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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна 

робота в закладах освіти та методика роботи з дитячими та молодіжними 

організаціями», складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійний портрет 

соціального педагога, вимоги до його рівня знань та умінь; статус 

соціального педагога, його основні функціональні обов’язки у закладах 

освіти; нормативно-правове забезпечення діяльності соціального 

педагога, організація його «робочого столу»; планування, ведення  

документації та звітності; налагодження взаємодії з учасниками навчально-

виховного процесу та іншими суб'єктами соціально-педагогічної діяльності. 

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, історія педагогіки, педагогіка 

сімейного виховання, методи соціально-виховної роботи, основи сценарної 

роботи соціального педагога. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Функціональне поле діяльності соціального 

педагога в закладах освіти. 

Змістовий модуль 2. Особливості діяльності соціального педагога у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Змістовий модуль 3. Діяльність соціального педагога у спеціалізованих 

освітніх установах. 

Змістовий модуль 4. Методика роботи соціального педагога з дитячими 

та молодіжними організаціями. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є: розкриття специфіки 

роботи соціального педагога в різних типах загальноосвітніх 
навчальних закладів та оволодіння студентами основами соціально-
педагогічної роботи з молодіжними і дитячими організаціями, 
формування практичних навичок використання їх потенціалу для 
розв’язання соціально-педагогічних проблем дітей та молоді.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
− охарактеризувати зміст та форми роботи соціального педагога 

загальноосвітніх навчальних закладах різного типу; 
− надати інформацію шодо нормативно-правового забезпечення 

соціально-педагогічної діяльності фахівців у закладах системи освіти; 
− ознайомити студентів з посадовими обов’язками соціального 

педагога в закладах освіти; 
− охарактеризувати особливості роботи соціального педагога з різними 

цільовими групами в загальноосвітніх навчальних закладах; 
− показати роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем, 

в системі соціалізації молоді та громадського виховання; 

− ознайомити з нормативно-правовою базою щодо створення та 

функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій; 



− познайомити з історією виникнення та розвитку молодіжного і дитячого 

руху в Україні та за кордоном; 

− ознайомити з теоретичними та практичними засадами діяльності дитячих 

та молодіжних громадських організацій в Україні; напрямами та формами 

роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− типологію закладів системи освіти; 

− основні функції соціального педагога в закладах освіти; 

− посадову інструкцію соціального педагога закладу освіти; 

− інструментарій соціально-педагогічної діагностики, прогностики та 

корекції соціального педагога; 

− форми, методи, прийоми соціально-педагогічної роботи соціального 

педагога в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу; 
− правові та організаційні основи створення дитячих та молодіжних 

громадських організацій, тенденції і закономірності розвитку, 

особливості формування дитячих та молодіжних організацій на території 

України; 
− мету, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали; 
− соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих та молодіжних 

громадських організацій: соціалізуючий потенціал, основні напрями і 

форми соціальної роботи в дитячих та молодіжних організаціях, зміст 

діяльності в них соціального педагога; 
 

вміти: 
− визначати соціально-психологічні особливості учнів шляхом 

спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, 
анкетування, тестування, аналізу документів тощо; 

− опрацьовувати емпіричний матеріал, отриманий в результаті соціально-
педагогічної діагностики; 

− здійснювати моніторинг у закладі освіти з метою своєчасного 
вирішення соціально-педагогічних проблем; 

− розробляти заходи для реалізації плану роботи соціального педагога;  
− здійснювати соціально-педагогічну паспортизацію класу, навчального 

закладу, сім’ї; 
− проводити соціально-педагогічне дослідження мікрорайону закладу 

освіти; 
− вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу 

навчального закладу; 
− організовувати соціально-педагогічну взаємодію з учнями, які 

потребують допомоги; 
− вивчати особливості життєдіяльності дітей в умовах сім’ї; 
− виявляти дезадаптованих дітей та надавати їм необхідну допомогу;  
− забезпечувати рівні можливості дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі; 



− здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів;  
− проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, 

батьків, педагогічного колективу; 
− аналізувати статутні документи дитячих та молодіжних громадських 

організацій; 

− надавати допомогу по створенню та організації життєдіяльності 

організацій на основі співробітництва, співтворчості, спільної діяльності; 

− проводити соціально-педагогічну роботу по організації спілкування і 

змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, дорослих 

безпосередньо в організації чи в об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні, 

у сімейно-сусідських спільнотах, в умовах неформального та відкритого 

соціального середовища; 

− планувати діяльність організації, складати проекти програм; 

− координувати діяльність дитячих та молодіжних організацій в школі, 

місті, районі тощо; 

− застосовувати різноманітні форми і методи роботи дитячих громадських 

об’єднань. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДХ ОСВІТИ  

Змістовий модуль 1. Функціональне поле діяльності соціального 

педагога в закладах освіти. 

Тема 1. Система соціально-педагогічної роботи в  освітніх установах. 

Типологія закладів системи освіти. Система дошкільної освіти: ясла, ясла-

садки, дитячі садки, ясла-садки компенсуючого типу, будинки дитини, дитячі 

будинки інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, ясла-садки 

комбінованого типу, центри розвитку дитини тощо. 
Типи загальноосвітнього навчального закладу І, II, III ступенів: середня 

загальноосвітня школа, вечірня (змінна) школа, спеціалізована школа (школа-

інтернат), гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня санаторна школа (школа-

інтернат), школа соціальної реабілітації тощо. 
Навчальні заклади додаткової освіти дітей: палаци, будинки, центри 

дитячої, юнацької творчості; школи мистецтв, естетичного виховання; клуби; 

студії; дитячі оздоровчо-освітні табори тощо. 
Характеристика психологічної служби системи освіти України. Мета, 

завдання, функції та принципи діяльності психологічної служби. Структурні 

підрозділи психологічної служби системи освіти. 
Нормативно-правова база діяльності соціального педагога (Закон України 

«Про освіту»; Закон України «Про охорону дитинства»; Конституція України; 

Конвенція ООН про права дитини; Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 



роботи України; Указ президента «Діти України» № 42/2001 від 24.01.2001 р.; 

Національна доктрина розвитку освіти України тощо). 
Посадові обов’язки соціального педагога в закладах освіти. Функції 

соціально-педагогічної роботи фахівця закладу освіти. Кваліфікаційні вимоги 

до соціального педагога. 
Взаємодія соціального педагога в закладі освіти з директором, 

заступником директора з виховної роботи, практичним психологом, 

вчителями, класними керівниками, педагогом-організатором, логопедом 

(дефектологом), лікарем (медсестрою). 
Взаємодія соціального педагога з фахівцями, які вирішують проблеми 

дітей та учнівської молоді (заступник голови адміністрації з соціальних 

питань, співробітники відділів освіти, співробітники відділу соціального 

захисту, інспектори у справах дітей, спеціалісти позашкільних закладів, 

центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо).  
Тема 2. Організаційні аспекти діяльності соціального педагога. 

Документація соціального педагога загальноосвітнього навчального 

закладу: план роботи на рік, план роботи на місяць, соціальна картка учня, 

журнал соціально-педагогічної діагностики та спостережень, журнал 

індивідуальних і групових консультацій, журнал корекційно-розвивальної 

роботи, журнал щоденного обліку роботи,  статистичні звіти, соціальний 

паспорт класу (школи). 
Проведення соціальної паспортизації класів школи. Складання 

відомостей про батьків. Розробка соціально-педагогічного інструментарію. 

Опрацювання діагностичних досліджень, опитувань, оформлення висновків 

щодо проведеної діагностичної роботи. Підбір соціально-педагогічних і 

психологічних методик для використання в роботі. Підготовка та 

проведення організаційних форм соціально-педагогічної роботи (бесіди, 

тематичні дні, конкурси, фестивалі тощо). Складання індивідуальних 

планів роботи з окремими учнями, які потребують допомоги. Оформлення 

актів житлових умов учнів «групи ризику». 
Графік роботи соціального педагога. Вимоги до оформлення і ведення 

облікової документації. 
 

Змістовий модуль 2. Особливості діяльності соціального педагога у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Тема 3. Середня загальноосвітня школа як соціально-педагогічна 

система. Основні напрями роботи соціального педагога в закладах освіти. 

Загальноосвітня школа: завдання та принципи функціонування. Роль та місце 

психологічної служби у загальноосвітній школі. Функції соціального педагога у 

школі. Основні групи та категорії дітей, які потребують допомоги соціального 

педагога. Проблеми, які вирішуються соціальним педагогом  у школі. 

Тема 4. Зміст, форми та методи професійної діяльності роботи 

соціального педагога в освітніх закладах. Особливості змісту та форм роботи 

соціального педагога в закладах освіти різного типу. 



Діагностична й прогностична робота соціального педагога. Діагностика 

особистості учня та його соціальних зв’язків у закладі. Особливості процесу 

соціально-педагогічної діагностики. Індивідуальна та групова соціально-

педагогічна діагностика. Соціально-педагогічні дослідження серед дітей 
дошкільного віку, учнів початкових класів, середніх класів, старших класів, 

педагогічних працівників, батьків (опікунів). 
Консультативна діяльність соціального педагога. Принципи  

консультування. Види соціально-педагогічного консультування за різними 

класифікаційними ознаками. Соціально-інформаційний, соціально-правовий, 

психолого-педагогічний, соціально-профілактичний, соціально-

реабілітаційний напрями консультативної діяльності соціального педагога. 

Основні завдання консультування. Індивідуальні консультації щодо роботи з 

окремими категоріями учнів. 
Корекційна робота соціального педагога. Корекційно-відновлювальна, 

розвивальна робота. Принципи психолого-педагогічної корекційної роботи. 

Вимоги до корекційно-розвивальних програм. Ігрова корекція поведінки 

дітей з дітьми соціально вразливих і соціально незахищених категорій. 

Індивідуальна та групова корекційна робота з дітьми дошкільного віку, 

учнями початкових класів, середніх класів, старших класів.  
Профілактична робота соціального педагога. Запобігання виникненню 

конфліктів, захворювань, залежностей серед учнів в освітньому закладі. Види 

соціально-педагогічної профілактики. Форми та методи профілактичної 

роботи. Підготовка профілактичних бесід, профілактичних заходів для учнів 

початкових класів, середніх класів, старших класів. 
Проведення організаційних форм соціально-педагогічної роботи 

(бесіди, акції, фестивалі, міні-спектаклі, вистави, конкурси, турніри, 

вікторини, відео лекторії, аукціони тощо) для учнів, педагогічних 

працівників, батьків (опікунів). Відвідування удома учнів, батьків за місцем 

роботи, опікунських сімей. 
Зміст та форми просвітницької діяльності соціального педагога (години 

спілкування, виховні години, батьківські збори, лекторії, лекційно -

інформаційні семінари, конференції, практикуми, круглі столи, педагогічні 

наради тощо). 
Організація змістовного дозвілля. Залучення дітей до діяльності дитячих 

та молодіжних організацій; волонтерської роботи в різних соціальних 

службах; спортивних секціях, гуртках тощо. 
Забезпечення зв’язків з громадськістю (благодійні фонди, товариства, 

міжнародні організації, центри, громадські об'єднання тощо).  
Тема 5. Робота соціального педагога з сім’ями вихованців. Зміст 

соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Напрями соціально-педагогічної 

діяльності з сім’єю. Форми та методи роботи з різними типами сімей 

(консультації, бесіди, тестування, батьківські лекторії, групи 

взаємодопомоги, сімейні свята, родинні конкурси, екскурсії тощо).  
Зміст соціально-реабілітаційної роботи з сім’єю (відновлення виховного 

потенціалу сім’ї, захист прав членів родини у кризових ситуаціях, зміна 

соціального статусу окремих членів сім’ї). Форми соціально-реабілітаційної 



роботи з сім’єю (індивідуальні консультації, тренінгові заняття, відео 

лекторії, зустрічі зі спеціалістами, групи самодопомоги). 
Соціально-профілактична робота з сім’єю. Форми та методи 

профілактичної роботи (лекторії, ділові імітаційні ігри, тематичні семінари, 

тематичні дні, клуби для молодих сімей). 
Особливості соціально-педагогічного інспектування сім’ї. Об’єкти 

соціального інспектування. Види соціального інспектування. Методи 

соціального інспектування (діагностичне й оцінююче інтерв’ю, бесіда, 

спостереження, експертна оцінка, самоаналіз). 
Особливості соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність соціального педагога у 

спеціалізованих освітніх установах. 

 

Тема 6. Робота з дітьми, що мають відхилення у розвитку 

(обдаровані, важковиховувані, з девіантною поведінкою). Поняття «норма» та 

«відхилення» у соціальній педагогіці. Поняття обдарованості. Типи 

обдарованості. Поняття загальної та спеціальної обдарованості. Особливості 

обдарованих дітей. Спеціальні навчальні заклади для обдарованих дітей. 

Робота соціального педагога з обдарованими дітьми. Поняття девіантної 

поведінки, її види. Проблеми бездоглядності і бродяжництва та спроби їх 

вирішення в Україні. Притулки для неповнолітніх, їх роль. Зміст роботи 

соціального педагога з дітьми, що мають відхилення у поведінці. 

Тема 7. Організація соціально-педагогічної діяльності в закладах 

інтернатного типу. Інтернатні заклади як один із видів освітніх установ. 

Історія їхнього виникнення виникнення та становлення. Проблеми закладів 

інтернатного типу. Основні види інтернатних закладів, їх завдання та функції. 

Особливості розвитку дітей, що виховуються в інтернатних закладах. 

Особливості діяльності соціального педагога в інтернат них закладах. Методи та 

форми роботи соціального педагога в закладах інтнернатного типу. 

Тема 8. Робота соціального педагога з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку. Інклюзивна освіта. Функції професійної 

діяльності соціального педагога в інтегрованому освітньому закладі. Види 

роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі щодо 

інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку. Соціально-

педагогічний супровід та соціально-педагогічна підтримка дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в закладі. Планування роботи 

щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у 

середовище загальноосвітнього навчального закладу. Форми та методи роботи з 

дітьми, які мають порушення розвитку. 
Взаємодія соціального педагога з батьками дітей, які мають особливості 

психофізичного розвитку. Проведення індивідуальних бесід з батьками 

новоприбулих учнів. Посередництво між учнями, батьками та педагогічними 

працівниками. Партнерство з установами та організаціями, які опікуються дітьми 

з особливостями психофізичного розвитку. 



Тема 9. Діяльність соціального педагога в закладах державної 

системи опіки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Сирітство як соціальна проблема. Особливості соціалізації дітей-сиріт, 

які виховуються в інтернат них установах. Форми опіки над дітьми-сиротами. Опіка 

та піклування. Усиновлення. Виховання у прийомних сім’ях та у дитячих будинках 

сімейного типу. Організація роботи соціального педагога з даною категорією дітей. 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З 

ДИТЯЧИМИ ТА МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Змістовий модуль 4. Соціально-педагогічний потенціал громадських 

та молодіжних організацій 

Тема 10. Роль громадських організацій в сучасному суспільстві. Місце 

та роль громадських організацій у сучасному світі. Причини виникнення 

організацій третього сектору. Право громадян на об’єднання. Базові 

характеристики НДО: критерії, структура та місія. Нормативно-правові аспекти 

діяльності дитячих та молодіжних організацій. Види громадських організацій.  

Тема 11. Типологія дитячих та молодіжних організацій України за 

статусом та основними показниками діяльності. Становлення та 

характеристика дитячого та молодіжного руху в Україні. Періодизація історії 

українських дитячих та молодіжних організацій. Типологія і статус дитячо-

молодіжних організацій (всесвітні, всеукраїнські, регіональні). Молодіжні 

організації, об’єднання при політичних партіях і рухах, творчих спілках. 

Федерація дитячих організацій. Студентські організації в Україні. Типологія 

молодіжних організацій «політичної» спрямованості. Молодіжні фахові 

об’єднання та організації за інтересами. Екологічні організації молоді. 

Молодіжні релігійні організації. 

Тема 12. Молодіжні та дитячі об’єднання як суб’єкти соціально-

педагогічної діяльності. Основні завдання діяльності дитячих та молодіжних 

громадських організацій. Роль і місце дитячих та молодіжних громадських 

організацій у вирішенні соціально-економічних завдань суспільства, реалізації 

державної молодіжної політики. Особливості розвитку сучасних дитячих 

організацій. Принципи діяльності сучасних дитячих громадських організацій. 

Умови ефективного виховання та соціального становлення особистості в 

дитячій організації. Закономірності та мотиви створення благодійних, 

релігійних, національно-просвітницьких, науково-технічних, професійних, 

політичних, спортивних, культури і дозвілля, соціальної взаємодопомоги та 

інших молодіжних організацій. Основні напрями та функції діяльності дитячих 

та молодіжних організацій. (педагогічна, соціально-правова, психологічна, 

культурно-дозвіллєва). 

Тема 13. Взаємодія соціального педагога з дитячими і молодіжними 

організаціями та неформальними об’єднаннями. Особливості соціально-

педагогічної роботи в дитячих та молодіжних організаціях. Співпраця 

ЦСССДМ з НИМИ. Основні напрями і форми роботи соціального педагога з 

дитячими та молодіжними організаціями. Функції соціального педагога в 

дитячо-молодіжній організації. Діагностична, прогностична, посередницька, 

корекційно-реабілітаційна, охоронно-захисна, профілактична, евристична. 
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письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових 
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