна соціальна діяльність з прискореної передачі молодому поколінню і засвоєння ним 

шляхом організованої пізнавальної і практичної діяльності накопиченого соціального досвіду. [6,4] 

 

Г. Визначення поняття “розвиток”: 

 Процес формування психічних якостей і властивостей особистості, що дозволяють пізнавати 

оточуючий світ. [12,72] 

 Процес формування особистості як соціальної якості індивіда на основі його соціалізації і 

виховання. [3,289] 

 Процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих 

соціальних і природних чинників. [11,9] 

 Процес кількісних і якісних змін, які відбуваються в організмі, психіці, інтелектуальній та духовній 

сферах людини під впливом зовнішніх (природне і соціальне середовище, виховання, колективна 

діяльність, спілкування) та внутрішніх (анатомо-фізіологічні передумови, особиста активність, що 

реалізується у діяльності), керованих (виховання і самовиховання) некерованих (об’єктивний, 

стихійний вплив середовища) факторів. [17,13] 

 Ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що характеризують рух людини від 

нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності. [9,140] 

 Ряд послідовно пов’язаних кількісних і якісних змін, що відбуваються з організмом людини від 

моменту її народження і до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти. 

 Взаємопов’язаний процес кількісних і якісних змін, що відбуваються в анатомо-фізіологічному 

визріванні людини, в удосконаленні її нервової системи і психіки, а також її пізнавальній і творчій 

діяльності, у збагаченні її світогляду, моральності, суспільно-політичних поглядів, переконань. 

[19,62]. 

Даючи визначення основних понять педагогіки, можна помітити, що вони глибоко 

взаємопов’язані між собою. Тому, при їх аналізі необхідно виділити домінуючу, головну функцію 

кожного з них і саме на цій основі виокремити їх відмінності. 
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Педагогічні задачі 

Задача № 1 

Аналіз навчальних посібників свідчить про те, що в багатьох з них  по-різному тлумачиться 

сутність процесу навчання. Так, одні автори вважають, що «навчання визначає спільну діяльність 

учителя і учнів, коли перші передають знання, вміння і навички, … керують процесом їх засвоєння 

(викладання), а другі засвоюють ці знання, вміння та навички (учіння). Викладання і учіння – дві 

взаємопов’язані і взаємообумовлені сторони навчання”. 

Інші вважають, що навчання являє собою сукупність послідовних дій вчителя і керованих ним 

учнів, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь та навичок, внаслідок чого 

відбувається розвиток пізнавальних сил, оволодіння елементами культури розумової та фізичної праці, 

формування основ світогляду та поведінки учнів. 

Треті стверджують, що навчання – це “активна пізнавальна діяльність, в якій учні під 

керівництвом учителя оволодівають знаннями, уміннями, навичками, розвивають свої пізнавальні 

сили і можливості, формують світогляд”. 

Співставте ці визначення. Яке з них найбільш повно відображає суттєві ознаки процесу 

навчання? Обґрунтуйте свою думку? 

Задача № 2 

У психолого-педагогічній літературі існують різні погляди на визначення процесу розвитку: 

1) розвиток – це природні задатки людини, які у процесі життя людини виявляються і 

визначають можливості і якості її особистості; 

2) розвиток – це якісні зміни властивостей і психічних процесів людини, що ведуть з одного 

боку до вдосконалення процесу відображення нею навколишньої дійсності, а з другого – до 

ускладнення і активізації її діяльності; 

3) розвиток – це процес прогресивних послідовних змін, що характеризуються переходом від 

нижчих до вищих форм та рівнів всієї життєдіяльності людини. 

Яке з наведених вище визначень Ви вважаєте найбільш науково обґрунтованим? Доведіть свою 

точку зору. 

Задача № 3 

Один з авторів, піднімаючи питання про виховання естетичних смаків молоді, скаржиться на те, 

що добра половина молоді, що має музичну освіту, не любить класичну музику. Музична освіта, на 

його думку, не завжди прищеплює любов до музики. Музичною грамотою можна оволодіти, але в той 

же час можна залишитися емоційно “глухим”. Причину такого положення він вбачає в тому, що на 

практиці відбулося змішування двох понять: освіта і виховання. 

Як Ви вважаєте, чи правий автор, розрізняючи поняття освіти і виховання? У чому специфіка 

кожного з них? 

Задача № 4 

У 9-му класі на уроці хімії йде опитування з теми “Фосфор та його властивості”. Вчителем дане 

завдання: розкрити властивості цього хімічного елементу. 

-  Фосфор – слово грецьке, - почав свою відповідь учень. – У перекладі воно означає 

“той, що несе світло”. Властивість фосфору світитися у темряві вважалася людьми минулого 

великим дивом і довгий час залишалося непізнанною таємницею. Фосфор отримав назву 

“холодний вогонь”, продавався іноді дорожче, ніж золото. Дехто вважав, що у фосфорі втілений 

якийсь “надприродний дух”, “позаземний феномен”. Не знаючи наукових законів, алхіміки 

намагалися … 

-  Відповідь не по суті запитання. Я про це не питав, - незадоволеним голосом обірвав 

учня вчитель. – Більш конкретно! 
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Учень почав говорити тихіше, переказуючи зміст підручника. Увага у класі теж стала меншою, 

ніж на початку відповіді товариша. У відповіді учня не відчувалося захопленості, емоційної 

піднесеності. 

У чому помилка вчителя? Чи правильно розуміє він сутність категорії “навчання”, приймаючи 

рішення в такій ситуації, якщо: 

а) учень має середній рівень успішності і відповідає так перший раз. 

б) учень має високий рівень успішності. 

 

 

БЛОК КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ 

Питання для перевірки знань студентів 

1. У чому різниця між об’єктом і предметом педагогіки? Як вона відображається у визначеннях 

основних педагогічних категорій? 

2. Чому виховання розглядають як соціально-історичне явище? 

3. У чому сутність педагогіки як науки і мистецтва? Як ви розумієте слова К.Д. Ушинського: 

“Педагогіка – не наука, а мистецтво, - найширше, складне, найвище і найнеобхідніше з усіх 

мистецтв”? 

4. Яке значення мають зв’язки педагогіки з іншими науками про людину для розробки теорії 

виховання і в чому полягають ці зв’язки? 

5. Проаналізуйте сутність педагогічних категорій “виховання”, “навчання”, “розвиток”. 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

А. Вам пропонується ряд визначень педагогічних понять і варіанти відповідей, одна з яких 

правильна. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і вкажіть її номер. 

1. Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого відбувається засвоєння знань, умінь 

і навичок: 

а) виховання; б) освіта; в) розвиток; г) навчання. 

2. Ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що характеризують рух людини від 

нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності: 

а) виховання; б) освіта; в) розвиток; г) навчання. 

3. Процес цілеспрямованого  формування особистості: 

а) виховання; б) освіта; в) розвиток; г) навчання. 

4. Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних з ними практичних і 

пізнавальних способів діяльності: 

а) виховання; б) освіта; в) розвиток; г) навчання. 

5. Цілеспрямований процес  взаємодії вчителя і учнів, у ході якого здійснюється освіта людини: 

а) виховання; б) освіта; в) розвиток; г) навчання. 

Б. Які з перерахованих далі ознак мають відношення до запропонованих понять (можна вказати 

декілька, якщо вважаєте за потрібне) ? 

1. “ВИХОВАННЯ” 

а) кількісні та якісні зміни; б) процес; в) формування особистості; г)засвоєння знань, умінь і 

навичок; д) вплив. 

2.”НАВЧАННЯ” 

а) засвоєння знань, умінь і навичок; б) формування особистості; в) вплив; г) взаємовплив; д) 

кількісні та якісні зміни. 

3. “РОЗВИТОК” 

а) процес; б) формування особистості; в) вплив; г) кількісні та якісні зміни; д) засвоєння знань, 

умінь і навичок. 

4. ”ОСВІТА” 

а) формування особистості; б) процес; в) взаємовплив; г) засвоєння знань, умінь і навичок; 

д)кількісні та якісні зміни.  

В. Вставити пропущені слова у наведені визначення категорій. 

1. Навчання – це … двосторонній процес … учителя і учнів, в ході якого відбувається… . 
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2. Розвиток – це … послідовних … що відбуваються з … людини від моменту … і до … і 

характеризують … її від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності. 

3. Освіта – це … і … засвоєння людиною …, формування на цій основі …, розвиток творчих сил і 

здібностей. 

4. Виховання – це … процес … на особистість з метою … . 

 

БЛОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ 
 

Самооцінка розвитку вмінь студентів здійснюється за п’ятибальною шкалою оцінювання, де 

5 – означає володіння певними уміннями на високому рівні, 

4 – на достатньому, 

3 – на середньому, 

2 – на низькому, 

1 – дане уміння не сформоване. 

Студент має змогу порівняти рівень розвитку своїх умінь з моделлю-еталоном. Це дасть змогу 

краще усвідомити свої недоліки, прогалини, невикористані резерви з метою подальшого 

вдосконалення своєї професійно-педагогічної підготовки. 

 

ГНОСТИЧНІ ВМІННЯ 

1. Аналізувати педагогічну літературу з метою осмислення різних теоретико-методологічних підходів 

до педагогічного процесу. 

2. Орієнтуватися серед різноманітних концептуальних підходів у педагогічних дисциплінах. 

3. Ознайомитися з основними педагогічними законами, закономірностями, що дає можливість краще 

усвідомити об’єктивні зв’язки між педагогічними явищами та процесами. 

4. Аналізувати педагогічні категорії різного рівня узагальнення. 

5. Аналізувати міжпредметні зв’язки педагогіки із суміжними людинознавчими науками. 

ПРОЕКТУВАЛЬНІ ВМІННЯ 

1. Вміти визначати загальні підходи до педагогічного процесу в конкретних педагогічних ситуаціях, 

спираючись на загальні теоретико-методологічні підходи в педагогіці. 

2. Вчитися визначати основні завдання педагогічної науки. 

3. Усвідомлювати перспективні тенденції розвитку сучасної педагогічної науки, що ґрунтується на 

кращих світових, національних педагогічних здобутках минулого та сучасності. 

 

КОНСТРУКТИВНІ ВМІННЯ 

1. Конструювати педагогічні поняття на основі аналізу педагогічної літератури. 

2. Виділяти основні категорійні ознаки педагогічних понять. 

3. Вчитися здійснювати альтернативний вибір найбільш відомих педагогічних систем. 

4. Виділяти вузлові поняття і закономірності впродовж вивчення педагогічної літератури. 

 

КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ 

1. Формувати власне відношення до різних педагогічних концепцій і теорій. 

2. Вчитися використовувати основні категорії та поняття педагогічної науки для формування 

доцільних стосунків з учнями. 

3. Вчитися переконливо і толерантно доводити до свідомості учнів основні положення і поняття 

педагогічної науки. 

4. Викладати свої думки чітко, логічно, переконливо, емоційно. 

 

ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ВМІННЯ 

1. Виявляти утруднення в процесі засвоєння знань з фахового предмету. 

2. Навчати своїх однокурсників способам розумової діяльності. 

3. Виділяти в навчальному матеріалі суттєве, головне. 

4. Стимулювати розвиток активності, ініціативи в навчально-виховному процесі. 

5. Спільно з однокурсниками застосовувати різні форми та методи у навчальній і виховній роботі, 

спираючись на знання основних категорій та закономірностей педагогіки. 

6. Допомагати у засвоєнні знань з фахових предметів. 
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БЛОК ПРОФЕСІЙНО – ПЕДАГОГІЧНИХ РИС 

Вивчення даного розділу спрямоване на розвиток наступних якостей майбутнього вчителя: 

цілеспрямованості, інтересу до педагогічної теорії і практики, потреби вчити і виховувати, 

педагогічного мислення (зокрема критичності, винахідливості, уважності, спостережливості, 

дисциплінованості, товариськості), аналітичних, прогностичних, організаторських здібностей, 

здатності всебічно і об’єктивно аналізувати педагогічні явища і процеси, знаходити оптимальні 

варіанти розв’язання педагогічних ситуацій. 

Семінарське заняття 3-4. 

 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ (4 години) 

 

Мета: сформувати у студентів поняття про виховання, самовиховання, 

сутність процесу виховання, закономірності та принципи процесу виховання; 

ознайомити їx з різними підходами до розуміння сутності виховання як 

педагогічного процесу; закріпити уміння робити категорійний аналіз 

педагогічних понять на прикладі категорії “виховання”. 

Обладнання: логічна схема основних понять процесу виховання. 

Ключові поняття: виховання у широкому та вузькому розумінні; мета 

виховання; закономірності та принципи процесу виховання; діяльнісно-

особистісна концепція виховання; суб’єкт - суб’єктні виховні відносини. 

 

План заняття 

І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень з 

теми заняття. 

1. Виховання як спеціально організований i свідомо здійснюваний 

педагогічний процес. 

2. Зміст i результат виховання. Діяльнісно-особистісна концепція виховання. 

3. Поняття “виховання” у широкому та вузькому розумінні.  

4. 3акoномipнocтi процесу виховання. 

5. Принципи виховання. 

ІІ. Виконання практичних завдань та розв’язування педагогічних задач. 

ПРАКТИЧНИИ БЛОК 

Проблемні питання з теми заняття 

1. Назвіть категорійні ознаки (ключові слова) у визначенні поняття “виховання”. Поясніть свій вибір. 

2. У чому полягає сутність процесу виховання, якщо виходити з того, що особистість розвивається 

завдяки привласненню накопиченого у суспільстві досвіду? 

3. У чому полягає сутність діяльнісно-особистісної концепції виховання? 

4. Проаналізуйте розуміння поняття “виховання” у широкому й вузькому значенні. 

5. Що слід розуміти під закономірностями виховання? Розкрийте сутність i дайте їx наукове 

обґрунтування. 

6. Які принципи виховання виводяться з його закономірностей? 
 

Практичні завдання 
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1. Порівняйте закономірності та принципи процесу виховання, подані у різних посібниках з педагогіки. 

Знайдіть спільне та відмінне. Обґрунтуйте вашу думку. 

2. Чи можна відносити народні поради щодо виховання до закономірностей виховного процесу? Які 

саме? 

 

Рекомендована література 

1. Фізеші О. Й. Педагогіка: основи педагогіки, дидактика, теорія та методика виховання, 

школознавство : навч. посіб. для студ. пед. спец. – К., 2015. 

2. Автомонов П. П. Педагогіка діалогу : інновації зарубіжної школи : навчальний посібник / 

П. П. Автомонов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 

272 с. 

3. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі. – К., 1991. 

4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища шк., 1993. – Ч. ІІ. 

5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997. – С.94-135; 172-203 

6. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти //Виховна робота в 

закладах освіти України. – К., 1998. - С. 179-192. 

7. Макаренко А.С. Методи виховання. – Тв. у 8 т. – Т. 5 – К., 1981. 

8. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К., 1990. 

9. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. – К., 1975. 

10. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000. – С. 314-340 

11. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1999. – С.303-322. 

12. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / За 

заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

13. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. – 

М., 1997. – С.22. 

14. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 

15. Шиліна Н.Є. Педагогіка: [навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей] / Шиліна Н.Є. – 

Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 188 с. 

16. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для 

студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. 

В. Сопівник – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 236 с. 

17. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ “Дидактика”. - К., 1993. - 

С.3-9.  

18. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. – Т.1. – М., 1977. 

19. Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина - М.,1997. – С. 86. 

20. Подласый В.И.Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2-х кн. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 

1999. - Кн.1. “Общие основы”. – 576 с. 

21. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999.  

22. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль, 2000.- 544 с. 

 

Педагогічні задачі 

Задача №1 

Молода вчителька української літератури працювала у 8-А з п’ятого класу. Учні її дуже 

любили і поважали. Проте у восьмому класі стосунки вчителя та учнів почали погіршуватися, 

постійно виникали непорозуміння і навіть конфлікти. Вчителька скаржилася класному 

керівникові та батькам, що учні стали гіршими, що вони дуже змінилися порівняно з 5-им 

класом і з ними стало важко працювати.  

Проаналізуйте ситуацію, що склалася у класі. На які принципи виховання слід спиратися 

вчителю, щоб розв’язати дану проблему? 
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Задача №2 

Олена К. постійно порушувала встановлений у школі порядок. Виправдовувалась, 

обманювала. Але у неї було одне постійне захоплення - любила і вміла в’язати. На цьому 

педагог і побудував її перевиховання. Олені було доручено організувати у школі гурток 

в’язання. Дорученням вона пишалася, почувала себе в дитячому колективі і вагоміше, і 

помітніше. А це зобов’язувало її до кращої поведінки. 

Чому дії вчителя дали позитивний результат? Обгрунтуйте сутність принципу "опора 

на позитивне”? 

Задача №3 

У старших класах однієї зі шкіл класними керівниками було проведене анкетування 

щодо визначення ідеалу молодих людей. Результати опитування засвідчили, що значна 

частина старшокласників (70%) втратили свої ідеали. Разом з тим, на питання "Ваш 

улюблений герой, взірець, ідеал?", вони назвали героїв телесеріалів (35%), сильну особистість 

американізованого типу (30%), героїв мультфільмів (20%), героїв літературних творів (10%). 

Старшокласники, водночас, зазначили, що духовних і моральних якостей їм допомагають 

набути батьки, родичі, друзі, вчителі. Отримані тенденції співпадають з результатами 

наукових досліджень.  

Розкрийте суперечності морального виховання старшокласників і пов'язані з ними 

недоліки у їх духовному розвитку. Назвіть доцільні методи і прийоми морального виховання 

щодо формування гуманістичного ідеалу юнацтва. 

 

Задача №4 

На зборах батьків учнів 4-го класу класний керівник, вчителька української мови та 

літератури, говорила про те, що сім'я - це природне і найбільш стійке утворення суспільства, 

яке втілює в собі найважливіші ознаки свого народу. Її підтримала мати Романа В. 

«Українська родина,-сказала вона, - має пильно зберігати українську мову, традиції, 

своєрідність, національність, працелюбність, честь і гідність українського народу». На що 

один з батьків відповів: «Немає ніякого національного виховання, потрібно виховувати 

просто порядну людину».  

Проаналізуйте дану ситуацію. Які засоби національного виховання може 

застосовувати класний керівник у роботі з молодшими школярами? Запропонуйте методи 

та форми переконання батьків щодо необхідності національного виховання? Які педагогічні 

рекомендації можна надати батькам щодо патріотичного виховання їхніх дітей? 

 

Задача №5 

Вітя К. завдавав багато клопоту класному керівникові та класу. Одного разу класний 

керівник звернувся до нього з проханням розвідати, де можна зібрати металевий брухт, 

поміркувати, як це краще зробити, скомплектувати бригади. Підліток розпалився - його 

пропозиції були слушними, дії впевненими. За три години клас упорався із завданням і пocів 

перше місце. Коли від імені класу Віті оголосили подяку, всі стояли струнко. Потім почали 

аплодувати. 

"У цей час я був зламаний. Захотілося робити добрі справи з усіма і для всіх”, - зізнався 

Віктор на випускному вечорі через три роки. 
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У чому секрет ycпixy класного керівника? Реалізація якого принципу виховання 

забезпечила результативність педагогічного впливу? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Соціальна педагогіка 

 

Розділ І. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки 

 

Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань  
1. Соціальна педагогіка як наука в системі людинознавчих дисциплін. 

Зв’язок соціальної педагогіки з педагогікою, психологією, соціологією, 

соціальною роботою. 

2. Характеристика підходів до визначення сутності соціальної педагогіки як 

науки. 

3. Порівняння тезаурусу соціальної педагогіки та соціальної роботи.  

Розглянути основні поняття: 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, 

склавши понятійну таблицю:  
№ 
з/п 

Назва поняття Зміст поняття (джерело визначення: звідки 
взято визначення) 

   

 

Основна література: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 33. 

Додаткова література: 1, 10. 

 

Розділ ІІ. Характеристика соціально-педагогічної діяльності.  

 

Семінар 2. Зміст і структура соціально-педагогічної діяльності. 

Професійний портрет соціального педагога 
1. Зміст і структура соціально-педагогічної діяльності. 

2. Поняття принципів та їх характеристика: соціально-політичні, психолого-

педагогічні, організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності. 

Характеристика особливих принципів.  

3. Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види 

ресурсів. 

4. Професійний портрет соціального педагога. Функції спеціаліста у соціально-

педагогічній діяльності:  

А) Характеристика діагностичної функції соціального педагога. 

Б) Зміст організаційної та комунікативної функції. 

В) Характеристика охоронно-захисної функції. 

Г) Особливості попереджувально-профілактичної функції. 

Д) Сутність корекційно-реабілітаційної функції. 

5. Спільне та відмінне у функціях соціального педагога та соціального працівника. 
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Основна література: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 22, 23. 

 

Розділ ІІІ. Професійна соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями 

сімей, дітей та молоді  

Семінар 3-4. Сім’я в системі інститутів соціального виховання та соціально-

педагогічна робота з сім’єю (4 год.) 

1. Сутність поняття «сім’я», основні функції та параметри сім’ї. 

Класифікація та характеристика різних типів сімей. 

2. Батьківство та його основні характеристики. Усвідомлене батьківство. 

3. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи із сім’єю. 

Основна література: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 30, 32. 

Додаткова література: 1, 3, 8. 

Практичне заняття. П’ять шляхів до серця дитини. 

Заняття проходить у формі обговорення основних положень книги Чепмен Г., 

Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. (http://www.litmir.co/br/?b=196840 – 

читати онлайн)  

 

Семінар 5-6. Соціальне сирітство, його причини та шляхи подолання (4 

год.) 

 

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. 

5. Інституційне забезпечення профілактики бездоглядності та 

безпритульності й реабілітації “дітей вулиці”. 

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 30, 32, 

34, 35. 

Додаткова література: 1, 2, 5, 7, 13. 

 

Семінар 7. Особливості соціалізації 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. 

Основна література: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 32. 

Додаткова література: 1, 2, 6, 9. 

 

Розділ ІV. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації 

http://www.litmir.co/br/?b=196840
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Семінар 8. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації. 

1.Поняття дезадаптації у соціальному розвитку особистості. 

2. Причини та наслідки протиправної поведінка неповнолітніх.  

3. Характеристика нехімічних адикцій та їх вплив на психологічне та 

фізичне здоров’я підлітків. 

4. Характеристика видів психопатологічної поведінки. 

5. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів 

поведінки неповнолітніх. Обговорення питання проходить у формі групової 

дискусії. 

Питання для обговорення: 

1. Які негативні стереотипи формують 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. 

Основна література: 1,2,3, 5, 8, 10, 11, 12, 22, 34, 35. 

Додаткова література: 1,3,4, 5,7. 

 

Семінарське заняття 9. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми 

засудженими у закладах пенітенціарної системи. 

1. Історичний аналіз розвитку соціально-педагогічної роботи з 

неповнолітніми засудженими у вітчизняних та зарубіжних 

пенітенціарних системах.  

2. Характеристика підлітків із делінквентною поведінкою. Акцентуації 

характеру.  

3. Сутність, зміст та форми соціально-педагогічної роботи з 

неповнолітніми засудженими в закладах пенітенціарної системи. 

Основна література: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 30.  

Додаткова література: 1, 11, 12 

 

Семінарське заняття 10. Соціально-педагогічна робота з профілактики 

насильства щодо дітей. 

1. Сутність понять «насильство» та «жорстоке поводження з дітьми».  

2. Види та ознаки насильства, його наслідки. 

3. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей. 

Основна література: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 25, 26, 29, 31.  

Додаткова література: 1, 3, 6, 8, 13. 

 

VІ. Індивідуальні завдання* та завдання для самостійної роботи 

*До індивідуальних завдань належать реферати, рецензії, есе, презентації, 

якщо вони прив’язані до дисципліни. Години для виконання індивідуальних 

завдань брати з годин, відведених на самостійну роботу. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Змістовий модуль І. 

Соціальна педагогіка як наука 

Тема 1: Предмет і завдання соціальної педагогіки 

Написати рецензію на книгу: Пауль Наторп. Соціальна педагогіка. Виховання 

на основі спільності. 1911. 

Змістовий модуль ІІ. 

Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

Тема 4. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності 

Написати есе на тему «Спільне та відмінне у професійній соціально-

педагогічній діяльності та волонтерській роботі» 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі 

соціального виховання та соціально-педагогічної підтримки особистості 

Тема 7. Сім'я як основний інститут соціалізації дитини 

Написати есе „Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей”. 

Написати рецензію на книгу: Чепмена Г., Кемпбелла Р. «П’ять шляхів до 

серця дитини». 

Тема 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 

особливостями психофізичного розвитку 
Написати есе на тему «Шляхи інтеграції в соціум дітей та молоді з 

обмеженими функціональними можливостями: досвід, проблеми, перспективи». 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з

/п 

Назва теми/ форма завдання Кільк

ість 

годин 

/ кількість 

балів 

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). 

6/10 

2 Парадигми та теорії соціальної педагогіки 

Підготовка до семінарського заняття, скласти 

структурно-логічну схему відповіді за планом семінару 

або тезовий конспект. 

2/5 

3

. 
Тезаурус соціальної педагогіки 

Скласти порівняльну таблицю тезаурусу соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

2/5 
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4

. 
Зміст та структура соціально-педагогічної 

діяльності 

Скласти порівняльну таблицю «Спільне та відмінне 

у професійній соціально-педагогічній діяльності та 

волонтерській роботі». 

4/5 

5

. 
Принципи та ресурсне забезпечення соціально-

педагогічної діяльності 

Зробити порівняльний аналіз професійної 

соціально-педагогічної діяльності та волонтерської 

роботи. 

4/5 

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. 

6/5 

7

. 
Сім’я як мікросередовище соціалізації 

особистості 

Підготувати текст виступу для батьків за 

матеріалами книги Чепмена Г., Кемпбелла Р. «П’ять 

шляхів до серця дитини» та іншими джерелами з 

проблем формування усвідомленого батьківства. 

10/10 

8

. 
Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з 

різними типами сімей 

Підготовка до семінарського заняття, скласти 

структурно-логічну схему відповіді за планом семінару 

або тезовий конспект. 

4/5 

9

. 
Соціально-психологічний портрет особистості з 

особливостями психофізичного розвитку 

Підготовка до семінарського заняття, скласти 

структурно-логічну схему відповіді за планом семінару 

або тезовий конспект. 

4/5 

1

0. 
Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю з особливостями психофізичного розвитку 

Підготовка до семінарського заняття, скласти 

структурно-логічну схему відповіді за планом семінару 

або тезовий конспект. 

4/5 

 

1

1. 
Сутність девіантної поведінки 

Створіть термінологічний словник і розкрийте 

зміст споріднених понять: «девіація», «поведінка, що 

відхиляється», «соціальне відхилення», «асоціальна 

поведінка», «антисоціальна поведінка», 

«аутодеструктивна поведінка», «дезадаптація», 

«десоціалізація». 

4/5 
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1

2. 
Характеристика різних видів девіантної 

поведінки неповнолітніх 

1) Випишіть в колонку, що з перерахованого 

далі, на ваш погляд, є поведінкою, яка відхиляється 

від норми: куріння тютюну, вбивство, подружня 

зрада, вживання героїну, суїцидальна спроба, брехня, 

фізичне покарання дитини, гомосексуальні стосунки, 

надмірне захоплення мексиканськими серіалами, гра 

в карти на гроші, прогул шкільного уроку без 

поважної причини, озброєний грабіж, хакерство, 

відхід у секту, виснажливе голодування з метою 

корекції фігури, грубість. 

 

2) Наведіть сучасні приклади негативних, 

нейтральних та позитивних соціальних відхилень. 

8/10 

1

3. 
Територіальна громада як соціалізуючий 

простір особистості 

Підготовка до семінарського заняття, скласти 

структурно-логічну схему відповіді за планом семінару 

або тезовий конспект. 

2/5 

1

4. 
Соціально-педагогічна робота в 

загальноосвітніх закладах та соціальних службах 

територіальної громади 

Скласти соціальну карту громади 

8/10 

1

5. 

Соціально-педагогічна діяльність неурядових 

організацій 

1. Скласти банк неурядових організацій 

соціального спрямування, які працюють у вашому 

регіоні. 

2. Описати досвід роботи однієї громадської 

дитячої чи молодіжної організації за такою схемою: 

1. Назва організації. 

2. Тривалість діяльності 

3. Напрямки діяльності 

4. Зміст діяльності 

5. Особливості організації 

8/20 

 Разом  86 

 

VІІ. Методи навчання 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
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застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: опрацювання наукових досліджень. 

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 книгою; виконання 

індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості. 

 

VІІІ. Методи контролю 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуютьсятакі 

методи: 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальнеопитування, співбесіда, представлення доповіді за темою реферату. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; ІНДЗ. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

ІХ. Система оцінювання і нарахування балів 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціальна педагогіка» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 

принцип поопераційної звітності, обов’язковості підсумкового модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 

індивідуальних завдань. Підсумковий модульний контроль (ПМК) знань 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу за всіма 

модулями, в кінці семестру. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом,на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної  роботи залежить від дотримання 

таких вимог: 
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 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань. 
 № 
 з/п 

 
Вид поточної діяльності 

Сума 
балів 

1. Робота на семінарських заняттях 120 
2. Робота на практичних заняттях 60 

3. Підсумковий модульний контроль  30 

4. Індивідуальні завдання 50 

7 Самостійна робота 110 

Разом балів 370 

Розрахунок коефіцієнту: 370:50=7,4  

Розрахунок суми балів здійснюється за наступною формулою: сума набраних 

студентом балів (А(п)) за семестр розділити на коефіцієнт (7,4) – дорівнює кількість поточних 

балів набраних за семестр з максимально можливих (50 балів), до іспиту, плюс додаються 

бали, які студент отримав на іспиті. 

*Бали за виконання індивідуального завдання можуть входити у підсумок по 

змістовому модулю або виокремлюватися зі змістового модуля. Тоді потрібно додати у 

таблиці окрему графу «Індивідуальне завдання».  

 
Поточне тестування та самостійна робота ПМК Іспит Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 

3 

Змістовий 

модуль 4 

Тема 1-Тема 3 

+ ПР 1 

Тема 4-Тема 6 

+ ПР 2 

Тема 7 – Тема 12 

+ПР 3 + ПР 4 

Тема 13-Тема 15 

+ ПР 5 + ПР 6 
30 50 100 

60 65 130 85 

Разом поточних балів (за формулою): 370 (50) 50 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

63-74 D 
задовільно  

51-62 Е  

21-50 FX незадовільно з не зараховано з 
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можливістю повторного 

складання 

можливістю повторного 

складання 

0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів:  

Оцінка: 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь; 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки; 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача; 

«незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час 

відтворенняосновного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

щозумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, 

оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за 

програмою відповідної дисципліни. 

 

Х. Методичне забезпечення 
- тексти лекцій; 

- плани семінарських занять; 

- завдання до самостійної роботи; 

- індивідуальні завдання; 

- питання до модульного контролю; 

- питання до екзамену; 

- тестові завдання; 

- глосарій. 

 
ХI. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Сутність соціальної педагогіки як науки.  

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

суспільної практики. 

3. Аналіз поглядів вітчизняних науковців на зміст соціальної 
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педагогіки як системи наукових знань. 

4. Поняття тезаурусу соціальної педагогіки.  

5. Соціалізація – базова категорія соціальної педагогіки.  

6. Характеристика соціального виховання. 

7. Соціальне середовища як необхідна умова 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. 

12. Види соціальних послуг. 

13. Сутність соціально-педагогічної діяльності.  

14. Структура соціально-педагогічної діяльності.  

15. Характеристика її суб’єктів та об’єктів. 

16. Поняття  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.  

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. 
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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. 

63. Типологія неурядових організацій. 

64. Напрями соціально-педагогічної діяльності неурядових організацій. 

 

ХІІ. Рекомендована література 

до змістового модулю І. Загальна педагогіка 

1. Демченко О. П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. [для 

викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ під час 

самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і 

практичних занять] / Олена Петрівна Демченко. К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2012. – 432 с. 

2. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: 

Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

3. Закон України “Про освіту” Документ 2145-VIII, чинний, поточна редакція 

— Прийняття від 05.09.2017 // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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4. Тітов І. Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір: монографія – 

К., 2015. 

5. Фізеші О. Й. Педагогіка: основи педагогіки, дидактика, теорія та методика 

виховання, школознавство : навч. посіб. для студ. пед. спец. – К., 2015. 

6. Автомонов П. П. Педагогіка діалогу : інновації зарубіжної школи : 

навчальний посібник / П. П. Автомонов. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр “Київський університет”, 2012. – 272 с. 

7. Нова українська школа URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

8. Шиліна Н.Є. Педагогіка: [навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей] / 

Шиліна Н.Є. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 188 с. 

9. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних 

країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. 

Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 236 с. 

10. Концепція Нової української школи URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-

shkola-compressed.pdf 

 

Рекомендована література  

до змістового модулю ІІ. Соціальна педагогіка 

Основна 

1. Безпалько О. В. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. / О.В. Безпалько, І.Д. 

Звєрєва, Т.Г. Веретенко; За ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013 

(2014). – 312 с. 

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

Центр учбової літератури, 2009. – 208 c. 

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

«Слово», 2011. – 240 с. 

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

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

5. 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.  

6. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод, 

посіб. / Авт.: Безпалько О.В.; Гурковська Л.П.; Журавель Т.В. та ін. / За ред. 

Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. ‒ К.: Видавничий дім "КАЛИТА", 2010. - 376 с. 

7. Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у 

притулках для дітей : [науково-методичний посібник] / Л. В. Кальченко ; Держ. 

закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 2010. – 350 с. 

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

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

9. Караман О. Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми 

засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / Олена 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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Леонідівна Караман ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – 

Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 481 с. 

10. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / М. В. Шакурова. – М. : 

Издательский центр ≪Академия≫, 2004. — 272 с. 

11. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: Учебник / Л. В. Мардахаев. 

— М. : Гардарики, 2005. — 269 с. 

12. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. 

І.Д.Звєрєвої — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с. 

13. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

від 13.01.2005 № 2342-IV, чинний, поточна редакція. Редакція від 31.08.2018, 

підстава 2462-VIII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2342-15 (дата звернення: 18.09.2018).  

14. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні». Документ 2998-XII, чинний, поточна редакція. Редакція від 

01.01.2017, підстава 1774-VIII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2

%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B4%D1%96%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%

97%D0%BD%D1%96 (дата звернення: 18.09.2018). 

15. Державна соціальна програма «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року. Документ 

230-2017-р, чинний, поточна редакція. Прийняття від 05.04.2017. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-%D1%80 (дата звернення: 

05.06.2017). 

16. Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу таких сімей (осіб), затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 листопада 2013 р. № 896 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 

98, ст. 3609). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-%D0%BF#n9 

(дата звернення: 2.09.2018).  

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей». 

Документ 834-2016-п, чинний, поточна редакція. Прийняття від 16.11.2016. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/834-2016-%D0%BF  (дата звернення: 

7.09.2017). 

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866». Документ 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2342-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2342-15
http://zakon1.rada.gov.ua/%20laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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12. Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях 

Державної пенітенціарної служби України: Спеціальна доповідь з питань 

реалізації національного превентивного механізму / Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини: офіційне видання. – К., 2014. – 120 с. 

13. Інструкція для працівників закладів освіти щодо механізмів виявлення 

та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.  
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