




Вступ. 

Навчальна програма дисципліни «Соціальна педагогіка» складена відповідно до 

освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «014.07 Середня освіта 

(Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є напрями соціально-педагогічної 

діяльності, специфіка роботи з різними категоріями дітей та молоді у закладах шкільної та 

позашкільної освіти, засоби реалізації соціально-педагогічної підтримки різного типу. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Навчальна дисципліна 

«Соціальна педагогіка» є складовою частиною блоку вибіркових дисциплін циклу, що 

складають зміст психолого-педагогічної підготовки та базується на знаннях з курсів: «Історія 

педагогіки», «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Загальна та вікова психологія», 

«Політологія», «Етика та естетика», «Валеологія та моніторинг здоров’я школяра. Оволодіння 

теоретичними основами, вміннями і навичками організації освітнього процесу в закладах 

середньої освіти є підґрунтям для проходження здобувачами вищої освіти педагогічної 

практики. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

2. Середовище і формування особистості 

3. Соціально-педагогічна діяльність в системі соціальних інститутів 

 

1. Мета та завдання курсу 

Метою вивчення курсу «Соціальна педагогіка» є професійно- педагогічна підготовка 

студентів до здійснення соціально-виховної роботи у закладах шкільної та позашкільної освіти, 

соціально-педагогічної підтримки різного типу та соціально-педагогічної діяльності з різними 

категоріями дітей та молоді. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні з основними категоріями 

соціальної педагогіки, напрямами соціально-педагогічної діяльності; актуалізації знань 

студентів у галузі соціології, психології й педагогіки з проблем соціалізації й виховання 

особистості; формуванні у студентів цілісного уявлення про фактори й закономірності 

соціального розвитку дитини; розкритті основних теоретичні положень соціально- педагогічної 

діяльності; сприянні розумінню специфіки соціально- педагогічної роботи з різними 

категоріями дітей та молоді; наданні чіткого уявлення про основні форми й методи соціально-

педагогічної роботи; формуванні емоційно позитивного ставлення до подальшої професійної 

діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

 ЗК1 - Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності 

 ЗК5 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 ЗК10 - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

 ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі аналізу 

та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  інноваційних методів та 

освітніх технологій для відповідного забезпечення належної якості навчально-виховного 

процесу в закладах освіти 

 ФК8 - Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні 

компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів 

загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії  

Кінцеві програмні результати навчання (вміння та навички), формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна «Менеджмент освітніх закладів»: 

 ПРН5 - знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: вікові та 

індивідуальні психологічні особливості особистості учня, основні психічні процеси, зміст 

педагогічних теорій, основні категорії педагогіки, методи педагогічних досліджень, 



закономірності, принципи та методи навчання та виховання, особливості фізичного розвитку 

учня, функціональні обов’язки вчителя та класного керівника тощо 

 ПРН8 - знає елементи теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в 

професійній сфері та методи їх реалізації, розуміє сутність дисциплін, їх місце та роль у 

формуванні різносторонньо розвиненого фахівця географа 

 ПРН12 - застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, 

сучасні методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення для 

формування в учнів загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних 

зв’язків та формування основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог 

державного стандарту  

 ПРН24 - аналізує державний стандарт основної (базової) середньої школи і навчальні 

програми з географії та природознавства для планування і конструювання основних видів 

навчальної діяльності учнів 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

знати : 

– сутність теорії і практики соціально-педагогічної роботи, виникнення, становлення і 

розвитку соціальної педагогіки як галузі інтегрованих знань; 

– предмет соціальної педагогіки і її головні функції; 

– специфіку соціалізації як соціально-педагогічного явища, особливості її чинників; 

– різні форми соціально-педагогічного впливу на особистість; 

– специфіку формування відносин в соціально-виховному середовищі; 

– методи, засоби і організаційні форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю, основи методики соціального виховання; 

– основи соціально-педагогічної віктимології; 

– вітчизняний та світовий досвід соціально-педагогічної діяльності. 

вміти: 

– забезпечувати доцільне соціально-педагогічне втручання в процес соціалізації дітей, 

підлітків, молоді; 

– надавати допомогу сім’ї і традиційним інститутам виховання, виконуючи роль 

посередницької ланки між ними та особистістю; 

– збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей, 

молоді, прогнозувати напрям їх продуктивної діяльності; 

– здійснювати педагогічне керівництво процесом соціального виховання у сім’ї, за 

місцем проживання, у виховних організаціях; 

– здійснювати корекційний вплив на дітей та молодь, які знаходяться у кризових 

станах та конфліктних ситуаціях. 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції 

Педагогіка як наука про передачу досвіду одного покоління іншому, про процес виховання і 

навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості. 

Соціальна педагогіка як частина педагогіки . Предмет і методи соціальної педагогіки Терміни 

соціальної педагогіки : соціалізація особистості , соціальне виховання 

, соціальна робота. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова, соціально- 

реабілітаційна . Прикладні завдання соціальної педагогіки. 

Поняття “соціально-педагогічний процес”. Структура соціально-педагогічного процесу. Види 

соціально-педагогічної діяльності. Напрями здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю: 

соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальна допомога, 

соціальна реабілітація. 

Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і 



система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес . 

Тема 2. Парадигми розвитку та базові теорії соціальної педагогіки 

Парадигмальний підхід в діяльності соціального педагога. Парадигма як теорія (модель 

постановки і вирішення проблеми), яка прийнята в якості зразка для вирішення соціально-

педагогічних завдань. Гносеологічні, світоглядні та загальнонаукові парадигми в соціальній 

педагогіці. Специфічні парадигми соціальної педагогіки. Педагогічна, соціологічна та 

соціально-педагогічні парадигми в розвитку соціальної педагогіки. 

Поняття про наукові теорії. Мотиваційно-потребова теорія А.Маслоу. Теорії научіння. Теорія 

діяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського. Теорії розвитку. Теорія соціальної 

компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії. 

Тема 3. Теоретичні засади соціального виховання 

Про теорію соціального виховання. Пануючі підходи до розуміння сутності процесу 

соціального виховання. Про поняття суб’єкт і об’єкт. Цілеспрямований розвиток людини як 

об'єкт соціального виховання. Особистість як індивідуальний суб'єкт соціального виховання. 

Групові та соціальні суб'єкти системи соціального виховання. Специфічні принципи 

соціального виховання. Цінності соціального виховання. Види соціального виховання: освіта 

(просвіта), організація соціального досвіду, індивідуальна допомога. 

Тема 4. Педагогічна культура й педагогічна майстерність соціального 

педагога/працівника, його професійний портрет 

Поняття „культура”, „педагогічна культура”, „соціально-педагогічна культура”. Структура 

соціально-педагогічної культури і характеристика її основних компонентів. Взаємозв’язок 

соціально-педагогічної культури з професійною майстерністю. Типові рівні прояву педагогічної 

культури соціального педагога/працівника. Шляхи підвищення педагогічної культури 

соціального педагога/працівника. Професійний портрет соціального педагога, характеристика 

його комунікативних, аналітичних, організаторських, прогностичних та проектувальних вмінь. 

 

Змістовий модуль 2. Середовище і формування особистості. 

Тема 5. Соціально-виховне середовище. Проблеми взаємодії і життєдіяльності суб’єктів 

соціального виховання 

Соціально-виховне середовище як сукупність умов життєдіяльності особистості. Системотворчі 

фактори цього середовища – діяльність, спілкування та взаємини. Механізм організації 

соціально-виховного середовища. 

Структура взаємодії суб’єктів соціального виховання: суб’єкти взаємодії, завдання і цілі, норми 

і цінності, засоби, ситуація взаємодії. Взаємодія (функціонально-рольова і емоційно-

міжособистісна) індивідуальних суб’єктів соціального виховання. Характер процесу взаємодії 

(кооперативний чи конкурентний). 

Поняття життєдіяльності. Сфери життєдіяльності. Спілкування, його основні види (рольове, 

партнерське, товариське, міжособистісне). Пізнання (практичне, наукове) в процесі 

спілкування, освіти, самоосвіти, соціального виховання. Діяльність (предметно- практична та 

духовно-практична). Гра. Спорт. Умови, при яких людина стає суб’єктом кожної із сфер 

життєдіяльності/ 

Тема 6. Соціально-педагогічна інфраструктура роботи з дитиною в територіальній 

громаді. 

Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень соціального середовища. 

Соціалізуючі функції громади. Територіальна громада як поле соціально- педагогічної 

діяльності. Особливості впливу різних типів населених пунктів і їх територіальних громад на 

соціально-педагогічну роботу з дитиною. 

Характеристика соціальних інститутів за місцем проживання. Об’єкти соціально- педагогічної 

роботи за місцем проживання. Напрями діяльності соціального педагога за місцем проживання. 

Основні форми та методи роботи соціального педагога за місцем проживання. Клуби за місцем 

проживання: історія та сучасність. Головна мета, основні завдання та напрями діяльності. 

Тема 7. Сім’я як соціокультурне середовище виховання і розвитку особистості та об’єкт 



соціально-педагогічної діяльності. 

Місце і роль сім’ї в соціалізації особистості. Сім'я як соціальний інститут. Параметри сім’ї. 

Закономірності функціонування сім'ї. 

Соціальний статус сім’ї. Соціальні функції сім’ї. Поняття батьківства та батьківської позиції. 

Виховання в сім’ї як соціально-педагогічне явище. Криза сучасної сім’ї: основні проблеми. 

Сім’я як посередник між соціумом й індивідом. Типологія сімей. Функціонально неспроможні 

сім’ї. Педагогічні впливи, спрямовані на подолання суперечностей між ціннісними 

орієнтаціями сім’ї та суспільства. Шляхи підвищення виховних можливостей родини. Напрями 

соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна діяльність в системі соціальних інститутів 

Тема 8. Соціально-педагогічний захист дитинства та родини: загальні положення. 

Проблеми соціально-педагогічного захисту дитинства в контексті гуманістичної парадигми 

захисту прав людини. Напрями реалізації соціально-педагогічного захисту дитинства. Захист 

дитинства як комплекс державних заходів і зусиль громадських організацій. Короткий огляд 

міжнародних та вітчизняних правових документів, спрямованих на охорону основних прав 

дітей в світі і Україні. “Загальна декларація прав людини”,”Декларація про права інвалідів”, 

“Конвенція про права дитини”. Головні громадянські права особистості. Особливості 

соціально-педагогічного та соціального захисту і соціалізації представників уразливих 

категорій дітей та молоді. Значення соціально-педагогічної підтримки дитячо-юнацького руху. 

Недоліки та суперечності соціально-правового забезпечення охорони дитинства в Україні. 

Тема 9 Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без 

батьківського піклування 

Сирітство та бездоглядність як соціальні явища. Категорії дітей, що потребують усиновлення, 

опіки й піклування, підтримки з боку держави. Форми державного піклування та сімейного 

влаштування дітей-сиріт – усиновлення, опіка (піклування), прийомна сім'я, ДБСТ, притулок, 

будинок дитини, школа-інтернат. Теоретичні засади та принципи соціально-педагогічної 

роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Орієнтовні 

методи і методики роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. Організація надання соціально- педагогічної допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування. Реінтеграція вихованців інтернатних закладів. 

Тема 10. Інноваційні процеси у соціально-педагогічній діяльності. Соціально- педагогічна 

діяльність як соціальне управління. 

Поняття інновації та інноваційних процесів у соціально-педагогічній діяльності. Класифікація 

інновацій, їх основні характеристики та етапи впровадження.Співвідношення понять 

“передовий досвід”, “інновації”, “експеримент” у соціально-педагогічній діяльності. Виявлення, 

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду соціально-педагогічної 

діяльності.Виявлення потреб та шляхи здійснення інновацій у соціально-педагогічній 

діяльності. Сутність інноваційної діяльності соціального педагога. 

Поняття „управління”. Управління у сфері соціально-педагогічної діяльності. Основні типи 

управління. Принципи і методи управління в соціальній педагогіці. Проектування і планування 

соціально-педагогічної діяльності. Контроль соціально-педагогічної діяльності і звітність 
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