
 



 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на вивчення студентами теоретичних аспектів соціальної 

педагогіки як науки, ознайомлення з основними поняттями та категоріями соціальної 

педагогіки,  розкриття сутності та закономірностей соціально-педагогічних явищ, структури 

соціалізації особистості, соціального виховання особистості в світовій та вітчизняній 

педагогіці, соціальної профілактики та реабілітації; набуття загальних та професійних 

компетентностей, необхідних для ефективної організації практичної соціально-педагогічної 

діяльності з різними групами населення, формування особистісної готовності до виконання 

професійних функцій в системі діяльності соціальних і психологічних служб різного профілю. 

Ключові слова: соціалізація особистості, соціальне виховання,  соціальна 

профілактика та реабілітація,  соціально-педагогічні явища. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at students studying the theoretical aspects of social pedagogy as a 

science, acquaintance with the basic concepts and categories of social pedagogy, revealing the 

essence and patterns of socio-pedagogical phenomena, the structure of socialization, social 

education in world and domestic pedagogy, social prevention and rehabilitation; acquisition of 

general and professional competencies necessary for the effective organization of practical socio-

pedagogical activities with different groups of the population, the formation of personal readiness to 

perform professional functions in the system of social and psychological services of various 

profiles. 

Key words: socialization of personality, social education, social prevention and 

rehabilitation, socio-pedagogical phenomena. 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» 

складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-педагогічні 

уявлення про соціальну педагогіку її основні поняття і категорії та визначення актуальних 

проблем соціально педагогічної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Молодіжна політика», «Соціалізація особистості», 

«Загальна і соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Загальна теорія та 

методи соціального виховання», «Основи соціально-правового захисту особистості». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  
1.1. Мета курсу: вивчення теоретичних аспектів соціальної педагогіки як науки, 

ознайомлення з основними поняттями та категоріями соціальної педагогіки,  набуття 

загальних та професійних компетентностей, необхідних для ефективної організації 

практичної соціально-педагогічної діяльності з різними групами населення; 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– визначити сутнісні характеристики педагогічних концепцій провідних 

наукових шкіл в царині соціальної педагогіки, розкрити основні етапи становлення 

вітчизняної соціальної педагогіки і за кордоном; 

– ознайомити студентів з основними категоріями та поняттями соціальної 

педагогіки, з основними тенденціями розвитку соціальної педагогіки як науки;  

– розкрити сутність та закономірності соціально-педагогічних явищ, структуру 

соціалізації особистості, теорії соціального виховання особистості в світовій та вітчизняній 

педагогіці, соціальні умови її формування; 

– набути уміння самостійного аналізу проблем соціалізації особистості та 

визначення змісту, форм і методів надання соціальної допомоги різним соціально 

незахищеним категоріям; 

– сформувати особистісну готовність до виконання професійних функцій в 

системі діяльності соціальних і психологічних служб різного профілю. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, 

релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. 

       1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 



ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ІІ. Фахові:  

ФК  1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 

основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, 

медичного). 

ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.  

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.     

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Виникнення та становлення соціально-педагогічної теорії і практики  

Тема 2. Сучасний стан соціально-педагогічної діяльності 

Тема 3. Професійна підготовка соціальних педагогів за рубежем 

Тема 4. Предмет, завдання та провідні категорії соціальної педагогіки 

Тема 5. Особливості соціально-педагогічної професії; етичні вимоги до професійної 

діяльності соціального педагога 

Тема 6. Особливості соціально-педагогічної діяльності.  Структура, зміст та функції   

соціально-педагогічної діяльності          

Тема 7. Принципи та методи   соціально-педагогічної діяльності  

Тема 8. Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 

Тема 9. Зміст державної сімейної політики та форми соціально-педагогічної роботи з 

сім'єю 

Тема 10. Характеристика явища соціального сирітства в Україні 

Тема 11. Форми опікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

Тема 12. Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими 

функціональними можливостями 

Тема 13. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою 

дієздатністю 

Тема 14. Сутність соціальної дезадаптації. Причини виникнення та чинники 

соціальної дезадаптації 

Тема 15. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 

Тема 16. Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх. Зміст та 

форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх 

Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної діяльності  

Тема 18. Структура та система діяльності соціальних служб в Україні 
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