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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами 

соціального виховання, з працями видатних гуманістів, педагогів, які зробили 

помітний внесок у створення системи виховання в Україні, виокремлення 

закономірностей соціального виховання в загальному процесі розвитку 

суспільства сучасної України і зарубіжних країн, розвиток у майбутніх 

соціальних педагогів вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на 

соціально-виховний процес. 

 

Предмет: основні етапи виникнення, становлення і розвитку соціальної 

педагогіки і соціальної роботи в Україні та закордоном. Процес 

професіоналізації соціальної і соціально-педагогічної діяльності, історія 

формування соціально-педагогічної думки, взаємозв’язок соціальної роботи і 

соціально педагогіки та їх сучасний розвиток. 

 

Завдання: 

1. Підготувати майбутніх фахівців до соціально-виховної діяльності, 

визначити її сферу – школа, сім"я, соціальні служби, мікросоціуми та 

ін. 
2. Дати знання з теорії та історії соціального виховання, виробити 

конкретні уміння і навички соціально-виховної роботи на базі 

історичного досвіду, 

3. Сприяти засвоєнню студентами професійної термінології з метою 

використання її у практичній діяльності; формувати готовність творчо 
й оптимально використовувати знання і вміння у майбутній практичній 

діяльності 

4. Формувати у майбутніх фахівців якості соціального педагога: 

життєвий оптимізм, добропорядність, віру в дитину, гордість за обрану 

спеціальність, професійну гідність і честь, 

5. Залучати студентів до самостійної  роботи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- професійну термінологію і її використання у практичній 

діяльності;   

- історію соціального виховання в Україні та зарубіжних  країнах; 

- праці видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у 

створення системи виховання. 

вміти:  

- порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та    

діяльність окремих особистостей, спираючись на здобуті знання; 

- виявляти можливості творчого застосування досвіду в сучасних умовах; 

- моделювати ситуації виходу з кризових явищ, прогнозувати можливі 

наслідки виховних впливів; 

- оцінювати події та діяльність людей з позиції загальнолюдських 

цінностей;   використовувати сучасні моделі соціального виховання різних 

груп підлітків та молоді в Україні, а також зарубіжний досвід. 



 

Студент набуде компетентності: 

 

1. Загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

2. Фахові: 

1. Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів. 

2. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

3. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

4. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в 

суспільстві. 

 

3. Програмні результати навчання:  

1. Розуміння значущості обраної професії. 

2. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій із галузі соціальної роботи. 

3. Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні 

проекти, курсові роботи. 

4. Критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі 

предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що 

потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

5. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові 

ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

6. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

7. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

  



 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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І семестр 

Модуль 1. Розвиток теорії та практики соціального виховання у західно-

європейській цивілізації 

Змістовий модуль 1. 

Становлення соціального виховання, як особливого виду діяльності 

Тема 1. 

Виховання як головна 

умова формування 

особистості в суспільстві.  

7 2  2 3      

Тема 2 . 

Соціально-педагогічний 

досвід цивілізацій 

Стародавнього Сходу. 

7 2  2 3      

Тема 3 . 

Соціальне виховання і 

педагогічна думка в 

Античному Світі. 

7 2  2 3      

Модульна контрольна 

робота № 1 

2   2       

Змістовий модуль 2. 

Соціальне виховання та педагогіка у V – ХХ ст. за кордоном 

Тема 4. Соціальна 
педагогіка в епоху 
Середньовіччя та 
Відродження. 

13 4  4 5      

Тема 5. Розвиток 

соціальної педагогіки  в 

Новий час. 

11 4  2 5      

Тема 6. Соціальна 

педагогіка в кінці ХІХ – 

ХХ ст. 

7 2  2 3      

Модульна контрольна 

робота № 2 

2   2       

Модуль 2. Теорія і практика соціального виховання в Україні 

Змістовий модуль 3. 

Становлення та розвиток соціального виховання в Україні 



Тема 7. Становлення та 

розвиток виховання в 

Київській Русі. 

 

9 4  2 3      

Тема 8. Виховання в 

епоху українського 

Відродження. 

11 4  2 5      

Тема 9. Соціально-

педагогічні дослідження 

в Україні в кінці XVIII- 

XIX ст. Соціально-

педагогічні ідеї К. Д. 

Ушинського. 

12 4  2 6      

Модульна контрольна 

робота № 3 

2   2       

Змістовий модуль 4. 

Соціальна педагогіка та виховання в Україні у ХХ – початок ХХІ ст. 

Тема 10. Розвиток 

соціального виховання 

в Радянській Україні на 

початку ХХ ст.  

7 2  2 3      

Тема 11. Соціально-

педагогічні ідеї А. С. 

Макаренка. 

7 2  2 3      

Тема 12. В. О. 

Сухомлинський як 

соціальний педагог. 

7 2  2 3      

Тема 13. Проблеми 

соціального виховання 

та педагогіки на 

сучасному етапі. 

7 2  2 3      

Модульна контрольна 

робота № 4 

2   2       

Разом за І семестр 120 36  36 48      

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

І семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Виховання як головна умова формування 

особистості в суспільстві. 

Об’єкт, предмет і завдання історії соціального виховання. 

Сутність процесу соціального  виховання. Походження 

виховання. Зародження виховання як особливого виду 

діяльності. Поява організованих форм виховання. 

2 

2. Тема 2. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій 
Стародавнього Сходу. 

2 



Загальні риси виховання в умовах формування і розвитку 

стародавніх цивілізацій. Виховання і школи у 

Месопотамії. Стародавній Єгипет. Виховання у 
Стародавній Індії та Китаї. 

 

3. 
Тема 3. Соціальне виховання і педагогічна думка в 
Античному Світі. 
Соціальне виховання та суспільна опіка у Давній Греції та 

Давньому Римі. Існування двох протилежних систем у 

вихованні молоді. Філософи Стародавньої Греції та 

Стародавнього Риму про виховання (Сократ, Платон, 

Аристотель, Демокрит, Квінтіліан). 

2 

 

4. 

Тема 4. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та 

Відродження. 

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система 

лицарського виховання в середньовічному суспільстві. 

Виникнення освіти для дівчат. Педагогічна думка епохи 

Відродження. Головна мета виховання. Перші гуманісти, 

їх погляди на виховання: Ф. Рабле, Е. Роттердамський, 

Вітторіно де Фельтре, Т. Мор, Т. Кампанелла. 

4 

5. Тема 5. Розвиток соціальної педагогіки в Новий час 
Виховання в країнах Європи і Північної Америки 

(середина ХVІІ – початок ХVШ ст.). Соціально-

педагогічні ідеї Я.А. Коменського. Педагогічна думка про 
виховання та освіту епохи Просвітництва. Соціально-

педагогічна спрямованість творчості Д. Локка. Модель 

соціального виховання Ж.Ж. Руссо. Соціально-

педагогічні експерименти Й.Г. Песталоцці. Ідеї 

соціалізації дитини    Ф. Фребеля. Внесок А. Дістервега у 

розвиток соціального виховання. Соціально-педагогічний 
проект Р. Оуена. 

4 

6. Тема 6. Соціальна педагогіка в кінці ХІХ – ХХ ст. 
Соціальна педагогіка кінця ХІХ – першої половини ХХ 

ст. П. Наторп як засновник соціальної педагогіки. „Нові 

школи”. Соціальна педагогіка у США. Джон Дьюї. Рух 

„трудові школи”. Вільгельм-Август Лай. 

2 

7. Тема 7. Становлення та розвиток виховання в 

Київській Русі. 

Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян і 

форми соціальної допоги. Особливості благодійності в 

Київській Русі. Княжа підтримка і захист. Церковно-

монастирські форми опіки. Шкільне  виховання в 

Київській Русі (Х-ХІІІ ст.). Теоретичні аспекти 

соціального 
виховання та їх висвітлення у творах письменників 

княжих часів. 

4 

8. Тема 8.Виховання в епоху українського Відродження. 
Виникнення і розвиток шкіл в Україні як осередків 

виховання. Філантропічні функції братств України. 

Братські школи, їх роль у формуванні національної 

4 



свідомості, науки та культури. Заснування перших 

українських вищих навчальних закладів. Острозька та 

Києво-Могилянська академія. Козацька система 

виховання. Українська педагогічна думка епохи 

Відродження про 
виховання доброчесності та милосердя. 

 

9. Тема 9.Соціально-педагогічні дослідження в Україні в 

кінці ХУІІІ – ХІХ ст. Соціально-педагогічні ідеї К.Д. 

Ушинського. 
Середня і вища освіта в Україні в ХУШ – першої 

половини ХІХ ст. Проблеми щастя людини та 
гармонійного розвитку у творчості Г.С.Сковороди. 

Т.Г.Шевченко про соціальне виховання. М.І.Пирогов про 

необхідність зв’язку школи із життям. Філантропічна 
діяльність О.Духновича, Х.Д.Алчевської. Соціально-

педагогічні погляди С.Ф.Русової. Соціально-педагогічні 

ідеї К.Д.Ушинського. 

4 

10. Тема 10. Розвиток соціального виховання в 

Радянській 
Україні на початку ХХ ст. 
Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи 

виховання. Національна освіта в 1920-ті роки. Завершення 

формування української радянської системи соціального 

виховання у 30-ті роки. Теорія дитячого колективу в 

творчості С.Т. Шацького. Теорія виховання і навчання 

«виняткових дітей» В.П. Кащенка. Філантропічна 

діяльність А. Шептицького. 

2 

11. Тема 11. Соціально-педагогічні ідеї А.С. Макаренка. 
Мета виховання. Теорія і практика колективу А. 

Макаренка. Ідея А.С.Макаренка про поєднання навчання з 

продуктивною працею. Проблеми сімейного виховання. 

Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя-

вихователя. 

2 

12. Тема 12. В.О. Сухомлинський як соціальний педагог.  
Гуманізм виховання за В.О.Сухомлинським. Навчання і 

виховання дітей 6- річного віку. Соціально-педагогічні 

ідеї В. О. Сухомлинського. Морально-трудове виховання 

школярів. Етнічні засади родинного виховання. Ідеї 

становлення вчителя-вихователя. 

2 

13. Тема 13.Проблеми соціального виховання і педагогіки 

на  сучасному етапі. 
Соціально-економічна ситуація в Україні у 90-х рр. ХХ 

ст. – на початку ХХІ ст. Становлення соціальної 

педагогіки в Україні як професійної діяльності, галузі  
наукових знань і навчальної дисципліни. Професійна 

підготовка соціальних 
педагогів в Україні. 

2 
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Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

І  семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Виховання як головна умова формування особистості в 

суспільстві. 

2 

2. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій Стародавнього 

Сходу. 

2 

3. Соціальне виховання та суспільна опіка у Давній Греції та 

Давньому Римі. 

2 

4. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя . 2 

5. Соціальна педагогіка в епоху Відродження. 2 

6. Характеристика провідних концепцій соціалізації особистості. 2 

7. Соціальне виховання у ХІХ – ХХ ст. 2 

8. Соціальна допомога у найдавніших слов’янських общинах та 

Київській Русі. 

2 

9. Виховання в епоху українського Відродження. 2 

10. Здійснення соціально- педагогічних досліджень в Україні в 

кінці ХVІІІ – на поч. ХХ ст. 

2 

11. Філантропічна діяльність А. Шептицького. 2 

12. Соціально-педагогічні ідеї А.С.Макаренка. 2 

13. В.О.Сухомлинський як соціальний педагог. 2 

14. Проблеми соціального виховання на сучасному етапі. 2 

15. Модульна контрольна робота №1. 2 

16. Модульна контрольна робота № 2. 2 

17. Модульна контрольна робота № 3. 2 

18. Модульна контрольна робота № 4. 2 
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Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1. Виховання як головна умова формування особистості в 

суспільстві. 

3 

2. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій 

Стародавнього Сходу. 

3 



3. Соціальне виховання і педагогічна думка в Античному 

Світі. 

3 

4. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та 

Відродження. 

5 

5. Розвиток соціального виховання в Новий час. 5 

6. Соціальна педагогіка в кінці ХІХ – ХХ ст. 3 

7. Становлення та розвиток виховання в Київській Русі. 3 

8. Виховання в епоху українського Відродження. 5 

9. Соціально-педагогічні дослідження в Україні в кінці 

XVIII-XIX ст. Соціально-педагогічні ідеї К. Д. 

Ушинського. 

6 

10. Розвиток соціального виховання в Радянській Україні 

на початку ХХ ст. 

3 

11. Соціально-педагогічні ідеї А. С. Макаренка. 3 

12. В. О. Сухомлинський як соціальний педагог. 3 

13. Проблеми соціального виховання та педагогіки на 

сучасному етапі. 

3 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ 

І питання 

1. Об’єкт, предмет і завдання теорії та історії соціального виховання. 

2. Сутність поняття «соціального виховання». 

3. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. 

4. Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу. 

5. Досвід соціального виховання у державах Стародавнього Сходу (Єгипт, Індія, 

Китай). 

6. Система соціального виховання та суспільної опіки в Давній Греції. 

7. Система соціального виховання та суспільної опіки в Давньому Римі. 

8. Афінська та спартанська системи виховання. 

9. Філософи Стародавньої Греції про виховання (Сократ, Платон). 

10.Філософи Стародавньої Греції та Стародавнього Риму про виховання 

(Аристотель, Демокрит, М. К. Квінтіліан). 

11. Система лицарського виховання і виникнення освіти для дівчат епохи 

Середньовіччя. 

12. Головні ідеї соціального виховання у поглядах Ф. Рабле, Е. Роттердамського. 

13. Головні ідеї соціального виховання у поглядах Мішель Монтеня, Вітторіно де 

Фельтре. 

14. Соціалісти-утопісти про соціальне виховання та справедливий суспільний 

устрій ( Т. Мор, Т. Кампанелла). 

15. Соціально-педагогічні Я. А. Коменського. 

16. Створення Дж. Локком першої світської системи виховання та концепції 

усунення бідності. 

17. Пропозиції англійського реформатора Дж. Беллерса щодо усунення бідності 

в трудових коледжах. 

18. Модель соціального виховання Ж.-Ж. Руссо. 

19. Характеристика соціально-педагогічних експериментів Й. Г. Песталоцці. 

20. Ідея соціалізації дитини Ф. Фребеля. 

21. Внесок Адольфа Дістерверга у розвиток соціального виховання. 

22. Соціально-педагогічний проект Р. Оуена. 



23. Філантропіни Іоганна Базедова. 

24. Пауль Наторп як засновник соціальної педагогіки. 

25. Реформаторські течії у соціальному вихованні (теорія «вільного виховання» 

Еллен Кей, Марія Монтессорі). 

 

 

ІІ питання 

1.Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян. 

2.Основні форми соціальної допомого та взаємодопомоги в стародавніх 

слов’янських громадах. 

3.Основні тенденції благодійності в Київській  Русі. 

4.Початки християнської благодійності за правління князя Володимира 

Великого. 

5. Церковно-монастирські форми опіки.  

6.Теоретичні аспекти соціального виховання та їх висвітлення у творах 

письменників княжих часів ( В. Мономах, Ф. Печерський). 

7.Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах. 

8. Діяльність Острозької академії.  

9. Діяльність Києво-Могилянської академії. 

10.Виховання гуманізму і милосердя як одне з основних завдань козацької 

педагогіки. 

11.Соціальна допомога в Запорізькій Січі. 

12.Педагогічна думка епохи Відродження про виховання доброчесностей та 

милосердя. 

13.Проблема щастя людини та гармонійного розвитку у творчості Г. С. 

Сковороди. 

14.Т. Г. Шевченко про соціальне виховання. 

15.Соціально-педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. 

16.Соціально-педагогічні погляди С. Ф. Русової. 

17.Філантропічна діяльність О. Духновича, Х. Алчевської. 

18.Філантропічна діяльність А. Шептицького. 

19.Теорія дитячого колективу в творчості С. Т. Шацького. 

20.Теорія виховання і навчання «виняткових дітей» В. П. Кащенка. 

21.Соціально-педагогічні ідеї А. С. Макаренка. 

22.Соціально-педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського. 

23.Проблема сімейного виховання в творчості В. О. Сухомлинського 

(«Батьківська педагогіка»). 

24.Становлення соціальної педагогіки в Україні, як професійної діяльності, галузі 

наукових знань і навчальної дисципліни. 

25.Професійна підготовка соціальних педагогів в Україні. 

 

ІІІ питання 

1. Дати визначення: соціальна педагогіка, соціальне виховання. 

2. Дати визначення: соціальне середовище, соціалізація. 

3. Дати визначення: соціальний досвід, освіта. 

4. Дати визначення: індивідуальна допомога,  виховання. 

5. Дати визначення: «вільне виховання», гільдійські школи. 

6. Дати визначення: граматичні школи, джерела історії соціального виховання. 

7. Дати визначення: дидаскал, ефебії. 

8. Дати визначення: ініціація, концепції пояснення походження виховання. 



9. Дати визначення: монастирські школи, педоном. 

10. Дати визначення: предмет історії соціального виховання, принцип толіону. 

11.Дати визначення: принцип природовідповідповідності у вихованні, риторські 

школи. 

12.Дати визначення: лицарське виховання, «сім вільних мистецтв». 

13.Дати визначення: «сім лицарських чеснот», теорія елементарної освіти. 

14.Дати визначення: філантропізм, яничари. 

15.Дати визначення: бесіда, девіантна поведінка. 

16.Дати визначення: сім’я, вікова періодизація. 

17.Дати визначення: розумове виховання, моральне виховання. 

18.Дати визначення: естетичне виховання, фізичне виховання. 

19.Дати визначення: колектив, мета виховання. 

20.Дати визначення: громадянське виховання, національне виховання. 

21.Дати визначення: особистість, трудове виховання. 

22.Дати визначення: козацька педагогіка, козацький рух. 

23.Дати визначення: «споріднена праця», принцип народності у вихованні. 

24.Дати визначення: всебічне гармонійне виховання, сімейне виховання. 

25.Дати визначення: фактори формування особистості, недільні школи. 

 

                                 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, виступи, робота в Інтернеті, виконання 

семінарських завдань, аналіз творів відомих педагогів. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Тестування, усна відповідь, презентації, виступи на семінарських заняттях, 

модульні контрольні роботи, іспит.              

 

 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Р
а
зо

м
 

Іс
п

и
т

 

 

Модуль 1 

 

 

Модуль 2 

 

Модуль 3 

 

Модуль 4 

Т1 Т2 Т3 МКР 
 

Т1 
 

Т2 
 

Т3 
 

Т4 
 

МКР Т1 Т2 Т3 МКР Т1 Т2 Т3 Т4 МК

Р 50 50 
2 2 3 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 3 5 

 

При контролі знань матеріалу чотирьох модулів по 5 балів (максимальна 

кількість – 20 балів); семінарські заняття ( максимальна кількість балів – 30 

балів) – 12 тем по 2 бали, 2 теми – 3 бали.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

 

Залік 



Шкала) 

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 

 

 

Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100 бальною шкалою 

наступним чином: 50 балів студент може отримати за написання курсової 

роботи та 50 балів за її захист. Оцінка курсової роботи виставляється у 

залікову книжку студента та відомість за національною шкалою та за 

шкалою ECTS. 

Основними критеріями оцінки курсової роботи є наступні: 

− уміння поставити проблему та обґрунтувати її актуальність; 

− рівень опрацювання теми, повнота її розкриття; 

− повнота аналізу літературних джерел; 

− методологічна грамотність; 

− творчий підхід, самостійність, оригінальність в опрацюванні матеріалу; 

− мовне оформлення та володіння стилем наукового викладу; коректність 

цитувань, оформлення бібліографії; 

− правильність та акуратність оформлення курсової роботи; 

− доповідь на захисті, її відповідність виконаній роботі та 

інформативність щодо отриманих результатів, культура мовлення; 

− використання під час захисту засоби унаочнення та якість їх виконання;  

− уміння відповідати на запитання. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

 

№ Параметри 

оцінювання 

Бали Критерії оцінювання за 100-бальною 

системою 

 Оцінка курсової роботи керівником (50 балів) 

1 Відповідність змісту 

курсової роботи темі 

та затвердженому 

плану 

0–10 0–зміст жодного із розділів курсової 

роботи не відповідає затвердженому 

плану; 

5–зміст одного розділу курсової роботи 

відповідає затвердженому плану;  

10–зміст усіх розділів курсової роботи 

відповідає затвердженому плану. 



2 Відповідність мети, 

завдань, об’єкта і 

предмета темі 

дослідження 

0–10 0–мета, завдання, об’єкт та предмет не 

відповідають темі дослідження; 

5–мета, завдання, об’єкт та предмет 

частково відповідають темі дослідження; 

10–мета, завдання, об’єкт та предмет 

відповідають темі дослідження 

3 Обсяг та 

адекватність 

використання 

першоджерел при 

написанні роботи та 

дотримання етики 

посилань 

0–10 0–Залучені матеріали лише навчальних 

підручників та посібників (до 10 джерел), 

етика посилань не дотримана; 

5–залучені матеріали навчальних 

підручників та посібників, періодичних 

видань (10-15 джерел), етика посилань 

дотримана частково; 

10–залучені матеріали навчальних 

підручників та посібників, довідників, 

періодичних видань та мережі Internet 

(більше 15 видань), етика посилань 

дотримана 
 

4 Відповідність 

оформлення курсової 

роботи встановленим 

вимогам 

0–10 0–текст курсової роботи оформлено з 

суттєвими порушеннями встановлених 

вимог; 

5–текст курсової роботи оформлено з 

незначними порушеннями; 

10–текст курсової роботи оформлено 

відповідно до вимог. 

5 Наявність елементів 

творчого пошуку, 

обґрунтування 

власної думки 

0–5 0–у роботі відсутні елементи творчого 

пошуку та обґрунтування власної думки; 

5–у роботі наявні елементи творчого 

пошуку та обґрунтована власна думка. 

6 Вчасність виконання 

курсової роботи  

0–5 0–студент невчасно виконував роботу на 

усіх етапах; 

5–студент вчасно виконував курсову 

роботу на всіх етапах. 

 Оцінка захисту курсової роботи керівником та головою циклової комісії 

(50 балів) 



7 Розуміння основних 

складових, етапів  

курсової роботи  

0–15 0–студент не може пояснити тему, мету 

дослідження; 

5–доцільність обрання теми зрозуміла, а 

формулювання мети та завдань не 

переконує слухачів у знаннях студента; 

10–студент розуміє доцільність обрання 

саме такої проблематики, формулює 

основні складові роботи 

15–окрім усвідомленого формулювання 

основних складових праці, студент 

визначає перспективність та актуальність 

досліджуваної теми, важливість 

результатів 

8 Виступ студента на 

захисті 

0–10 0–виступ студента поверховий; 

5–виступ студента неповний, порушена 

логічна побудова; 

10–виступ студента аргументований, 

змістовний, логічно побудований. 

9 Якість унаочнення 

виступу 

0–5 0–ілюстративний матеріал не 

використано; 

5–у доповіді використано ілюстративний 

матеріал. 

10 Повнота, глибина 

висновків, 

обґрунтування 

відповідей на 

питання 

0–10 0–студент не може дати відповідь на 

поставлене запитання; не може 

сформулювати підсумків роботи; 

5–студент дає неповні, поверхневі, 

неґрунтовні відповіді; 

10–студент дає повні, глибокі, 

обґрунтовані відповіді на поставлені 

питання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Оцінка за 

шкалою ECTS  
Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  



А 90 – 100 Відмінно 5 

В 81 – 89 
Добре 4 

С 71 – 80 

D 61 – 70 
Задовільно 3 

E 51 – 60 

FX 25 – 50 Незадовільно 2 

F 0 – 24 Незадовільно  

 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота; з такою 

оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії. 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекції, семінарські, самостійна робота, питання до контролю знань 

матеріалу модуля №1,2,3,4 та питання до іспиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

  

Базова 

1. Державна національна програма “Освіта”( Україна ХХІ століття) − К.:1994. − 

41с. 

2. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. 

– К.: 1995.  

3. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, 

М.Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. О. Любара. – К.: Знання КОО, 2003. 

– 456 с. 

4. Шинкарук  В. Д. Теорія та ісорія соціального виховання в зарубіжних країнах (для 

студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») : навч. посіб. / В. Д. 

Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 236 с. 

5. Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки ( соціальної роботи): навч.-метод. 

посіб. / О. І. Янкович, В. А. Поліщук. −Тернопіль.: ТНПУ, 2004. – 394с. 

 

 

Допоміжна 

1. Бабишин С. Д. Школи Запорізької Січі /  С. Д. Бабишин  // Рад. шк. − 1991. − 

№ 6 − С. 13-16. 

2. Васянович Г. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів / Г.  

Васянович, П. Черніков, − Чернігів: Прилуки, 1995. – 24 с. 

3. Вишневський Омелян. Український виховий ідеал і національний характер: 

(витоки, деформації, сучасні виклики) / Омелян Вишневський . − Дрогобич : 

вид. Святослав Сурма, 2010. − 160 с. 

4. Духнович О. В. Народна педагогія // Історія української школи і педагогіки : 

хрестоматія  / О. В. Духнович; уклад. О. О. Любар. − К.: Знання, 2003. −  

400 с.  

5. Історія української школи і педагогіки:  хрестоматія  / уклад. О.О.Любар; за 

ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2003. – 766с. 

6. Концепція національного виховання //Освіта. − 1996. –  7 серпня. 

7. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки / В. П. Кравець.  − 

Тернопіль, 1994. – 250 с. 

8. Педагогічні ідеї  Г.С.Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверіка /  −  К.: Вища 

школа,1992. – 246с. 

 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. 91.219.144.9/cgi-bin/...14/cgiirbis_64.exe?...Теорія_історія... 

2. il.kubg.edu.ua/images/.../Попова_ОВ_Теорія_та_історія_соціального_виховання.p... 

3. fspo.udpu.org.ua/wp-content/.../10/Теор¦я-та-¦стор¦я-соц¦ального-виховання.doc 


