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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань  

0101 педагогічна освіта Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

7.010106 Соціальна 

педагогіка 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

7.01010601 Соціальна 

педагогіка  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  -                  
Семестр 

Загальна кількість годин 

–  72  

 1-й 

Лекції 

Форми навчання: 

аудиторних – 10 

самостійної роботи 

студента – 62 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

спеціаліст 

 6 год. 

Практичні, семінарські 

 4 год. 

Лабораторні 

. - 

Самостійна робота 

 62 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

 ПМК (залік) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями з 

основ соціально-педагогічної роботи у закладах освіти. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основами організації 

соціально-педагогічної роботи у закладах освіти, її завданнями, структурою та функціями; 

висвітлити специфіку основних видів та напрямків діяльності соціального педагога; 

розкрити зміст діяльності соціального педагога по забезпеченню соціально-

психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу; виробити у студентів 

ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, 

активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.   

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

основи соціально-педагогічної роботи у закладах освіти: завдання, структуру, 

функції;  

- вимоги до особистості та професійних характеристик соціального педагога; 

 - особливості основних видів та напрямків діяльності соціального педагога 

навчального закладу; 

-  особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками, схильними до 

правопорушень, та з дітьми шкільного віку із неблагополучних сімей. 

вміти:  
- застосовувати отримані теоретичні знання у психологічній практиці; 

- організовувати, планувати діяльність соціального педагога у навчальному 

закладі; 

-  планувати роботу соціального педагога з підлітками, схильними до 

правопорушень; 

-  вміти застосовувати на практиці методи діагностики особистості та її 

мікросереджовища; 

- вміти застосовувати на практиці соціально-педагогічні технології. 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Організація соціально-педагогічної роботи у навчальному закладі.  

Тема 1: Загальнотеоретичні питання організації соціально-педагогічної роботи 

у навчальному закладі.  

Міжнародні та державні нормативні документи у системі освіти, психологічної 

служби, охорони здоров’я, соціального захисту дітей. Зміст діяльності соціального 

педагога у навчальному закладі. Тарифно-кваліфікаційна характеристика соціального 

педагога. Посадові обов'язки соціального педагога. Функції соціального педагога. 

Планування роботи соціального педагога. Документація соціального педагога. 

Тема 2: Соціально-педагогічна діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу 

Зміст діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу. Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього 

навчального закладу. Методика планування діяльності соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Технологія соціальної паспортизації класу. 

Методика співпраці соціального педагога з опорним пунктом громадськості та міліції 

Тема 3: Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками, схильними 

до правопорушень, та з дітьми шкільного віку із неблагополучних сімей. 

Типи підлітків-правовопорушників і стратегічні напрями соціально-педагогічного 

впливу на них. Стратегія організації соціально-педагогічного комплексу мікрорайону. 

Модель соціально-педагогічного супроводу підлітків з акцентуаціями характеру та 

технології її реалізації. Тактики соціально-педагогічного супроводу підлітка з 

акцентуаціями характеру. Технологія створення "Банку даних дітей шкільного віку, які 

знаходяться в складнішій життєвій ситуації".  Особливості соціально-педагогічної 

діяльності у школах-інтернатах. 

Тема 4: Соціально-педагогічна діагностика і консультування. 

Сутність соціально-педагогічної діагностики. Характеристика складових 

соціально-педагогічної діагностики. Особливості консультування в діяльності соціального 

педагога. Схема "соціальної історії" клієнта. Алгоритм соціально-педагогічної 

діагностики. 

Тема 5: Технології соціально-педагогічної діяльності. 



Поняття соціально-педагогічної технології. Класифікації соціально-педагогічних 

технологій. Структурні компоненти соціально-педагогічних технологій. Використання 

інтерактивних технологій у роботі соціального педагога. Тренінг як форма інтерактивного 

навчання. Основні методи тренінгу. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Організація соціально-педагогічної роботи у навчальному закладі.  

Тема 1. Загальнотеоретичні питання 

організації соціально-педагогічної 

роботи у навчальному закладі.  

14 2    12 

Тема 2. Соціально-педагогічна діяльність 

загальноосвітнього навчального закладу. 

14 2    12 

Тема 3. Особливості соціально-

педагогічної роботи з підлітками, 

схильними до правопорушень, та з 

дітьми шкільного віку із 

неблагополучних сімей. 

14 2    12 

Тема 4. Соціально-педагогічна 

діагностика і консультування. 

15  2   13 

Тема 5. Технології соціально-

педагогічної діяльності.  

15  2   13 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. 

ПМК (залік)       

Усього годин 72 6 4   62 



5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Соціально-педагогічна діагностика і консультування. 2 

 Технології соціально-педагогічної діяльності.  2 

6.  Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Загальнотеоретичні питання організації соціально-педагогічної роботи 

у навчальному закладі.  

12 

2. Соціально-педагогічна діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу. 

12 

3. Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками, схильними до 

правопорушень, та з дітьми шкільного віку із неблагополучних сімей. 

12 

4. Соціально-педагогічна діагностика і консультування. 13 

5. Технології соціально-педагогічної діяльності.  13 

 Разом  62 

 

 

7. Методи навчання 

На лекційних заняттях: розповідь, пояснення, демонстрація, бесіда, дискусія. 

На практичних заняттях: проблемне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, 

розв’язання професійно-орієнтованих завдань. 

Самостійна робота студента: повідомлення, моделювання професійних ситуацій.  

 

8. Методи контролю 

Поточний тестовий контроль (на кожному практичному занятті), усне опитування, 

підсумкова модульна робота, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне 

опрацювання, залік. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ CТУДЕНТІВ З КУРСУ 

«СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

 

Рівень 

Бали 

за 100-

бальною 

системою 

Критерії оцінювання відповіді 

Теоретичні знання Вміння 

П
о
ч

а
т

к
о
в
и

й
 р

ів
ен

ь
 

зн
а
н

ь
 

«
2
»
 (

р
ец

еп
т

и
в
н

о
-

п
р
о
д
ук

т
и

в
н

и
й

) 

0-25 балів 

без права 

перескладанн

я (для 

екзаменів та 

заліків) 

Студент за допомогою 

викладача розпізнає визначення 

основних термінів на 

побутовому рівні, однослівно 

(„так‖ чи „ні‖) відповідає на 

конкретні запитання. 

Студент намагається 

відповідати, однак 

потребує постійної 

консультації та контролю 

з боку викладача. За 

допомогою викладача 

намагається пояснити з 

наукової точки зору 

явища оточуючої 

дійсності. 



Рівень 

Бали 

за 100-

бальною 

системою 

Критерії оцінювання відповіді 

Теоретичні знання Вміння 

26-49 

балів 

Студент за допомогою 

викладача однослівно 

відповідає на запитання, 

відтворює незначну частку 

питання в тому вигляді і в тій 

послідовності, у якій воно було 

розглянуте на лекції або 

консультації. 

Студент вміє при 

постійному контролі і  

допомозі викладача 

визначити тему, до якої 

стосується наведений 

приклад прояву психічної 

діяльності особистості. 

50-59 балів 

Студент з помилками 

характеризує окремі поняття та 

явища загальної психології. 

Володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

Студент вміє при 

постійному контролі і  

допомозі викладача 

визначити тему та основні 

поняття, що пояснюють 

описане явище.  

С
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60-65 балів 

Студент володіє матеріалом на 

початковому рівні, значну 

частину матеріалу відтворює на 

продуктивному рівні: за 

допомогою викладача 

відтворює словами, близькими 

до тексту лекції, визначення 

основних термінів, принципів; 

частково відтворює текст 

підручника; у процесі відповіді 

допускає окремі відозміни 

навчальної інформації; 

ілюструє відповіді прикладами, 

що були наведені на 

консультації. 

Студент вміє з допомогою 

викладача визначити тему 

та основні поняття, що 

пояснюють описане явище 

та навести приклади 

методів та методик для 

його дослідження. 

66-70 балів 

Студент за допомогою 

викладача дає правильне 

визначення окремих понять з 

області загальної психології; 

словесно описує явища та 

закономірності психічної 

діяльності людини, вказує на 

деякі їх властивості; відтворює 

всю тему або її основну 

частину, ілюструючи відповідь 

власними прикладами. 

Студент вміє правильно 

перевести приклади 

психічної діяльності з 

„побутової‖ мови на мову 

наукових понять те 

термінів, визначити тему, 

основні поняття та 

закономірності, що пояс-

нюють описане явище, 

підібрати декватні методи 

для його дослідження та 

описати їх результати.  

71-73 балів 

Студент за допомогою 

викладача свідомо відтворює 

тему лекції, ілюструючи її 

власними прикладами; 

розкриває суть загально-

психологічних процесів та 

Студент вміє правильно 

перевести приклади 

психічної діяльності з 

„побутової‖ мови на мову 

наукових понять те 

термінів, визначити тему, 



Рівень 

Бали 

за 100-

бальною 

системою 

Критерії оцінювання відповіді 

Теоретичні знання Вміння 

явищ, допускаючи у відповідях 

незначні неточності; 

намагається співвіднести 

окремі психодіагностичні 

методики з їх груповими 

характеристиками; намагається 

застосувати окремі прийоми 

логічного мислення 

(порівняння, аналіз, висновок). 

основні поняття та 

закономірності, що 

пояснюють описане 

явище, підібрати декватні 

методи для його 

дослідження зробити 

якісний аналіз результатів 

дослідження та частково 

узагальнити результати.  
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74-80 балів 

Студент без помилок відтворює 

зміст питання, наводячи власні 

приклади; правильно розкриває 

суть психодіагностичних 

понять. 

Студент здатний дати 

психологічне пояснення 

прикладам загально-

психологічних процесів та 

явищ, підібрати методи та 

провести дослідження, 

описати отримані 

результати. Самостійно 

навести приклади схожих 

явищ та дати їм 

узагальнююче пояснення.  

81-85 балів 

Студент володіє навчальною 

інформацією, вміє зіставляти, 

узагальнювати та 

систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача; 

аргументовано відповідає на 

поставлені запитання і 

намагається відстояти свою 

точку зору. 

Студент здатний дати 

психологічне пояснення 

прикладам загально-

психологічних процесів та 

явищ, підібрати методи та 

провести дослідження, 

описати отримані 

результати. Самостійно 

навести приклади схожих 

явищ та дати їм 

узагальнююче пояснення. 

При потребі звертаючись 

до викладача може 

визначити окремі шляхи 

корекції або розвитку 

описаного явища.  

86-89 балів 

Студент вільно володіє 

вивченим обсягом навчального 

матеріалу, наводить аргументи 

на підтвердження своїх думок, 

використовуючи матеріали 

власних спостережень та 

проведених досліджень; може 

за допомогою викладача 

відповідати на питання, що 

потребують знання кількох тем. 

Студент здатний дати 

психологічне пояснення 

прикладам загально-

психологічних процесів та 

явищ, підібрати методи та 

провести дослідження, 

описати отримані 

результати. Самостійно 

навести приклади схожих 

явищ та дати їм 

узагальнююче пояснення. 

При потребі звертаючись 
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Критерії оцінювання відповіді 

Теоретичні знання Вміння 

до викладача може 

визначити окремі шляхи 

корекції або розвитку 

описаного явища. При 

виконанні завдання може 

поєдувати знання з 

кількох тем. 
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90-93 балів 

Студент вільно володіє темою, 

має ґрунтовні психологічні 

знання; вільно відповідає на 

запитання, що потребують 

знання кількох тем; оцінює 

окремі нові факти, явища; 

судження логічні й достатньо 

обгрунтовані; узагальнює і 

систематизує матеріал у межах 

навчальної теми; самостійно 

визначає окремі цілі власної 

навчальної діяльності. 

Студент виявляє 

початкові творчі 

здібності: уміє працювати 

зі спеціальною 

літературою (наукові 

журнали тощо); знаходить 

джерела інформації та 

самостійно використовує 

їх відповідно до цілей, які 

поставив викладач, свою 

відповідь ілюструє 

схемами, прикладами з 

життя; проводить 

самоперевірку виконаної 

роботи; може з неповним 

обґрунтуванням пояснити 

виконання завдань 

підвищеного 

(комбінованого) рівня. 

94-97 балів 

Студент вільно висловлює 

власні думки, визначає 

програму особистої 

пізнавальної діяльності, 

самостійно оцінює різноманітні 

психодіагностичні дослідження, 

висловлюючи особисту позицію 

щодо них; без допомоги 

викладача знаходить джерела 

інформації і використовує 

одержані відомості відповідно 

до мети та завдань власної 

пізнавальної діяльності. 

Використовує набуті 

знання в нестандартних 

ситуаціях, переконливо 

аргументує особисту 

життєву позицію, 

узгоджуючи її з 

загальнолюдськими 

цінностями. 
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98-100 балів 

Студент виявляє особливі 

творчі здібності, глибоко 

розуміє суть психічних 

процесів та явищ; подає ідеї 

згідно з вивченим матеріалом, 

робить творчо обґрунтовані 

висновки; вміє аналізувати і 

систематизувати матеріали 

власних досліджень; визначає 

порядок особистої навчальної 

діяльності, самостійно оцінює її 

результати. Активно займається 

науково-дослідною роботою. 

Студент самостійно 

розвиває власні 

обдарування і нахили, 

вміє самостійно здобувати 

знання, формулювати 

психологічну проблему і 

визначати шляхи її 

розв’язання; вести 

дискусію з конкретного 

питання; проводити 

дослідження високої 

складності. 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота ПМК Сума 

Змістові модулі 1-4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   100 

     

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
82 -89 B 

добре  
74-81 C 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно  

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 

F 

незадовільно  

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 



10. Методичне забезпечення 

1. Текст лекцій. 

2. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів. 

3. Пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів. 

4. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студента. 
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