
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: забезпечити успішну 

професійну адаптацію майбутніх соціальних працівників/педагогів на основі 

вивчення ними основних функцій соціального працівника/педагога, вимог до 

його особистості, організації трудової діяльності. Зазначена мета зумовила 

структуру і зміст навчальної програми, в якій основну увагу приділено 

характеристиці змістовних функцій сучасного соціального працівника/педагога, 

розгляду загальних питань діяльності соціального працівника/педагога в різних 

сферах праці та життя людей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 допомогти студентам адаптуватись до навчання у коледжі; 

 формування умінь наукової організації навчальної діяльності, самостійної 

роботи студентів як підґрунтя оволодіння професійною діяльністю; 

 розкриття актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності в 

Україні; 

 формування гуманістично-орієнтованого професійного світогляду 

майбутнього соціального працівника/педагога, який розуміє потреби 

різних соціальних груп молоді; 

 ознайомлення зі сферами діяльності соціального працівника/педагога як 

можливими місцями праці. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практична спрямованість 

підготовки соціального працівника/педагога на забезпечення соціальної, 

психологічної та педагогічної допомоги дітям, молоді у вирішенні 

різноманітних проблем життєдіяльності у складних соціально-психологічних 

умовах. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

 загальні засади соціальної роботи, соціальної педагогіки; професійне 

призначення соціального працівника/педагога; принципи соціально-

педагогічної роботи; 

 етичний і професійний кодекс соціальної роботи/соціальної педагогіки; 

 вимоги до особи соціального працівника/педагога; 

 міждисциплінарні зв'язки між соціальною педагогікою та іншими 

спеціальностями; 

 зміст та основні сфери діяльності соціального працівника/педагога. 

вміти: 

 організовувати власну навчальну діяльність; 

 застосовувати практично отримані знання; 

 виконувати творчо-пошукові завдання; 

 самостійно опрацьовувати педагогічну літературу; 

 моделювати ситуації, прогнозувати їх еволюцію та наслідки. 

 

 



 

Студент набуде компетентності: 

 

Загальні компетентності: 

 

- ЗК 1. здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- ЗК 5. здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- ЗК 6. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- ЗК 7. здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; 

- ЗК 8. здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні компетентності: 

 

- СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних 

її напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

- СК 2. Розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

- СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної 

діяльності. 

- СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад. 

- СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів 

соціальної роботи. 

 

Програмні результати навчання: 

 

- РН 1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

- РН 3. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності. 

- РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та 

методи соціальної роботи для вирішення професійних задач. 

- РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і 

стандартів соціальної роботи. 

- РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних 

професій, груп, громад у професійній діяльності. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л с / п лаб с. р. 

1 2 3 4 5 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Я СТУДЕНТ 

Тема 1. Система освіти в Україні. 

Професійна підготовка соціальних 

педагогів у різних типах навчальних 

закладів 

5 2   3 

Тема 2. Форми організації навчання 

студентів у закладах вищої освіти 

5 2   3 

Тема 3. Самостійна робота студента 5 2   3 

Тема 4. Робота з навчальною 

літературою 

5  2  3 

Тема 5. Наукова робота студента 5 2   3 

Тема 6. Визначення професійної 

спрямованості та мотивації обрання 

фаху соціального працівника/педагога 

5  2  3 

 Модульна контрольна робота № 1 2  2   

Разом за змістовим модулем 1 32 8 6  18 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 8. Соціально-педагогічна 

діяльність як вид професійної 

діяльності, її зміст та структура 

5 2   3 

Тема 9. Нормативно-правова база 

діяльності соціального 

працівника/педагога 

8  2  6 

Тема 10. Об’єкт і суб’єкт соціально-

педагогічної діяльності 

5 2   3 

Тема 11. Зміст і основні функції 

діяльності соціального 

працівника/педагога 

5  2  3 

Тема 12. Основні напрями діяльності 

соціального педагога 

5 2   3 

Тема 13. Принципи соціально-

педагогічної роботи 

5 2   3 

Тема 14. Професійний портрет 

соціального працівника/педагога 

5  2  3 

Тема 15. Інфраструктура соціально-

педагогічної діяльності 

10 2 2  6 



 Модульна контрольна робота № 2 5  2  3 

  



Тема 17. Перспективи розвитку 

соціальної педагогіки / соціальної 

роботи в Україні 

5  2  3 

Разом за змістовим модулем 2 58 10 12  36 

Усього 90 18 18  54 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

 І  семестр 

№ 

з/п 

Перелік тем лекцій Кількість 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Я СТУДЕНТ 

1 Тема 1. Система освіти в Україні. Професійна підготовка 

соціальних педагогів у різних типах навчальних закладів 

(Принципи та завдання педагогічної освіти. Державні органи 

управління вищою освітою. Основні завдання та принципи 

створення зони Європейської вищої освіти. Основні типи 

освітніх закладів та їх типи) 

2 

2 Тема 2. Форми організації навчання студентів у закладах 

вищої освіти 

(Організація навчальних занять в аудиторії: лекція, 

семінарське заняття, практичне заняття. Слухання лекції. 

Перешкоди слухання, конспектування лекційного матеріалу. 

Труднощі конспектування. Форми і методи проведення 

практичних та семінарських занять.) 

2 

3 Тема 3. Самостійна робота студента 

(Необхідність та важливість роботи з навчальною книгою. 

Методи роботи з книгою: перегляд, вибіркове читання, 

читання з опрацюванням матеріалу. Прийоми осмислення 

тексту. Види роботи з текстом. Фактори успішної роботи з 

текстом.) 

2 

4 Тема 5. Наукова робота студента 

(Наукова організація праці студента та її основні складові. 

Психологічні механізми засвоєння інформації. Основні етапи 

сприймання та осмислення навчальної інформації. Основні 

правила та прийоми запам'ятовування матеріалу. Забування 

та його профілактика. Основні правила конспектування. 

Режим індивідуальної праці та відпочинку студента. 

Планування студентом самостійної навчальної діяльності.) 

 

2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ  



СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5 Тема 8. Соціально-педагогічна діяльність як вид професійної 

діяльності, її зміст та структура 

(Основна мета соціально-педагогічної діяльності. 

Компоненти соціально-педагогічної діяльності: завдання, 

зміст, технології, результат.) 

2 

6 Тема 10. Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної діяльності 

(Суб'єкти соціально-педагогічної роботи, їх види: державні, 

недержавні, фізичні особи. Характеристика змісту їх 

діяльності. Об'єкти соціально-педагогічної роботи. 

Взаємозв'язок поняття «об'єкт» та «клієнт» в соціально-

педагогічній роботі. Характеристика основних об'єктів за 

кваліфікаційними ознаками: кількістю осіб, вік, типові 

проблеми.) 

2 

7 Тема 12. Основні напрями діяльності соціального педагога 

(Характеристика основних напрямів роботи соціального 

педагога, соціального працівника: соціально-педагогічна 

діагностика і профілактика, соціальна корекція та соціально-

психологічна терапія., соціально-педагогічна адаптація, 

соціальна реабілітація.) 

2 

8 Тема 13. Принципи соціально-педагогічної роботи 

(Сутність поняття «принцип», необхідність їх дотримання 

соціальним працівником/педагогом в практичній діяльності. 

Соціально-політичні принципи соціально-педагогічної 

діяльності. Психолого-педагогічні принципи соціально-

педагогічної діяльності. Організаційні принципи соціально-

педагогічної діяльності. Специфічні принципи соціально-

педагогічної діяльності.) 

2 

9 Тема 15. Інфраструктура соціально-педагогічної діяльності 

(Поняття соціальної інфраструктури. Місце соціального 

педагога у ній. Соціальний педагог у закладах системи 

освіти;  установах системи соціального захисту населення; 

закладах системи охорони; установах культури; закладах 

пенітенціарної системи. Загальні і специфічні функції 

соціального педагога) 

2 

 Разом за І семестр 18 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

І семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Я СТУДЕНТ 

1 Тема 4. Робота з навчальною літературою 2 

2 Тема 6. Визначення  професійної спрямованості та 

мотивації обрання фаху соціального працівника/педагога 

2 

3 Модульна контрольна робота 1 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4 Тема 9. Нормативно-правова база діяльності соціального 

працівника/педагога 

2 

5 Тема 10. Зміст і основні функції діяльності соціального 

працівника/педагога 

2 

6 Тема 14. Професійний портрет соціального 

працівника/педагога 

2 

7 Тема 15. Інфраструктура соціально-педагогічної діяльності 2 

8 Модульна контрольна робота 2 2 

9 Тема 17. Перспективи розвитку соціальної педагогіки / 

соціальної роботи в Україні 

2 

 Разом за І семестр 18 

 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Я СТУДЕНТ 

1 Тема 1. Система освіти в Україні. Професійна 

підготовка соціальних педагогів у різних типах 

навчальних закладів 

5 

2 Тема 2. Форми організації навчання студентів у 

закладах вищої освіти 

5 

3 Тема 3. Самостійна робота студента 5 

4 Тема 4. Робота з навчальною літературою 5 

5 Тема 5. Наукова робота студента 5 

6 Тема 6. Визначення професійної спрямованості та 

мотивації обрання фаху соціального 

працівника/педагога 

5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



7 Тема 8. Соціально-педагогічна діяльність як вид 

професійної діяльності, її зміст та структура 

3 

8 Тема 9. Нормативно-правова база діяльності соціального 

працівника/педагога 

6 

9 Тема 10. Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної 

діяльності 

3 

10 Тема 11. Зміст і основні функції діяльності соціального 

працівника/педагога 

3 

11 Тема 12. Основні напрями діяльності соціального 

педагога 

3 

12 Тема 13. Принципи соціально-педагогічної роботи 3 

13 Тема 14. Професійний портрет соціального 

працівника/педагога 

3 

14 Тема 15. Інфраструктура соціально-педагогічної 

діяльності 

6 

15 Модульна контрольна робота № 2 3 

16 Тема 17. Перспективи розвитку соціальної педагогіки / 

соціальної роботи в Україні 
3 

 Разом за І семестр 54 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Система освіти в Україні, її структура та управління. 

2. Характеристика системи дошкільної освіти. Основні типи дошкільних 

навчальних закладів. 

3. Характеристика системи загальної середньої освіти. Основні типи 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

4. Види та типи навчальних закладів вищої освіти. 

5. Особливості організації освітнього процесу у навчальних закладах І – IV 

рівнів акредитації системи вищої освіти. 

6. Види навчальних аудиторних занять у ВНЗ, їх характеристика. 

7. Роль самостійної роботи студента у системі вищої освіти, її 

характеристика. 

8. Ступенева система професійної підготовки фахівців з соціальної 

педагогіки України. 

9. Вимоги до соціального педагога як фахівця – професійні вимоги. 

10. Вимоги до соціального педагога як фахівця – особистісні вимоги. 

11. Професійні ролі соціального педагога. 

12. Етичні основи професійної діяльності соціального педагога. 

13. Поняття соціально-педагогічної діяльності, її особливості. 

14. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.  

15. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.  

16. Роль соціального педагога у вирішенні соціальних проблем суспільства. 



17. Співпраця соціального педагога з громадськими організаціями. Роль 

громадських організацій у вирішенні соціально педагогічних проблем. 

18. Основні соціальні проблеми сучасної молоді 

19. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності. 

Характеристика підлітків як групи волонтерів. 

20. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності. 

Характеристика студентства як групи волонтерів. 

21. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності. 

Характеристика фахівців як групи волонтерів. 

22. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності. 

Характеристика батьків – груп підтримки як групи волонтерів. 

23. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за 

А.Й. Капською): соціально-політичні. 

24. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за 

А.Й. Капською): психолого-педагогічні. 

25. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за 

А.Й. Капською): організаційні. 

26. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за 

А.Й. Капською): специфічні для соціальної роботи. 

27. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика педагогічних 

методів, які застосовуються у соціально-педагогічній діяльності. 

28. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика психологічних 

методів, які застосовуються у соціально-педагогічній діяльності. 

29. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика соціологічних 

методів, які застосовуються у соціально-педагогічній діяльності. 

30. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика методів 

соціальної роботи, які застосовуються у соціально-педагогічній 

діяльності. 

31. Соціально-педагогічна діяльність у сфері охорони здоров’я. 

32. Соціально-педагогічна діяльність у сфері соціального захисту. 

33. Соціально-педагогічна діяльність у пенітенціарній системі. 

34. Соціально-педагогічна діяльність у системі культурного дозвілля. 

35. Спілкування соціального педагога, основні функції комунікації.  

36. Вербальні засоби спілкування їх роль у налагодженні контакту 

соціального педагога з клієнтом. 

37. Імідж соціального педагога. 

38. Невербальні засоби спілкування їх роль у налагодженні контакту 

соціального педагога з клієнтом. 

39. Основні механізми впливу на співбесідника («зараження», навіювання, 

переконання, наслідування).  

40. Види спілкування у комунікативному процесі (ділове, міжособистісне).  

 



ПОНЯТТЯ: соціальний педагог, об’єкти соціально-педагогічної діяльності, 

самостійна робота студентів, конфлікт, волонтер, семінарське 

заняття, спілкування, лекція, соціальний працівник, соціально-

педагогічна діяльність, суб’єкти соціально-педагогічної діяльності. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції, дискусія, бесіди з тем, ділові ігри, виступи, робота в Інтернеті, 

презентації, наочні, словесні, практичні. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточне опитування, тестування, усна відповідь, презентації, підсумкова 

письмова робота, залік. 

 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль знань здобувачів відбувається  під час проведення 

семінарських занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж 

семестру. Семестр закінчується здачею заліку з навчальної дисципліни. 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань здобувачів здійснюється впродовж семестру за 100-

бальною шкалою за такими видами робіт:  

модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні 

контрольні роботи. Здобувач за одну роботу може отримати максимально 20 

балів  (20х2=40); 

семінарські заняття.  За виконання семінарських занять здобувач може 

впродовж семестру отримати 60 балів. Програмою передбачено 7 

семінарських занять (5 тем по 10 балів, 2 теми по 5 балів). 

Очікується, що письмові роботи здобувачів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність 

суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

 

 

 



Література. Уся література, яку здобувачі не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам.  Здобувач заохочується до використання також й іншої 

літератури, якої немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т4 Т6 МКР Т9 Т10 Т14 Т15 Т17 МКР 
100 

5 10 20 10 10 10 10 5 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

21-50 FХ Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

0-20 F Незадовільно  Незадовільно  Не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, підбірка 

психологічних тестів, перелік літератури) . 
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