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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є невід’ємною складовою організа-
ції навчально процесу у вузі. Це специфічний вид діяльності, голо-
вною метою якого є формування самостійності як риси особистості, 
а формування умінь, знань і навичок здійснюється опосередковано 
через зміст і методи всіх видів навчальних занять (Ю. К. Бабанський, 
І. Я. Лернер, Н. Ф. Тализіна та ін.). Під час самосійної роботи студен-
ти здобувають загальнонаукові та професійні знання, оволодівають 
уміннями й навичками, а також способами науково-пошукової діяль-
ності. Саме самостійна робота активізує засвоєння знань, розвиває 
творче мислення, пізнавальні здібності, виховує здатність до самоос-
віти, планування власної творчо-пошукової діяльності тощо.

У структурі процесу організації самостійної роботи студентів ви-
окремлюють такі компоненти:

• орієнтовно-мотиваційний (робота, спрямована на усвідомлен-
ня студентами мети конкретної діяльності та організацію їх на 
виконання самостійної роботи);

• інструктивно-настановчий (ознайомлення студентів із спе-
цифічними особливостями роботи з навчальним матеріалом 
різних видів завдань, обсягу роботи);

• процесуальний (безпосередніє виконання студентами самостій-
ної роботи);

• корекційний (надання допомоги студентам, подолання трудно-
щів і виправлення помилок);

• контрольно-оцінювальний (контролювання процесу самостій-
ної роботи студентів, коли викладач аналізує характер, повноту, 
зміст, доцільність вибору студентами способів діяльності та оці-
нює їх).

Для того щоб студенти досягали якомога кращих результатів у 
процесі самостійного навчання, вони мають набути таких вмінь:

• проводити інформаційний пошук, вибирати літературні джере-
ла, аналізувати інформацію, узагальнювати її й робити умовис-
новки;

• складати конспект прочитаного, писати реферат на основі уза-
гальненої інформації;

• працювати з довідковим матеріалом.
Мета курсу — підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних 

на професійному рівні здійснювати соціально-педагогічну діяльність 
у різних соціальних середовищах.
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Завдання курсу:
1) дати знання про теоретичні основи соціальної педагогіки, 

суб’єкти соціально-педагогічної діяльності, особливості тех-
нологічного забезпечення соціально-педагогічної діяльності, 
специфіку соціально-педагогічної роботи з окремими групами 
клієнтів;

2) формувати у студентів професійно-етичну культуру фахівця 
(соціального педагога / соціального працівника), педагогічні 
цінності, якості, особливості та поведінку, узгоджені з вимогами 
професійно-етичного кодексу та правил;

3) формувати у студентів психолого-педагогічні якості, орієнто-
вані на вдосконалення соціального працівника / соціального 
педагога як особистості: самоконтроль, самокритичність, само-
оцінка своїх вчинків, уміння керувати своїми емоціями;

4) розвивати у студентів педагогічні здібності: вміння правильно 
оцінити внутрішній стан людини; здатність “наповнити” лю-
дину впевненістю у власних силах; вміння заспокоїти й сти-
мулювати клієнта до активної співпраці у процесі корекційно-
реабілітаційної роботи; здатність знаходити необхідний стиль 
спілкування з людиною, яка потребує допомоги;

5) формувати в майбутніх фахівців психолого-педагогічні якості, 
спрямовані на створення ефекту індивідуальності (комуніка-
тивність, емпатійність, гуманізм, тактовність, толерантність, 
візуальність, красномовство);

6) розвивати психічні процеси — сприймання, пам’ять, уяву, мис-
лення тощо.

Навчальним курсом “Соціальна педагогіка” передбачено 32 год 
лекцій, 16 год практичних занять і 60 год для самостійної роботи.

Форми контролю: усне опитування, перевірка конспектів, перевір-
ка завдань для самостійної роботи, колоквіум.

Підсумкова форма контролю — іспит.

АУДИТОРНА  САМОСТІЙНА  РОБОТА 
з дисципліни 

“СОЦІАЛЬНА  ПЕДАГОГІКА”

Опрацювання матеріалу лекцій

Лекція — найважливіша форма роботи, оскільки лектор виступає 
одночасно в кількох ролях: оратора, який переконує аудиторію, про-
пагує науку; вченого, який розглядає явища й факти, положення, за-
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кономірності, концепції, активізує, націлює, дає поштовх науковому 
мисленню студентів, їхній самостійності, самоактивності, творчості; 
педагога, який “несе” в аудиторію виховний потенціал науки; психо-
лога, який використовує знання людської психіки для реалізації ос-
новних завдань навчання й виховання. 

Тема 1. Соціальна педагогіка як наука про розвиток 
особистості

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Доведіть залежність соціального становлення особистості від іс-
торичного, соціального, культурного потенціалу суспільства.

 2. Проаналізуйте із соціально-педагогічних позицій основні теорії 
соціалізації в західній соціології.

Питання для самоконтролю за темою

 1. Що таке соціалізація особистості?
 2. Які існують напрями в дослідженні процесів соціалізації у вітчиз-

няній науці?

Тема 2. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі 
розвитку української державності

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Прочитайте конспект лекції. Зробіть короткий підсумок прочита-
ного. Дайте відповідь на запитання: “Якими професійними вмін-
нями має володіти соціальний педагог, щоб ефективно здійсню-
вати свою діяльність?”. Подумайте над тим, якими вміннями ви 
ще не володієте? Які потребують удосконалення, а які — форму-
вання й розвитку?

Питання для самоконтролю за темою 

 1. Що таке соціально-педагогічна діяльність? У чому її сутність і 
зміст?

 2. Які напрями соціально-педагогічної діяльності найбільш пріори-
тетні в сучасних умовах розвитку суспільства?

 3. Що необхідно враховувати соціальному педагогу, визначаючи 
мету своєї діяльності? 

 4. Які знання, уміння та навички потрібні для виконання соціальни-
ми педагогами професійних обов’язків?
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Тема 3. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Розкрийте зміст різних напрямів соціально-педагогічної роботи з 
сім’єю.

Питання для самоконтролю за темою

 1. Як визначається поняття “громада”? Які класифікації громад ви 
знаєте?

 2. Що характеризує територіальну громаду в Україні?
 3. В яких напрямах здійснюється діяльність соціального педагога в 

загальноосвітньому закладі?
 4. Які види соціальних послуг надає учням та їхнім батькам соціаль-

ний педагог у загальноосвітньому закладі?
 5. Які основні нормативно-правові документи регламентують робо-

ту ЦСССДМ?
 6. На яких організаційних рівнях системи соціальної підтримки 

здійснюється діяльність соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді?

 7. Що таке інтегровані (спеціалізовані) соціальні служби?

Тема 4. Технологічне забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Розробіть програму волонтерської ініціативи, спрямовану на со-
ціально-педагогічну підтримку однієї з вразливих категорій дітей 
та молоді.

Питання для самоконтролю за темою 

 1. Що таке соціально-педагогічна технологія? Які її основні риси?
 2. Які фактори слід ураховувати соціальному працівнику при 

розробці та застосуванні соціально-педагогічних технологій?
 3. Які структурні компоненти визначають у соціально-педагогічній 

технології?

Тема 5. Соціально-педагогічна робота з окремими  
групами клієнтів

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Обґрунтуйте роль сім’ї в соціалізації особистості.



7

 2. Складіть перелік форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
 3. Напишіть есе на тему: “Як попередити “юне материнство”? 

Питання для самоконтролю за темою

 1. Як визначається термін “юне материнство”?
 2. Які причини народження дітей в юному віці?
 3. Які бувають наслідки народження дітей у неповнолітніх?
 4. У чому особливість технологій соціально-педагогічної роботи з 

юними матерями?
 5. Які мотиви відмов матерів від новонароджених дітей?
 6. Які причини найчастіше призводять до відмов від новонародже-

них дітей?
 7. Які форми й методи профілактичної роботи використовуються з 

метою попередження відмов від новонароджених дітей у полого-
вих будинках?

 8. Які форми сімейного виховання існують в Україні сьогодні? Чим 
вони різняться між собою?

 9. Які основні завдання розв’язують на етапі підготовки до створен-
ня прийомної сім’ї та ДБСТ?

 10. У чому полягає зміст соціального супроводу в перший рік існу-
вання прийомної сім’ї чи ДБСТ?

 11. У чому полягають мета і завдання соціально-педагогічної роботи 
з сім’єю?

 12. У чому особливості основних напрямів діяльності соціального 
педагога з сім’єю?

 13. Які основні ознаки благополучної сім’ї? 
 14. Чим характеризується сім’я “групи ризику”?
 15. Чим характеризується розлучена сім’я?
 16. Які види соціально-педагогічної роботи з неблагополучною 

сім’єю.
 17. Які ви знаєте етапи здійснення соціально-педагогічного супрово-

ду неблагополучної сім’ї?
 18. Які ви можете назвати форми та методи роботи з неблагополуч-

ною сім’єю?
 19. У чому суть соціально-педагогічної роботи з підготовки молоді до 

сімейного життя?
 20. Що таке ВІЛ-інфекція?
 21. Які ви знаєте стадії розвитку ВІЛ-захворювання?
 22. Які існують шляхи передачі ВІЛ?
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 23. У чому полягає різниця між паліативним і немедичним доглядом 
за особами, які живуть з ВІЛ/СНІД?

 24. Які базові етичні принципи покладено в основу надання соціаль-
них послуг людям, які живуть з ВІЛ/СНІД?

 25. Назвіть види соціальних послуг, що надаються людям, які живуть 
з ВІЛ/СНІД. У чому їх суть?

 26. Які ви знаєте форми надання соціальної підтримки людям, які 
живуть з ВІЛ/СНІД?

 27. Які ви знаєте форми жорстокого поводження з дітьми? У чому 
проявляється жорстоке ставлення до дітей?

 28. Охарактеризуйте попереджувальні заходи проти насильства над 
дітьми. 

 29. Розкрийте етапи й зміст соціально-педагогічної допомоги людям 
з функціональними обмеженнями.

 30. Назвіть відомі вам тактики соціально-реабілітаційної роботи з 
людьми, які мають функціональні обмеження.

 31. У чому суть патронажу людей з функціональними обмеження-
ми?

Тема 6. Соціально-педагогічна робота щодо подолання різних 
форм дезадаптації підлітків і молоді

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Змоделюйте проблемну ситуацію щодо профілактики адитивної 
поведінки й запропонуйте шляхи їх вирішення.

 2. Охарактеризуйте основні форми профілактики негативних явищ 
у молодіжному середовищі.

Питання для самоконтролю за темою 

 1. Назвіть основні підходи до оцінки поведінкової норми й девіації. 
 2. Які ви знаєте види девіантної поведінки? У чому вони проявля-

ються?
 3. Назвіть основні причини виникнення девіантної поведінки.
 4. Назвіть різновиди та види адитивної поведінки. Охарактеризуй-

те кожен із них.
 5. У чому полягають особливості педагогічної профілактики ади-

тивної поведінки підлітків? 
 6. Які існують соціальні та особистісні чинники протиправної по-

ведінки неповнолітніх. Як ці чинники пов’язані між собою?
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 7. У чому мета соціальної реабілітації засудженого неповнолітньо-
го, звільненого від відбування покарання з випробуванням?

 8. Які завдання необхідно виконати в процесі соціальної реабіліта-
ції неповнолітнього засудженого?

 9. У чому полягає соціально-педагогічна робота із соціальної реа-
білітації неповнолітнього засудженого на кожному етапі його со-
ціальної реабілітації?

 10. Які основні групи факторів ризику, що створюють імовірнісну не-
безпеку для дитини?

 11. Опишіть особливості дітей групи ризику.
 12. Назвіть причини появи дітей групи ризику.
 13. Які існують принципи роботи соціального педагога з дітьми гру-

пи ризику?
 14. Дайте визначення поняття “соціально-педагогічна підтримка ди-

тинства”?

Семінарські заняття
Семінарське заняття — це форма навчального заняття, на якому 

обговорюються попередньо визначені питання, до яких студенти го-
тують тези виступів, реферати.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює виступи сту-
дентів, активність у дискусії, уміння формулювати та відстоювати 
свою позицію.

Семінарські заняття забезпечують розвиток творчого професійно-
го мислення, пізнавальної мотивації та професійного використання 
знань у навчальних умовах. Професійне використання знань — це 
вільне володіння “мовою педагогічної науки”, тобто точне оперуван-
ня термінологією, поняттями, визначеннями.

Семінарські заняття складаються із двох взаємопов’язаних скла-
дових — самостійне вивчення студентом програмного матеріалу і 
обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Вони 
вчать працювати самостійно, формують навички роботи з літерату-
рою, розвивають інтерес до предмета, вчать аргументувати, обґрунто-
вувати, доводити відповідь.

Семінарське заняття 1
Соціальна педагогіка як наука про розвиток особистості.

Соціально-педагогічна діяльність (2 год.)
План
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 1. Соціальна педагогіка як наука, об’єкт і предмет її дослідження. 
Головні завдання соціальної педагогіки.

 2. Етапи становлення й розвитку соціальної педагогіки. Основні по-
няття соціальної педагогіки.

 3. Мета, принципи та функції діяльності соціального педагога.
 4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика соціального педагога.

Завдання для самостійної роботи

 1. Проведіть порівняльний аналіз поняття “соціальна педагогіка” за 
посібниками та підручниками, наведеними у списку літератури 
для самостійного опрацювання.

Доповіді

 1. Напрями й етапи соціально-педагогічної діяльності.
 2. Сфери й зміст професійної діяльності соціального педагога.

Література: основна [1; 2; 5–7; 10; 12; 13; 16–20; 22; 27];
додаткова [2; 5; 9; 10; 17; 25–28; 41; 49]

Семінарське заняття 2
Технологічне забезпечення соціально-педагогічної

роботи із суб’єктами соціально-педагогічної діяльності (2 год)
План

 1. Територіальна громада як поле діяльності державних і неурядо-
вих організацій.

 2. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах.
 3. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкти 

реалізації соціальної політики.
 4. Соціально-педагогічна діяльність інтегрованих соціальних 

служб.
 5. Технології соціально-педагогічної діяльності.
 6. Соціальні послуги в системі соціально-педагогічної роботи із 

сім’ями, дітьми та молоддю. Поняття про соціальні послуги. Види 
соціальних послуг, їх зміст.

Доповіді

 1. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності 
державних і громадських організацій.

 2. Інтерактивні форми соціально-педагогічної діяльності.
 3. Рекламно-інформаційні технології в соціально-педагогічній 

діяльності.
 4. Технології розробки та впровадження соціальних проектів. 
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Література: основна [11; 21; 25; 27];
додаткова [4; 7; 18; 20; 24; 32; 39]

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Опрацюйте Закон України “Про місцеве самоврядування”.
 2. Опрацюйте положення про соціальний гуртожиток, центр со-

ціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з функ-
ціональними обмеженнями, центр соціально-психологічної до-
помоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді та заповніть 
таблицю, подану нижче.

Назва закладу соціального 
спрямування

Основні завдання Форми роботи з клієнтами

3. Користуючись Законом “Про соціальні послуги”, заповніть таб-
лицю.

Види послуг Приклади послуг Де і ким вони можуть надаватися

Література: основна [11; 21; 25; 27];
додаткова [4; 7; 18; 20; 24; 32; 39]
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Семінарське заняття 3
Соціально-педагогічна робота з юними матерями

та молодими сім’ями (2 год)
План 

 1. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з юними матеря-
ми. Причини юного материнства. Технологія роботи з юними ма-
терями.

 2. Профілактична робота щодо попередження відмов від новона-
роджених дітей. Причини відмов від дітей. 

 3. Діяльність соціальних центів матері та дитини.
Доповіді

 1. Соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Основні напрями діяльності соціальних служб при створенні 
прийомної сім’ї та ДБСТ.

Література: основна [1; 2; 8–10; 15; 25; 27];
додаткова [3; 10–13; 15;18; 22; 27; 33; 34; 40;  

42; 43; 47; 49; 50]
Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Проаналізуйте соціальне законодавство України щодо прав і пільг 
неповнолітніх матерів.

 2. Проаналізуйте Положення про соціальний Центр матері та дити-
ни (Постанова КМУ від 8.09.2005, № 879).

Література: основна [2; 5; 6; 7; 10; 22; 27];
додаткова [2; 5; 9; 10; 17; 25; 41; 49]

Семінарське заняття 4
Соціально-педагогічна робота  

з окремими типами сімей (2 год)
План 

 1. Соціально-педагогічна робота з окремим типами сімей. Категорії 
сімей (благополучна, сім’я “групи ризику”, неблагополучна сім’я), 
їх характеристика.

 2. Види соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю 
(соціально-педагогічне обслуговування, соціально-педагогічна 
профілактика, соціально-педагогічна реабілітація, соціально-пе-
дагогічний супровід). 
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Доповіді

 1. Підготовка молоді до сімейного життя: мета діяльності, форми та 
структура організації роботи.

 2. Робота з молодими сім’ями щодо стабілізації сімейних стосунків: 
мета діяльності, основні шляхи розв’язання проблеми, форми ро-
боти з молодими сім’ями.

 3. Допомога батькам у розв’язанні проблем сімейного виховання: 
мета допомоги, форми допомоги батькам.

Література: основна [1; 2; 8–10; 15; 25; 27];
додаткова [3; 10–13; 15;18; 22; 27; 33; 34;  

40; 42; 43; 47; 49; 50]
Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Ознайомтесь з визначеннями “дитина-сирота”, “діти, позбавлені 
батьківського піклування” у Законі України “Про охорону дити-
ни”, з’ясуйте різницю між ними (Закон України “Про охорону ди-
тинства” — 26 квітня 2001 р., № 2402-III).

 2. Розробіть програму дій і заходів соціального педагога щодо ста-
білізації сімейних стосунків за планом: мета діяльності, основні 
шляхи розв’язання проблеми, форми роботи з молодими сім’ями.

 3. Розробіть план роботи соціального педагога з підготовки молоді 
до сімейного життя.

Література: основна [11; 21; 25; 27];
додаткова [4; 7; 18; 20; 24; 32; 39]

Семінарське заняття 5
Соціальна робота щодо захисту й підтримки осіб,  

які живуть з ВІЛ/СНІД; дітей і молоді з функціональними  
обмеженнями; дітей, над якими здійснюється насильство (2 год)

План 
 1. Соціальна підтримка осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД. Форми на-

дання соціальної підтримки. Види соціальних послуг ВІЛ-інфі-
кованим.

 2. Попередження насильства над дітьми. Форми жорстокого повод-
ження з дітьми. Класифікація видів насильства. Засоби запобі-
гання насильству над дітьми.

 3. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціо-
нальними обмеженнями. Соціально-педагогічна діяльність з 
інвалідами; етапи й зміст соціально-педагогічної допомоги. Так-
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тики соціально-реабілітаційної роботи з людьми, які мають фун-
кціональні обмеження. 

Література: основна [1; 2; 8–10; 15; 25; 27];
додаткова [3; 10–13; 15;18; 22; 27; 33; 34;  

40; 42; 43; 47; 49; 50]
Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Розробіть інформаційну листівку для категорій людей, які жи-
вуть з ВІЛ/СНІД.

 2. Розробіть власну інформаційну кампанію щодо профілактики 
жорстокого поводження з дітьми.

 3. Законспектуйте Конвенцію ООН про права дитини.
 4. Охарактеризуйте основні принципи Конвенції ООН про права 

дитини.
 5. Розробіть план роботи з учнями загальноосвітньої школи із со-

ціально-правової діяльності. 
 6. Розробіть вправи та рольові ігри з учнями загальноосвітньої шко-

ли щодо захисту їхніх прав.
 7. Напишіть есе на теми: “Проблеми молоді: хто і коли їх має 

розв’язувати?”, “Моє власне ставлення до ВІЛ-інфікованих”, 
“Насилля в сім’ї: як з ним боротися?”.

Література: основна [1; 2; 8–10; 15; 25; 27];
додаткова [3; 10–13; 15; 18; 22; 27; 33; 34;  

40; 42; 43; 47; 49; 50]

Семінарське заняття 6
Девіантна поведінка дітей і молоді

як форма соціальної дезадаптації (2 год)
План

 1. Девіантна та деліквентна поведінка дітей і молоді як форма со-
ціальної дезадаптації. Види девіантної поведінки. Причини ви-
никнення девіантної поведінки 

 2. Адитивна поведінка, її різновиди (нехімічні адикції, проміжні 
форми, хімічні адикції).

 3. Види адитивної поведінки (аутоагресивна, дисморфоманічна, ге-
поїдна, дромоманія, патологічна сором’язливість), їх характерис-
тики.
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 4. Поняття про наркоманію, наркотичні засоби, наркотики, психо-
тропні речовини. Токсикоманія. Алкоголізм. Наркозалежна по-
ведінка, її характеристика.

Доповіді

 1. Особливості педагогічної профілактики адитивної поведінки під-
літків.

 2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];

додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  
39; 40; 41; 46; 48]

Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Розробіть систему соціальної профілактики адитивної поведінки 
(для конкретної соціальної групи).

Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];
додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  

39; 40; 41; 46; 48]

Семінарське заняття 7
Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування

покарання з випробуванням (2 год)
План 

1. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування пока-
рання з випробуванням.

2. Чинники протиправної поведінки неповнолітніх. 
Доповіді

 1. Технологія соціальної реабілітації неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі (мета, завдання, 
етапи роботи, методи). 

Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];
додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  

39; 40; 41; 46; 48]
Завдання для самостійної роботи студентів

 1. Проаналізуйте вітчизняні та міжнародні документи, що визнача-
ють правовий статус неповнолітніх засуджених (Конвенція ООН 
про права дитини, резолюції 40/33 генеральної Асамблеї ООН 
10 грудня 1985 р. (“Пекінські правила”), Кримінальний Кодекс 
України). Визначте права, що існують в Україні стосовно непов-
нолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
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 2. Проаналізуйте законодавство України, що регулює соціальну ро-
боту з дітьми, молоддю та сім’ями, і визначте, яку допомогу з боку 
соціальних служб можуть отримувати неповнолітні, звільнені від 
відбування покарання з випробуванням, в Україні.

Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];
додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  

39; 40; 41; 46; 48]

Семінарське заняття 8
Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику (2 год)

План
 1. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику. Основні 

групи факторів ризику. Особливості дітей групи ризику. Причи-
ни появи дітей групи ризику.

 2. Принципи роботи соціального педагога з дітьми групи ризику.
 3. Поняття про соціально-педагогічну підтримку дитинства. Проце-

дура залучення до процесу реабілітації дітей групи ризику інших 
уповноважених відомств.

 4. Робота з вихованцями закладів соціальної й психолого-педагогіч-
ної підтримки дитинства (притулки, інтернати). 

Дискусії

 1. На врахуванні яких факторів має будуватися методика роботи 
соціального педагога в закладах соціальної підтримки для дітей 
групи ризику?

 2. У чому суть теорії соціальної компетенції в контексті соціалізації 
дітей групи ризику?

Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];
додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  

39; 40; 41; 46; 48]
Завдання для самостійної роботи студентів 

 1. Розробіть план (програму) соціально-педагогічної роботи з дити-
ною групи ризику.

Література: основна [1; 2; 6; 10–12; 15; 23; 25; 27; 29];
додаткова [6; 10; 20; 21; 26; 29; 32; 35;  

39; 40; 41; 46; 48]
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ПОЗААУДИТОРНА  САМОСТІЙНА  РОБОТА

Реферати
Реферат — це доповідь на певну тему, що включає огляд наукових 

та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи, 
стислий виклад у письмовому (друкованому) вигляді змісту наукової 
праці, літератури з теми. Реферат демонструє ерудицію дослідника, 
його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікува-
ти й узагальнювати суттєву наукову інформацію.

Тему реферату може запропонувати викладач або сам студент, але 
за узгодженням з викладачем. Обсяг реферату — 10–15 друкованих 
сторінок.

Основні вимоги до реферату:
– повнота відображення змісту статті чи кількох праць за темою;
– відповідність основних тез і положень, виділених реферуючим, 

змістові статті;
– відповідність висновків автора поставленим завданням.

Етапи реферування
Перший етап — опрацювання наукової статті. Насамперед слід її 

уважно прочитати, виділяючи ключові моменти та принципові поло-
ження. На цьому етапі зазначають автора, назву праці, назви періо-
дичного видання або наукового збірника, де міститься стаття, номер 
або том, рік та відповідні сторінки.

Другий етап — аналітичний (складання плану реферування статті 
за основними змістовими блоками). План має включати всі складові 
статті: вступ, постановку проблеми, засоби реалізації, саме дослід-
ження, висновки. На цьому етапі формується чітке уявлення про схе-
му праці.

Третій  етап — синтезуючий, на якому наповнюється складений 
на попередньому етапі план характерними методиками та аргумен-
тацією. 

Теми рефератів з курсу “Соціальна педагогіка”
 1. Особливості професійної підготовки соціальних працівників у 

США (Німеччині, Великобританії).
 2. Порівняльний аналіз двох зарубіжних систем професійної підго-

товки соціальних працівників (дві країни на вибір).
 3. Соціальне середовище як фактор соціалізації особистості.
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 4. Професійно-етична культура соціального педагога/соціального 
працівника.

 5. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.
 6. Соціальний працівник як центральна постать соціально-педаго-

гічної діяльності в різних соціальних інститутах.
 7. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-педа-

гогічна система.
 8. Виховні особливості сім’ї як фактор формування шлюбно-сімей-

них уявлень у молоді.
 9. Прийомна сім’я як позитивне соціальне середовище для дитини.
 10. Історія розвитку дитячих будинків сімейного типу.
 11. Індивідуально-типологічна характеристика дітей — вихованців 

дитячих будинків сімейного типу.
 12. Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом, і 

СНІДу.
 13. Особливості психолого-педагогічної підтримки підлітків і мо-

лоді, які постраждали від морального, фізичного, сексуального 
насильства чи насильства в сім’ї.

 14. Особливості психолого-педагогічної підтримки жінок, які зазна-
ли насильства.

 15. ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі: сучасний стан і перспек-
тиви профілактики.

 16. Волонтерський рух і сучасні тенденції розвитку волонтерських 
організацій в Україні.

 17. Особливості організації та функціонування групи взаємодопомо-
ги батьків дітей з особливими потребами.

 18. Попередження та подолання негативних явищ у дитячому та мо-
лодіжному середовищі.

 19. Найважливіші проблеми молоді.
 20. Соціально-педагогічні умови корекції агресивної поведінки мо-

лодших школярів.
 21. Особливості роботи з молоддю та підлітками, котрі перебувають 

у кризовому стані чи схильні до суїциду.
 22. Особливості роботи з молоддю, схильною до асоціальної поведін-

ки.
 23. Профілактика вживання алкогольних напоїв і наркотичних речо-

вин.
 24. Соціально-психологічна профілактика адитивної поведінки під-

літків і молоді.
 25. Юне материнство як соціально-педагогічна проблема.
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Література: основна [1; 3; 5–7; 11; 15–17; 20–25; 27–29];
додаткова [1–12; 14–22; 24–45; 47–50]

Есе
Есе — це невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну 

композицію, висвітлює індивідуальні думки та висловлювання щодо 
конкретного питання і не претендує на вичерпне визначальне тлума-
чення теми. Есе виражає суб’єктивну думку про проблему. Тому зміст 
його вміщує індивідуальні судження студентів, їхні аргументи, дока-
зи, а також власні умовисновки про предмет міркування (тобто про 
проблему, що висвітлюється в есе).

У процесі написання есе в студентів формується досвід наукової 
постановки проблеми, збирання інформаційного (фактологічного) 
матеріалу для обґрунтування думок, висловлених в есе. Накопи-
чується досвід вивчення та критичного аналізу наукової літератури з 
метою надання власних умовисновків щодо означеної проблеми.

ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНИх  РОБІТ  
з дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  ПЕДАГОГІКА”

 1. Особливості роботи соціального педагога з обдарованою молод-
дю.

 2. Особливості роботи соціального педагога з дітьми групи ризику.
 3. Профілактична робота соціального педагога щодо попередження 

відмов від новонароджених дітей.
 4. Особливості соціального супроводу сімей групи ризику.
 5. Соціально-педагогічні технології роботи з прийомною сім’єю.
 6. Використання інтерактивних форм у соціально-педагогічній ро-

боті з клієнтами.
 7. Метод “рівний-рівному” як соціально-педагогічна технологія 

формування здорового способу життя підлітків.
 8. Особливості соціалізації вихованця школи-інтернату.
 9. Особливості організації та функціонування групи взаємодопомо-

ги батьків дітей з особливими потребами.
 10. Соціально-педагогічні умови корекції агресивної поведінки мо-

лодших школярів.
 11. Соціально-педагогічна робота соціального педагога з неблагопо-

лучними сім’ями.
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 12. Особливості роботи соціального педагога з підготовки молоді до 
сімейного життя.

 13. Робота з молодими сім’ями щодо стабілізації сімейних стосунків.
 14. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціо-

нальними обмеженнями.
 15. Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-інваліда-

ми.
 16. Соціально-педагогічна робота з дітьми з девіантною поведінкою.
 17. Особливості профілактичної роботи щодо профілактики нега-

тивних явищ серед дітей і підлітків.
 18. Соціально-педагогічна робота з вихованцями закладів соціальної 

й психолого-педагогічної підтримки (притулки, інтернати).
 19. Соціально-педагогічна робота з батьками щодо формування усві-

домленого батьківства.
 20. Особливості роботи соціального педагога з дітьми, які постраж-

дали від фізичного та сексуального насильства.
 21. Особливості роботи соціального педагога з ВІЛ-інфікованими 

підлітками.
 22. Соціально-педагогічні технології роботи з наркозалежними під-

літками. 
 23. Соціально-педагогічна профілактика алкоголізму в молодіжному 

середовищі.
 24. Ресоціалізаційна робота соціального педагога з неповнолітніми, 

звільненими від покарання з випробуванням.

КОНТРОЛЬ  ЗА  САМОСТІЙНОЮ  РОБОТОЮ  СТУДЕНТІВ

Контроль являє собою усвідомлене, планомірне спостереження 
й фіксацію вербальних і практичних дій студентів з метою з’ясувати 
рівень набутого ними соціального досвіду, опанування програмного 
матеріалу, оволодіння знаннями, професійними вміннями й навичка-
ми, а також особистісних і професійних якостей.

Контроль має такі функції:
– освітню (сприяння поглибленню, розширенню, удосконаленню 

знань студентів, уточненню й систематизації навчального ма-
теріалу з предмета);

– діагностично-коригуючу (виявлення знань, умінь і навичок, 
труднощів, недоліків, неуспішності; забезпечення зворотного 
зв’язку в різновидах “студент-викладач” і “студент-студент”);
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– контрольно-оцінювальну (визначення рівня знань, умінь і нави-
чок студентів, підготовленості до засвоєння нового матеріалу, 
виставлення оцінок студентам);

– виховну (покращання особистої дисципліни, розвиток волі, ха-
рактеру, навичок систематичної самостійної праці, виховання 
моральної відповідальності за результатами своєї діяльності);

– розвивальну (стимулювання пізнавальної активності студентів, 
розвиток психічних процесів особистості — уваги, пам’яті, мис-
лення, мовлення);

– стимулювально-мотиваційну (стимулювання студентів до пок-
ращання навчальної діяльності, формування мотивів навчан-
ня);

– управлінську (забезпечення цілеспрямованості в навчанні);
– прогностично-методичну (стосується як викладача, який от-

римує досить точні дані для оцінки своєї праці, результатів за-
провадження своєї методики викладання, шляхів подальшого 
вдосконалення навчання, так і студентів, оскільки допомагає їм 
прогнозувати свою навчальну роботу).

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Соціальна педагогіка як наука. Об’єкт і предмет соціальної педа-
гогіки, її головні завдання.

 2. Категорії соціальної педагогіки. Структура соціальної педагогі-
ки.

 3. Сучасні концепції соціалізації особистості.
 4. Мета, принципи, функції діяльності соціального педагога.
 5. Напрями й етапи соціально-педагогічної діяльності.
 6. Сфери й зміст професійної діяльності соціального педагога.
 7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика соціального педагога.
 8. Територіальна громада як поле діяльності державних і неурядо-

вих організацій.
 9. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах: за-

вдання й зміст роботи соціальних педагогів у загальноосвітніх 
закладах.

 10. Основні функції та види професійної діяльності соціального пе-
дагога в загальноосвітніх закладах.

 11. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкти 
реалізації соціальної політики. Нормативно-правові акти, що ре-
гулюють діяльність ЦСССДМ.

 12. Етапи становлення системи центів соціальних служб в Україні.
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 13. Напрями соціальної роботи ЦСССДМ. Заклади соціалізованого 
спрямування.

 14. Соціально-педагогічна діяльність інтегрованих соціальних служб. 
Поняття про інтегративні соціальні служби; типи інтегративних 
соціальних служб.

 15. Роль неурядових організацій у розв’язанні соціальних проблем 
сімей, дітей і молоді. Види неурядових організацій.

 16. Класифікація неурядових організацій.
 17. Сервісні неурядові організації, особливості їх діяльності.
 18. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності 

державних і громадських організацій.
 19. Поняття про “волонтерство”, найважливіші риси волонтерства. 

Діяльність волонтерського руху на сучасному етапі розвитку де-
ржавної соціальної політики.

 20. Принципи роботи волонтерів. Форми підготовки волонтерів.
 21. Соціальні послуги в системі соціально-педагогічної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю.
 22. Поняття про соціальні послуги. Види соціальних послуг, їх зміст.
 23. Технології соціально-педагогічної діяльності, основні риси со-

ціально-педагогічної технології
 24. Поняття про соціально-педагогічну технологію; фактори розроб-

ки технології.
 25. Структура соціально-педагогічної технології; етапи діяльності 

соціального педагога у процесі реалізації соціально-педагогічної 
технології.

 26. Принципи розробки та впровадження соціально-педагогічної 
технології.

 27. Класифікація соціально-педагогічних технологій.
 28. Інтерактивні форми соціально-педагогічної діяльності, їх харак-

теристика.
 29. Тренінг як форма організації інтерактивного навчання; ознаки 

тренінгу.
 30. Структурні компоненти тренінгу. Методи проведення тренінгу.
 31. Мінілекція як активний метод проведення тренінгу. Структура 

мінілекції.
 32. Рольова гра як метод проведення тренінгу. Методика проведення 

рольової гри. Переваги та недоліки використання методу рольо-
вої гри.
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 33. Метод кейсів (проблемні ситуації). Варіанти застосування мето-
ду кейсів. Процедура застосування методу. Переваги та недоліки 
використання методу кейсів.

 34. Мозковий штурм. Правила проведення мозкового штурму. Пере-
ваги та недоліки проведення мозкового штурму.

 35. Дискусія як метод проведення тренінгу. Процедура використання 
дискусії. Переваги та недоліки застосування методу дискусії.

 36. “Рівний-рівному” — інноваційний метод соціально-педагогічної 
діяльності. Різновиди методу.

 37. Етапи (процедури) застосування методу “рівний-рівному”.
 38. Принципи реалізації методу “рівний-рівному”.
 39. Рекламно-інформаційні технології в соціально-педагогічній 

діяльності. Види соціальної проблематики реклами.
 40. Функції, прийоми та засоби соціальної реклами.
 41. Соціальна рекламна кампанія, етапи її організації.
 42. Технології розробки та впровадження соціальних проектів.
 43. Характерні особливості соціального проекту; типології проекту.
 44. Соціальний проект, “життєвий цикл” соціального проекту.
 45. Поняття “юне материнство”, причини юного материнства. Техно-

логія роботи з юними матерями.
 46. Профілактична робота щодо попередження відмов від новонарод-

жених дітей. Причини відмов від дітей (соціально детерміновані, 
біологічно детерміновані).

 47. Алгоритм роботи з жінками, які відмовляються від дітей.
 48. Діяльність соціальних центрів матері та дитини.
 49. Поняття про прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. 

Основні напрями діяльності соціальних служб при створенні 
прийомної сім’ї та ДБСТ.

 50. Соціально-педагогічна робота з окремим типами сімей. Основні 
напрями роботи соціального педагога (освітній, психологічний, 
посередницький, допомога в інформуванні).

 51. Види сімей (благополучна, сім’я групи ризику, неблагополучна 
сім’я), їх характеристики. Види соціально-педагогічної роботи з 
неблагополучними сім’ями.

 52. Суть соціально-педагогічного обслуговування неблагополучних 
сімей та сімей групи ризику.

 53. Особливості соціально-педагогічної профілактичної роботи з не-
благополучними сім’ями та сім’ями групи ризику.

 54. Соціально-педагогічна реабілітаційна робота з неблагополучни-
ми сім’ями та сім’ями групи ризику.
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 55. Соціально-педагогічна робота з підготовки молоді до сімейного 
життя, мета діяльності; форми та структура організації роботи.

 56. Соціально-педагогічна робота з молодими сім’ями щодо ста-
білізації сімейних стосунків: мета діяльності; основні шляхи 
розв’язання проблем; форми роботи з молодими сім’ями.

 57. Соціально-педагогічна допомога батькам у розв’язанні різно-
манітних проблем сімейного виховання: мета діяльності; форми 
роботи з батьками.

 58. Соціально-педагогічний супровід неблагополучних сімей і сімей 
групи ризику.

 59. Поняття про соціально-педагогічний супровід та інспектування. 
Об’єкти соціально-педагогічного інспектування.

 60. Етапи здійснення соціально-педагогічного супроводу неблагопо-
лучної сім’ї.

 61. Поняття про ВІЛ-інфекцію, СНІД; шляхи передачі ВІЛ-інфек-
ції.

 62. Етичні принципи надання соціальної підтримки ВІЛ-інфікова-
ним. Форми надання соціальної підтримки.

 63. Види соціальних послуг ВІЛ-інфікованим.
 64. Поняття про насильство над дітьми. Форми жорстокого повод-

ження з дітьми.
 65. Характеристика фізичного насильства над дітьми. Попередження 

фізичного насильства.
 66. Характеристика сексуального насильства над дітьми. Робота со-

ціального педагога / соціального працівника з попередження сек-
суального насильства над дітьми.

 67. Психологічне насильство над дітьми. Особливості профілактич-
ної роботи соціального педагога з попередження психологічного 
насильства над дітьми.

 68. Класифікація видів насильства.
 69. Засоби запобігання насильству над дітьми.
 70. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціо-

нальними обмеженнями. Поняття “інвалідність”. Групи людей з 
функціональними обмеженнями.

 71. Етапи й зміст соціально-педагогічної допомоги. Тактики соціаль-
но-реабілітаційної роботи з людьми, які мають функціональні об-
меження.

 72. Патронаж, його значення. Особливості здійснення патронажу 
людей з функціональними обмеженнями.
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 73. Девіантна та делінквентна поведінка дітей і молоді як форма со-
ціальної дезадаптації.

 74. Основні підходи до оцінки поведінкової норми й девіації.
 75. Види девіантної поведінки (експансивні, неекспансивні, егоїс-

тичні, альтруїстичні, усвідомлені та неусвідомлені девіації).
 76. Причини виникнення девіантної поведінки (соціально-економіч-

ні, соціально-педагогічні, соціально-культурні, психологічні).
 77. Делінквентна поведінка. Групи делінквентних осіб.
 78. Адитивна поведінка, її різновиди (нехімічні адикції, проміжні 

форми, хімічні адикції).
 79. Види адитивної поведінки (аутоагресивна, дисморфоманічна, ге-

поїдна, дромоманія, патологічна сором’язливість), їх характерис-
тика.

 80. Поняття про наркоманію, наркотичні засоби, наркотики, психо-
тропні речовини. Токсикоманія. Алкоголізм.

 81. Наркозалежна поведінка, її характеристика.
 82. Особливості педагогічної профілактики адитивної поведінки під-

літків.
 83. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
 84. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування пока-

рання з випробуванням. Чинники протиправної поведінки непов-
нолітніх.

 85. Технологія соціальної реабілітації неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі (мета, завдання, 
етапи роботи, методи). 

 86. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику. Основні 
групи факторів ризику.

 87. Особливості дітей групи ризику. Причини появи дітей групи ри-
зику.

 88. Принципи роботи соціального педагога з дітьми групи ризику.
 89. Поняття про соціально-педагогічну підтримку дитинства. Проце-

дура залучення до процесу реабілітації дітей групи ризику інших 
уповноважених відомств.

 90. Робота з вихованцями закладів соціальної й психолого-педагогіч-
ної підтримки дитинства (притулки, інтернати). 
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ОЦІНКА  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ

Розрахунок рейтингу
з дисципліни “Соціальна педагогіка”

За навчальним планом передбачено вивчення дисципліни на II 
курсі, у четвертому навчальному семестрі:

лекції — 32 год;
семінарські заняття — 16 год;
самостійна робота — 60 год.
Усе це становить три кредити ECTS.
Обсяг засвоєного матеріалу оцінюється за шкалою:
– від 1 до 59 % фактичного матеріалу — “незадовільно”;
– від 60 до 74 % фактичного матеріалу — “задовільно”;
– від 75 до 89 % фактичного матеріалу — “добре”;
– від 90 до 100 % фактичного матеріалу — “відмінно”.
Якість знань оцінюється за традиційною п’ятибальною шкалою. 

Тоді загальний рейтинг студента визначається за формулою:
   

Р = 
   0(5) · 5 + 0(4) · 4 + 0(3) · 3 — 0 (2) · 2 ,

   К
де 0(5), 0(4), 0(3) — кількість позитивних оцінок (відповідно “п’ять”, 
“чотири”, “три”); 0(2) — кількість “незадовільних оцінок”, отриманих 
під час засвоєння всього курсу.

Рейтинг повинен бути не нижчий 60 % засвоєння матеріалу з оцін-
кою “задовільно” і не нижчий 30 % кількості “незадовільних оцінок”, 
тобто Р = 0,7 · 3 — 0,3 · 2 = 1,5;

для оцінки “добре” Р = 0,8 · 4 — 0,2 · 2 = 2,8;
для оцінки “відмінно” Р = 0,9 · 5 — 0,1 · 2 = 4,3.

Рейтинг індивідуальної роботи студента визначається за форму-
лою

Р інд = Б/К, 
де Б — сума балів, отриманих за самостійну роботу;

К — кількість семінарських занять, відведених навчальною про-
грамою.

Студенти, які протягом семестру набрали необхідну кількість 
умовних балів, тобто не менше 75 % розрахункового рейтингу з дис-
ципліни, мають змогу отримати іспитову оцінку “автоматично” (від-
повідно до набраної кількості умовних балів, переведених для іспиту 
в національну оцінку). За бажанням студент може підвищити свій 
рейтинг під час іспиту. 
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У разі отримання на іспиті оцінки, що менша від зарахованої ав-
томатично, за студентом залишається право на отримання оцінки, що 
була виставлена “автоматично”.

Студенти, які хочуть підвищити свій рейтинг і отримати вищу ек-
заменаційну оцінку, складають іспит. На іспиті студент може отрима-
ти не більш як 20 % балів від набраної ним суми протягом семестру. 
Підсумкова оцінка визначається сумарним рейтингом.

Шкала оцінювання:
90–100 балів — відмінно (А);
75–89 балів — добре (ВС);
60–74 балів — задовільно (DЕ);
35–59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання 

(FX);
1–34 балів — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
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