
 

 

 



КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ   

НА 2020-2025 Р.Р. 

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є однією з чотирьох 

кафедр, яка забезпечує освітній процес на факультеті педагогічної та соціальної 

освіти Миколаївського національного університету імен В.О.Сухомлинського. 

Кафедра є випусковою для бакалаврів і магістрів галузі знань 23 Соціальна 

робота, спеціальності 231 Соціальна робота. 

 

 Пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та 

цілі на ринку освітніх послуг 

 

Місія кафедри: 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи бачить своє 

призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців соціальної сфери на 

принципах міжнародної мобільності з достатнім розумінням особливостей 

соціально-педагогічної діяльності на міжнародному, національному, 

регіональному та локальному рівнях, як здатні здійснювати порівняльний 

аналіз досвіду вирішення соціально-педагогічних проблем, прогнозувати шляхи 

їх розв’язання, визначати пріоритетні проблеми в соціально-педагогічній 

практиці, здійснювати соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін в 

нормативно-правових документах; мають високі моральні якості (в тому числі 

дотримуються кодексу професійної етики соціального працівника); володіють 

навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати 

професійні рішення з урахуванням соціальних  наслідків.  

 

Основна мета кафедри: 

Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства 

на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з 

теорії та історії соціальної роботи і соціальної педагогіки та  набули загальних і 

професійних компетентностей, необхідних для ефективної організації 

практичної соціально-педагогічної діяльності з різними групами населення. . 

 

Окреслена мета може бути досягнута на основі: 

 просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, 

зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми 

закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і 

виховних програм; 



 збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної 

бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького 

складу; 

 впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, 

освоєння прогресивних освітніх технологій; 

 формування кооперації із стратегічними партнерами. 

 

 Пріоритетні напрями розвитку кафедри: 

 покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з 

метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

(захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктор та кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 

«Соціальна педагогіка»); 

 посилити конкуренцію на ринку освітніх послуг шляхом підвищення 

якості підготовки фахівців соціальної сфери у відповідності до вимог ринку 

праці, а саме: вивчення новітніх інноваційних технологій та методик в галузі 

соціальної роботи/соціальної педагогіки; розширення можливостей 

сертифікації за міжнародними програмами. 

 

Стратегічні напрями розвитку кафедри 

 відкриття аспірантури за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; 

 якісний підбір науково-педагогічних кадрів з урахуванням наявного 

досвіду  у викладацькій, науковій та прикладній царинах соціальної роботи; 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом 

участі у тренінгах, сертифікованих програмах з міжнародних стандартів 

соціальної роботи, а також інноваційних технологій соціальної роботи; 

 ліцензування освітньої програми для підготовки бакалаврів і магістрів 

галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота. 

Соціальна педагогіка; 

  створення належних організаційних умов для здійснення ефективної 

науково-дослідницької, навчально-методичної, творчої діяльності персоналом  

кафедри; 

 налагодження  різновекторної взаємодії і співпраці з науково-

дослідними Інститутами НАПН України, Міністерством освіти і науки, 

недержавними організаціями,  зарубіжними партнерами.   

 розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних 

параметрів підготовки фахівців соціальної сфери у відповідності до вимог 

ринку праці. 

Згідно з Положенням про кафедру Миколаївського національного  



університету імені В.О.Сухомлинського кафедра соціальної роботи здійснює 

свою діяльність за такими напрямами: навчально-методична, науково-дослідна 

робота, підготовка професорсько-викладацького складу, виховна робота серед 

студентів та міжнародні освітні й наукові зв’язки. 

Мета та завдання кафедри соціальної роботи можуть бути реалізовані в 

процесі освітньої діяльності наступними заходами: 

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь 

у формуванні робочих навчальних планів: 

- удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням 

професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем соціально-

педагогічної сфери; 

- адаптування програм навчальних дисциплін до європейського 

освітянського простору; 

- розроблення нових навчальних дисциплін за вибором, які б 

максимально відповідали сучасним суспільним запитам, а також інноваційних 

методів викладання; 

- участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і 

семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку соціальної освіти і 

Україні та за кордоном;  

- активізація роботи навчально-методичного семінару кафедри з 

метою удосконалення структурно-логічної моделі навчального процесу за 

спеціальністю «Соціальна робота. Соціальна педагогіка», посилення зв’язків 

між навчальними дисциплінами та співпраці з іншими кафедрами. 

2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення 

дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього 

порталу. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого 

науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та 

інноваційного супроводу освітнього процесу. Досягнення окресленої мети 

передбачає здійснення таких заходів: 

- застосування у процесі навчання рольових та ділових ігор, 

індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших 

інтерактивних методів, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути 

навички практичної роботи у студентів; 

- підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників 

з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що 

отримали широке визнання у студентів та викладачів; 

- розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для 

самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-

тренінгових електронних технологій навчання; 

- розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін 

кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій; 



- запровадження системи контролю якості навчальної діяльності 

студентів відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нових підходів до 

оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності впродовж 

семестру; 

- упровадження в освітній процес ефективної системи практичного 

супроводу (практичних занять, занять в установах соціальної сфери, 

навчальної, виробничої  практик), який забезпечує високий рівень професійної 

підготовки фахівців; 

- організація ефективної системи керівництва і надання 

кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних 

робіт з метою їх впровадження в різноманітні соціальні інституції. 

   Активізація науково-дослідної діяльності кафедри. Науково-дослідна 

робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи 

університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на 

кафедрі та здійснення наукових досліджень розвитку соціально-педагогічних 

явищ, актуальних проблем соціально-педагогічного становлення дітей і молоді 

в Україні. Науково-дослідна діяльність буде здійснюватися в напрямку 

постійного підвищення рівня наукової складової діяльності кафедри задля 

подальшого зростання рейтингу Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського і підтвердження його  статусу «національного». 

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає проведення 

наукових досліджень за науковою темою кафедри: «Теорія і практика 

соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти  України (1956 – 

поч. ХХІ ст.)» Реєстраційний  номер: 0115U002891 

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо:  

• проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму:  

• досліджень, пов’язаних з особливостями соціалізації особистості на 

різних вікових етапах та у різних умовах життєдіяльності; 

• історико-педагоігчних аспектів детермінуючих чинників, етапів і 

провідних тенденцій соціального виховання в інтернатних закладах 

освіти в Україні 1956 – поч. ХХІ ст.); 

• введення в науковий обіг невідомих і маловідомих документів, 

історичних фактів та статистичних даних з історії соціального виховання 

дітей в умовах інтернатних закладів освіти; 

• питань розробки методів соціально-педагогічних досліджень; 

• проблем соціально-педагогічного впливу та питань розвитку особистості 

в різних соціальних нституціях; 

• проблем масової комунікації, психології реклами, маркетингових 

досліджень та Паблік-рілейшнз в соціальній роботі; 



• встановлення тенденцій наслідків реформування соціальної сфери в 

галузі підтримки та піклування дітей сиріт та дітей позбавлених 

сімейного піклування.   

Основні напрями наукової роботи кафедри: 

 підготовка пакету документів щодо можливості відкриття аспірантури за 

спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка 

 запровадження проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної 

конференції за профілем кафедри; 

 подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем в межах 

робочого часу викладачів та аспірантів (здобувачів наукового ступеня) 

кафедри; 

   наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і 

науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, 

вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними посібниками тощо; 

   робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення 

питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО близького і 

далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання; 

  проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного 

семінару з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ, у т.ч. в 

onlinе-режимі;  

 забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій 

аспірантами та викладачами кафедри; своєчасне отримання вчених звань; 

 активізація та створення нових напрямів наукової школи кафедри; 

3. Виховання студентської молоді. Досягнення окресленої мети 

передбачає здійснення таких заходів: 

- сприяння розвитку студентського самоврядування, надання 

допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у 

гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту. 

- формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, 

готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до 

державних символів України; 

- активізація співпраці викладачів  кафедри зі студентами, що 

базується на добровільних засадах шляхом добору талановитої молоді для 

здійснення дослідження проблемних тем за напрямами діяльності кафедри; 

- включення студентів у систематичну, самостійну, творчу 

дослідницьку діяльність при науковому керівництві викладачами кафедри 

підготовкою студентських доповідей на наукових конференціях, курсовими, 

бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами; 

- сприяння студентам у підготовці наукових повідомлень, доповідей, 

статей, рецензування викладачами кафедри студентських наукових праць; 



- відбір талановитих випускників бакалаврату до навчання в 

магістратурі за спеціалізацією кафедри; 

- обговорення на засіданнях кафедри стану підготовки магістерських 

і дипломних робіт; 

- надання талановитим випускникам магістратури рекомендацій для 

вступу в аспірантуру; 

- використання кураторами академічних груп при роботі із 

студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з 

метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у 

суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки. 

4. Соціальний розвиток кафедри 

Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов 

працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду 

соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, 

науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, 

пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, 

передбачені колективною угодою. 

Брати участь у загально-академічних заходах щодо виконання 

працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з 

охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, 

а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження 

здорового способу життя. 

5. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри: 

- створення спеціалізованої аудиторії (лабораторії) для студентів 

спеціальності «Соціальна робота» з метою проведення роботи наукових 

гуртків, круглих столів і захисту результатів науково-пошукової роботи 

студентів;   

- здійснення технічного переоснащення, оновлення та збереження 

обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою; 

- упровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для  

персональних комп'ютерів з дисциплін кафедри. 

- залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до  

оснащення лабораторної бази  кафедри та покращення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу; 

- регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою 

літературою, 

 



6. Профорієнтаційна робота кафедри: 

- продовжувати активну пропаганду науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу як університету в цілому, так і кафедри соціальної 

роботи зокрема; 

- активізація профорієнтаційної роботи через  постійне оновлення 

презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в 

соціальних мережах; цільові виїзди в освітні заклади, в т.ч. і коледжі; залучення 

школярів до наукових та виховних заходів кафедри;  

- посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри через 

упровадження програми регіональної роботи з випускниками загальноосвітніх 

шкіл, яка даватиме змогу популяризувати спеціальності, за якими ведеться 

підготовка фахівців на кафедрі; 

- забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх 

послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень 

ринку таких послуг; 

- посилити зв'язки кафедри з загальноосвітніми навчальними 

закладами, технікумами та коледжами гуманітарного профілю; 

- організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загально-

університетських заходів; 

- прияти працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та 

розширення баз практики, тісної співпраці з представниками міського та 

обласного фондів зайнятості. 

7. Розвиток міжнародного співробітництва. Міжнародні зв’язки 

кафедри соціальної роботи здійснюються у рамках університетської та 

факультетської програми міжнародного співробітництва. Разом з іншими 

викладачами та співробітниками факультету викладачі кафедри брали участь  у 

налагодженні  співпраці  з  Варшавським університетом. 

           У подальшому передбачається: 

- участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема, 

програмах молодіжних студентських обмінів; 

- підтримка і розвиток відносин з міжнародними державними 

інституціями  і недержавними організаціями;  

- участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка 

проектів до участі у міжнародних конкурсах на отримання грантів; 

- сприяння участі викладачів кафедри у роботі міжнародних наукових 

конференцій, «круглих столів», семінарів; 

- участь у програмах дво- та багатостороннього обміну студентами, 

аспірантами, педагогічними працівниками; 

- організація наукового стажування викладачів кафедри; 

-  запрошення провідних зарубіжних та вітчизняних науковців в галузі 

соціальної роботи до викладання фахових дисциплін;  



- співпраця викладачів кафедри з дослідниками українських та 

зарубіжних університетів, наукових установ тощо.  

Основні умови успішного здійснення програми. 

- Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки 

співпраці студентів, аспірантів із викладачами кафедри в межах 

головних напрямків і програм діяльності факультету психології та 

педагогіки університету.  

 

Концепцію  розвитку кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

підготувала завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор                         

І.П. Рогальська-Яблонська. 

 

Концепцію обговорено і прийнято за основу рішенням кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  (витяг із протоколу засідання кафедри № 2  

від 9 жовтня 2020 року). 

 

 

 


