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Пояснювальна записка 

Становлення і розвиток соціальної педагогіки як науки і практичної 

дисципліни пов'язаний із суперечливими і неоднозначними процесами, які 

протягом багатьох десятиліть відбувалися в нашому суспільстві і сприяли 

прояві потреби в соціально-педагогічній діяльності соціуму та спонукали 

розвиток соціальних послуг для різних категорій населення. Значення цих 

видів соціальної підтримки, соціального захисту та соціальної адаптації 

особливо зростає у перехідний період суспільного розвитку, коли 

активізуються його зовнішні (економічні, політичні, соціальні процеси) та 

внутрішні (стратифікація суспільства) фактори. їх взаємодія потребує пошуку 

соціально-педагогічних технологій, властивих конкретному етносу, його 

менталітету, традиціям освіти й виховання, способу житгя і відповідності 

лише тим проблемам, які зумовлені історичними надбаннями народу. У таких 

умовах пряме, беззастережне перенесення досвіду соціально-педагогічної 

роботи інших країн на вітчизняний ґрунт є неможливим та й безпідставним. 

Очевидною необхідністю стає підготовка фахівців нової генерації, здатних 

виконувати специфічну професійну діяльність, особливий підхід до 

розв'язання тих проблем, які існують в особистості на макро-, мезо- та 

мікрорівнях. Концептуально воно базується на соціальній педагогіці, яка 

пройшла значний історичний шлях як практична діяльність відомих 

зарубіжних та вітчизняних педагогів (Й. Песталоцці, Р. Штайнер, 

М. Монтессорі, С. Т. Шацький, А. С. Макаренко, С. Ф. Русова, 

В. О. Сухомлинський та ін.), має суттєві здобутки як нова галузь загальної 

педагогіки. У своєму розвитку соціальна педагогіка увібрала здобутки 

суміжних дисциплін, що становлять її методологічне підґрунтя — філософія, 

соціологія, психологія, соціальна психологія та ін. Роль соціальної педагогіки 

як науки про закономірності і механізми формування та соціалізації 

особистості на макро-, мезо- та мікрорівнях зростає у зв'язку із розвитком 

відносно нових спеціальностей: практичних психологів і соціальних педагогів, 

які, відповідно до Закону України "Про освіту", мають здійснювати 

психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-
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педагогічний патронаж у системі освіти. Головним завданням соціальної 

педагогіки у практичному аспекті є координація, об'єднання всіх 

державних та суспільних структур, зусиль усього соціального оточення, 

його інститутів виховання, національних програм, ресурсів та служб,, які 

сприяють задоволенню соціальних, економічних та освітніх оздоровчих 

потреб різних категорій - дітей, молоді, людей похилого віку. Одночасно це 

діяльність соціального педагога як посередника в усіх аспектах соціального 

патронажу, соціальної допомоги, а також соціальної роботи (шкільна, 

селянська, сімейна, правозахисна, опікунська, культурно-дозвільна та 

фізкультурно-спортивна). Усе це актуалізує проблему оволодінням цими 

фахівцями як соціальних, так і педагогічних діагностик, методик організації 

соціально-педагогічної роботи, застосування їх у нових соціально-

педагогічних умовах виховання, формування та розвитку особистості. 

Зміст курсу “Соціальна педагогіка” 

 

Розділ І. Теоретичні основи соціально-педагогічної діяльності 

 

Тема 1. Предмет та завдання соціальної педагогіки.  

Поняття соціальної педагогіки. Об’єкт та суб’єкт соціальної педагогіки. 

Завдання соціальної педагогіки. Функції соціально-педагогічної діяльності. 

Взаємозв’язок соціальної педагогіки з іншими науками. 

Тема 2. Провідні категорії соціальної педагогіки.  

Соціалізація як базова категорія соціальної педагогіки. Механізми 

соціалізації. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Поняття 

соціальної адаптації. Поняття та види реабілітації. Класифікація соціальної 

допомоги, як виду діяльності. 

Тема 3. Принципи соціально-педагогічної діяльності.  

Класифікація принципів соціальної педагогіки. Сутність соціально-

політичних принципів. Психолого-педагогічні принципи в соціальній 

педагогіці. Організаційні та специфічні принципи. 

Тема 4. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.  
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Поняття “соціальний педагог”. Функції соціального педагога. Обов’язки 

соціального педагога. Вміння, якими має володіти соціальний педагог. 

Особистісні якості соціального педагога. Сфери діяльності соціального 

педагога. 

Тема 5. Методика та технології соціально-педагогічної діяльності.  

Поняття “методика”. Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. 

Соціально-педагогічне дослідження. Соціально-педагогічні технології. 

 

Розділ ІІ. Характеристика основних об’єктів соціально-педагогічної 

діяльності. 

 

Тема 6. Особливості соціалізації дитини на різних вікових етапах.  

Особливості пренатального розвитку людини та його вплив на процес 

соціалізації людини. Вплив стилю батьківського піклування на соціалізацію 

особистості дитини дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку. 

Вплив групи однолітків на розвиток особистості дитини. Особливості 

соціалізації в підлітковому та юнацькому віці. Роль соціального оточення.  

Тема 7. Об’єднання ровесників як фактор соціалізації особистості. 

Роль ровесників у процесі соціального розвитку особистості. Типи 

самодіяльних об’єднань дітей та молоді, їх функції. Нетрадиційні релігійні 

групи молоді. 

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

Поняття сім’ ї. Основні соціалізуючі функції сім’ ї. Різні підходи до 

класифікації сім’ ї. Параметри сім’ ї. Стратегії сімейних стосунків. Сімейне 

виховання як компонент соціалізації особистості. Методи соціально-

педагогічної діагностики сімейного оточення. Форми соціально-педагогічної 

роботи з сім’єю. 

Тема 9. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. 

Теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з неблагополучною 

сім’єю. Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з 

неблагополучною сім’єю. Види соціально-педагогічної роботи з 
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неблагополучною сім’єю. 

Тема 10. Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми.  

Характеристика обдарованої дитини як суб’єкта соціально-педагогічної 

діяльності. Діагностика обдарованої дитини. 

Тема 11. Соціально-педагогічна підтримка дітей та молодих людей з 

особливими потребами.  

Різні підходи до поняття “людина з особливими потребами”. Види 

відхилень у здоров’ ї. Типологія інвалідності. Причини виникнення відхилень у 

здоров’ ї. Характеристика дітей із інтелектуальними порушеннями. 

Особливості поведінки дітей із порушенням зору. Форми соціально-

педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами.  

Тема 12. Соціально-педагогічна діяльність щодо дітей, які залишились 

без батьківського піклування.  

Сирітство як соціальне явище. Форми опікування дітей-сиріт. Особливості 

розвитку дитини, яка виховується у закладах закритого типу. Переваги та 

недоліки виховання в прийомній сім’ ї. 

Тема 13. Фостерна система опіки як альтернативна форма піклування 

про дітей-сиріт.  

Поняття фостерінгу. Історичні аспекти розвитку фостерної моделі 

виховання. Система підготовки фостерних батьків. Система діагностики 

потенційних фостерних батьків. Соціально-педагогічний супровід фостерної 

сім’ ї.  

Тема 14. Соціально-педагогічна робота в конфесійних общинах. 

Функції релігії в суспільстві. Християнські конфесії як суб’єкт соціально-

педагогічної діяльності. Джерела соціально-педагогічної діяльності в 

християнстві. Соціальне виховання в християнстві. 

Тема 15. Девіації як соціально-педагогічна проблема. 

Алкоголізм як форма девіантної поведінки дітей. Особливості дитячого 

алкоголізму. Причини та наслідки алкоголізму дітей. Рівні включення дітей до 

вживання спиртних напоїв. Соціальна-педагогічна робота з дітьми, що 

вживають алкоголь. 
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Тема 16. Використання дітей в індустрії секс-бізнесу як соціально-

педагогічна проблема.  

Проблема проституції. Особливості дитячої проституції. Причини та 

наслідки дитячої проституції. Форми соціально-педагогічної роботи з 

жертвами проституції. 

Тема 17. Злочинність як форма прояву делінквентної поведінки дітей. 

 Злочинність серед неповнолітніх. Спеціальні навчально-виховні заклади 

для неповнолітніх правопорушників. Соціально-педагогічна робота з 

підлітками, що порушили закон. 

Тема 18. Школа як відкрита система. 

� Школа як відкрита система. 

Специфіка школи як відкритої виховної системи. Співробітництво школи 

з різними соціальними інститутами. Авторські школи. Зарубіжні моделі 

„відкритої” та „общинної” шкіл. 

� Соціально-педагогічна діяльність в загальноосвітніх закладах.  

Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх 

закладах. Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі. Структура 

соціального паспорту класу. Форми роботи соціального педагога  в 

загальноосвітніх закладах. 
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17. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч. –метод. 

комплекс / За ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.,2007. 

18. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів 

у прийомні батьки та батьки вихователі” / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К., 

2006. 

19. Кондрашова Л.В. Превентивна педагогіка. – К., 2005. 
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20. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти 

формування усвідомленого батьківства. – К., 2001. 

21. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. –  К., 1998. 

22. Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічні аспекти 

профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К., 2000. 

23. Малько А.О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної 

педагогіки: Монографія. – Х., 2004. 

24. Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / За заг. 

ред.А.Й.Капської. – К.,2003. 

25. Основи батьківської компетентності: Навч. посіб./ За ред. І.Д. Звєрєвої. – 

К.,2006. 

26. Право дитини на сім’ю / За ред.. Г.М. Лактіонової. – К., 2007. 

27. Робота з дитиною в прийомній сім’ ї. Методичний посібник. – К.,2003. 

28. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної 

підтримки За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – К., 2007. 

29. Семигіна Т. Робота в громаді: практика й політика. – К., 2004. 

30. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: Навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закл. – К., 2005. 

31. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями. 

Методичні рекомендації /Авт.-упорядники Безпалько О.В., Губарева Т. Г. – К., 

2002. 

32. Соціально-економічні причини насильства в сім’ ї в Україні. – К.,2004. 

33. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими 

функціональними можливостями. / За ред А.Й. Капської. – К.,2003. 

34. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу: Навч.- метод. комплекс / За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В. 

Петрочко. – К., 2006. 

35. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. 

А. Й. Капської. – К., 2001. 

36. Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. – К., 

2000. 
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37. Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім’ ї. – К., 2001. 

38. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. – 

К., 2002. 

39. Чепмен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. – СПб., 2000. 

40. Капська А. Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Г. Актуальні проблеми соціально-

педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання). - К, 2002. 

41. Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні. - К., 2004. 

42. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / В.П. Андрущенко, 

В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с. 

43. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За 

заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.  

44. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний 

словник) / Під заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994. – 119 с.  

45. Соціальна педагогіка: категорії та поняття: Словник / Автори-уклад. Н.А. 

Сейко, С.М. Коляденко. – Житомир, 1999. – 55 с. 

46. Робота з клієнтами соціальних служб / Упор. З.Г. Зайцева, І.Д. Звєрєва. – К.: 

Етносфера, 1994. – 114 с. 

ЗАПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Предмет, завдання і категорії соціальної педагогіки як науки.  

2. Європейський досвід створення моделей навчання соціальної роботи та 

соціальної педагогіки.  

3. Аналіз поглядів вітчизняних науковців на зміст соціальної педагогіки як 

системи наукових знань. 

4. Історичні корені  соціальної педагогіки в Німеччині. Специфіка 

однофазової та двофазової моделі професійної підготовки соціального 

педагога.  

5. Історичні корені соціальної педагогіки в США. 

6. Поняття „соціальне виховання” та його характеристика. 

7. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості.  

8. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок соціалізації та 
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соціальної адаптації.  

9. Зміст та види соціальної профілактики. 

10. Перші школи соціальної роботи. Розвиток сучасної мережі закладів для 

підготовки соціальних працівників.  

11. Історичні корені і традиції Ізраїлю у становленні моделі підготовки 

соціальних працівників.  

12. Види соціальних послуг та їх характеристика. 

13. Сутність та структура соціально-педагогічної діяльності.  

14. Характеристика суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної діяльності.  

15. Поняття  принципів соціально-педагогічної діяльності та їх 

класифікація. 

16. Функції соціально-педагогічної діяльності соціального педагога.  

17. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності . 

18. Характеристика концепцій розвитку професії соціального педагога як 

інтегративної. Кодекс етики соціального педагога і соціального 

працівника. 

18. Поняття волонтерства . Характеристика волонтерства в Україні. 

19. Сім’я як мала група та соціальний інститут і її функції 

20. Напрями  та типологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю. . 

21. Причини соціального сирітства в Україні.  

22. Особливості соціалізації особистості у школі. 

23. Соціалізація особистості в соціумі та її особливості. 

24. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу.  

25. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

26. Cтворення та соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. 

27. Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ ї дітей.  

28. Типологія дитячої інвалідності. Причини відхилень у здоров’ ї дітей. 

29.  Характеристика різних категорій віктимних особистостей: 
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30. Зміст та напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

31. Поняття неурядової організації. Види неурядових організацій.  

Напрями та форми їх роботи. 

32.Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 

дезадаптації. 

32. Теорії девіації. Сутність девіантної поведінки.  

33. Причини соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх. Типові групи 

„важковиховуваних” підлітків. 

34. Характеристика видів  делінквентної поведінки.  

35. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. 

36. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності.  

37. Ознаки  узалежненої поведінки особистості. Поняття співзалежності. 

38. Соціально-педагогічний захист дитинства, дитячого та юнацького 

руху їх нормативно-правове забезпечення. 

39. Соціально-педагогічна робота в осередках соціальної допомоги різним 

категоріям населення.  

40. Форми та методи соціально-педагогічного патронажу різних категорій 

населення. 

41. Об'єднання ровесників як фактор соціалізації особистості. Типи 

самодіяльних об 'єднань дітей та молоді і їх функції. 

41. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді. Громада як  

соціалізуючий простір особистості.   

42. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації молоді.  

43. Релігія, церква і конфесійна община як фактори соціального виховання. 

44. Структура соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. Основні 

напрямки та форми їх роботи.   

45. Соціально-педагогічна робота в центрі соціально-психологічної  

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
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46. Ідеї Г.Ноля, П.Наторпа, Г.Роймера, Р.Оуена, Д.Дьюї про виховне 

середовище і вільне виховання особистості в соціокультурному 

просторі. 

47. Форми та методи діагностики обдарованості. 

48. Робота соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, батьки яких 

позбавлені батьківських прав. 

49. Методи й технології соціальної педагогіки та їх реалізації у практичній 

соціальній діяльності. 

50. Психологічні та морально-етичні якості соціального педагога. 

51. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. 

 


