


  

 



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. 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 8 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

1ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 240 

1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

12 год.  

Практичні, семінарські 

24 год. 

 

 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

204 год. 

Вид контролю: іспит 

 
Мова навчання – українська. 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 16 год. – аудиторні заняття, 104 год. – самостійна робота 

(до 30/70%).  

 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

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. 

Завдання курсу:  

– 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Молодіжна політика», «Соціалізація 

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

«Загальна теорія та методи соціального виховання», «Основи соціально-правового захисту 

особистості». 

Навчальна дисципліна складається з 8 кредитів. 

   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. 

Згідно з вимогами ОПП 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 

 

  Програма навчальної дисципліни 

          Кредит 1.  Сутність соціальної педагогіки 

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 

Кредит 2.      Теоретичні основи соціальної педагогіки 

Тема 4. Предмет, завдання та провідні категорії соціальної педагогіки 

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

діяльності соціального педагога 

Кредит 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

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

соціально-педагогічної діяльності          

Тема 7. Принципи та методи   соціально-педагогічної діяльності  

Кредит 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю 



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

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

сім'єю 

Кредит 5. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Тема 10. Характеристика явища соціального сирітства в Україні 

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

піклування  

Кредит 6. Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними 

можливостями 

Тема 12. Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими 

функціональними можливостями 

Тема 13. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою 

дієздатністю 

Кредит 7. Девіації як соціально-педагогічна проблема 

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 

Кредит 8.  Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства 

Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної діяльності  

Тема 18. Структура та система діяльності соціальних служб в Україні 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сутність соціальної педагогіки 

Тема 1. Виникнення та становлення соціально-

педагогічної теорії і практики 

10 2    8 

Тема 2. Сучасний стан соціально-педагогічної 

діяльності 

10 2 2   6 

Тема 3. Професійна підготовка соціальних 

педагогів за рубежем 

10  2   8 

Усього: 30 4 4   22 

Кредит 2. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

Тема 4. Предмет, завдання та провідні 

категорії соціальної педагогіки 

16  

2 

 

 

  14 

Тема 5. Особливості соціально-педагогічної 

професії; етичні вимоги  до професійної 

діяльності соціального педагога 

14  2   12 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3.  Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

Тема 6. Особливості соціально-педагогічної 

діяльності. Структура, змісті функції 

соціально-педагогічної діяльності 

14 2    12 

Тема 7. Принципи та методи соціально- 16  2   14 



педагогічної діяльності 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Соціально-педагогічна діяльність з сім’єю 

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

діяльності 

16  2   14 

Тема 9. Зміст державної сімейної політики та 

форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю 

14  2   12 

Усього: 30 0 4   26 

Кредит 5. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Тема 10. Характеристика явища соціального 

сирітства в Україні 

15  2   13 

Тема 11. Форми опікування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

15  2   13 

Усього: 30 0 4   26 

Кредит 6. Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними 

можливостями 

Тема 12. Соціально-психологічний портрет 

особистості з обмеженими функціональними 

можливостями 

15  2   13 

Тема 13. Характеристика моделей соціальної 

підтримки осіб з обмеженими 

функціональними можливостями 

15 2    13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 7. Девіації як соціально-педагогічна проблема 

Тема 14. Сутність соціальної дезадаптації. 

Причини виникнення та чинники соціальної 

дезадаптації 

10 2    8 

Тема 15. Девіантна поведінка дітей та молоді 

як форма соціальної дезадаптації 

10  2   8 

Тема 16. Характеристика різних видів 

девіантної поведінки неповнолітніх. Зміст та 

форми профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх  

10  2   8 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 8. Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства  

Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної 

діяльності  

15     15 

Тема 18. Структура та система діяльності 

соціальних служб в Україні 

15  2   13 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин:  

 

240 12 24   204 

 



4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми  
Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність соціальної педагогіки 

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

практики 
2 

2. Тема 2. Сучасний стан соціально-педагогічної діяльності 2 

3. Тема 3. Професійна підготовка соціальних педагогів за рубежем  

Кредит 2. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

4. 
Тема 4. Предмет, завдання та провідні категорії соціальної 

педагогіки 
2 

5. 
Тема 5. Особливості соціально-педагогічної професії; етичні 

вимоги  до професійної діяльності соціального педагога 
 

Кредит 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

6. 
Тема 6. Особливості соціально-педагогічної діяльності. 

Структура, змісті функції соціально-педагогічної діяльності 
2 

7. Тема 7. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності  

Кредит 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю  

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

9. 
Тема 9. Зміст державної сімейної політики та форми соціально-

педагогічної роботи з сім’єю 
 

Кредит 5. Соціальна підтримка дітей-сиріт а дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

10. 
Тема 10. Характеристика явища соціального сирітства в Україні        

 

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

батьківського піклування 
 

Кредит 6. Соціальна підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

12. 
Тема 12. Соціально-психологічний портрет особистості з 

обмеженими функціональними можливостями 
 

13. 
Тема 13. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з 

обмеженими функціональними можливостями 
2 

Кредит 7. Девіації як соціально-педагогічна проблема 

14. 
Тема 14. Сутність соціальної дезадаптації. Причини виникнення та 

чинники соціальної дезадаптації 
2 

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

дезадаптації 
 

16. 

Тема 16. Характеристика різних видів девіантної поведінки 

неповнолітніх. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх  

 

Кредит 8. Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства  

17. Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної діяльності   

18. 
Тема 18. Структура та система діяльності соціальних служб в 

Україні 
 

 Разом: 12 
 

                                                     5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми  
Кількість 

годин 



Кредит 1. Сутність соціальної педагогіки 

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

практики 
 

2. Тема 2. Сучасний стан соціально-педагогічної діяльності 2 

3. Тема 3. Професійна підготовка соціальних педагогів за рубежем 2 

Кредит 2. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

4. 
Тема 4. Предмет, завдання та провідні категорії соціальної 

педагогіки 
 

5. 
Тема 5. Особливості соціально-педагогічної професії; етичні 

вимоги  до професійної діяльності соціального педагога 
2 

Кредит 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

6. 
Тема 6. Особливості соціально-педагогічної діяльності. 

Структура, змісті функції соціально-педагогічної діяльності 
 

7. Тема 7. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності 2 

Кредит 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю  

8. Тема 8. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 2 

9. 
Тема 9. Зміст державної сімейної політики та форми соціально-

педагогічної роботи з сім’єю 
2 

Кредит 5. Соціальна підтримка дітей-сиріт а дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

10. Тема 10. Характеристика явища соціального сирітства в Україні 2 

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

батьківського піклування 
2 

Кредит 6. Соціальна підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

12. 
Тема 12. Соціально-психологічний портрет особистості з 

обмеженими функціональними можливостями 
 

13. 
Тема 13. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з 

обмеженими функціональними можливостями 
2 

Кредит 7. Девіації як соціально-педагогічна проблема 

14. 
Тема 14. Сутність соціальної дезадаптації. Причини виникнення та 

чинники соціальної дезадаптації 
 

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

дезадаптації 
2 

16. 

Тема 16. Характеристика різних видів девіантної поведінки 

неповнолітніх. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх  

2 

Кредит 8. Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства  

17. Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної діяльності   

18. 
Тема 18. Структура та система діяльності соціальних служб в 

Україні 
2 

 Разом: 24 
 

                                                          6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми  
Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутність соціальної педагогіки 

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

практики 
8 

2. Тема 2. Сучасний стан соціально-педагогічної діяльності 6 

3. Тема 3. Професійна підготовка соціальних педагогів за рубежем 8 

Кредит 2. Теоретичні основи соціальної педагогіки 



4. 
Тема 4. Предмет, завдання та провідні категорії соціальної 

педагогіки 
14 

5. 
Тема 5. Особливості соціально-педагогічної професії; етичні 

вимоги  до професійної діяльності соціального педагога 
12 

Кредит 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності 

6. 
Тема 6. Особливості соціально-педагогічної діяльності. 

Структура, змісті функції соціально-педагогічної діяльності 
12 

7. Тема 7. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності 14 

Кредит 4. Соціально-педагогічна робота з сім’єю  

8. Тема 8. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності 14 

9. 
Тема 9. Зміст державної сімейної політики та форми соціально-

педагогічної роботи з сім’єю 
12 

Кредит 5. Соціальна підтримка дітей-сиріт а дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

10. 
Тема 10. Характеристика явища соціального сирітства в Україні 13 

 

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

батьківського піклування 
13 

Кредит 6. Соціальна підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

12. 
Тема 12. Соціально-психологічний портрет особистості з 

обмеженими функціональними можливостями 
13 

13. 
Тема 13. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з 

обмеженими функціональними можливостями 
13 

Кредит 7. Девіації як соціально-педагогічна проблема 

14. 
Тема 14. Сутність соціальної дезадаптації. Причини виникнення та 

чинники соціальної дезадаптації 
8 

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

дезадаптації 
8 

16. 

Тема 16. Характеристика різних видів девіантної поведінки 

неповнолітніх. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх  

8 

Кредит 8. Соціальна педагогіка як ресурс соціального розвитку суспільства  

17. Тема 17. Ресурси соціально-педагогічної діяльності  15 

18. 
Тема 18. Структура та система діяльності соціальних служб в 

Україні 
13 

 Разом: 204 

 
7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту («Зміст, форми  і методи соціальної роботи з різними 

групами клієнтів») (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне володіння 

матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим 

матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється  задовільно, якщо студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 400 до 800 балів (за 8 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 крд. 

Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичува

льні 

бали/сума 
 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 
Т 

11 
Т 

12 
Т 

13 
Т 

14 
Т 

15 
Т 

16 
Т 

17 
Т 

18 
20 800/ 

100* 

3

0 

3

0 

4

0 

5

0 

5

0 

50 50 50 50 50 50 50 50 30 20 50 50 50  
 



10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виступів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб / І. М. Богданова. – К. : Знання, 

2011. – 345 с. 

2. Капська А. Й. Соціальна робота: навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2005. – 293 с. 

3. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і 

практика / І. Д. Звєрєва. – К. : , 2008. – 394 с. 

4.Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д.Звєрєвої — К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с. 

5. Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навчальний посібник] / Р. В. Чубук – Миколаїв : 

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с. 

6.Звєрєва І. Соціальний супровід сімей, що опинились в складних 

життєвих обставинах : [метод. посіб.] / І. Звєрєва, В. Кузьмінський, 

Ж. Петрочко. – К. : ДЦССДМ, 2006. – 84 с. 

7. Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч 

закл. / О. В. Беспалько. – К. : Центр учбової літ., 2009. – 208 с. 

8. Клименюк Ю.М. Обдаровані діти, їх виявлення та діагностика // Проблеми освіти: 

збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця-Київ, 2015. – С. 46-50. 

9. Соціальна педагогіка : підручник. 5-те видання / За ред. проф. А. Й. Капської. – К : 

Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. 

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

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

Допоміжна 

1. Соціальна молодіжна політика. Курс лекцій /  – К. : Вид-тво НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2010. – 123 с.Карпенко О. Г. Монографія. Професійна підготовка соціальних 

працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-

технологічний аспекти / О. Г. Карпенко. – Дрогобич : Коло 2007. – 374 с. 

2. Карпенко О. Г. Монографія. Соціально-педагогічна підтримка дітей в історичному 

контексті / О. Г. Карпенко. - К. : НПУ, 2006. – 159 с. 

3. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогіки : учеб. для студентов высших 

педагогических заведений / Ф. А. Мустафаева. – М. 2002. – 391 с. 
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