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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка та
профілактична робота з дітьми» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів, вибіркова компонента освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (психолог
ювенальної превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами
вищої освіти системою знань про закономірності соціальних процесів
формування та розвитку особистості, її виховання та навчання, свідому та
планомірну підготовку людини до життя та адаптації в суспільстві.
Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Педагогіка»,
«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»,
«Соціальна психологія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Соціальна педагогіка як наука.
Тема 2 Засади профілактичної діяльності поліції.
Тема № 3. Особливості профілактичної роботи органів і служб у справах
дітей.
Тема № 4. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. насильство та
жорстоке поводження щодо дітей.
Тема № 5. Психологічний портрет неповнолітнього кривдника та
особливості виявлення жорстокого поводження стосовно дитини.
Тема № 6. Педагогічна робота з «дітьми вулиці».
Тема № 7. Діти «групи ризику».
Тема № 8. Профілактика девіантної поведінки дітей.
Тема № 9. Профілактично-виховна робота з дітьми: сутність, зміст,
напрями.
Тема № 10. Методи, прийоми та форми профілактично-виховної роботи з
дітьми.
Тема № 11. Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки
дітей.
Тема № 12. Попередження руйнівних форм поведінки дітей і молоді:
вандалізму, графіті та ін.
Тема № 13. Соціальний патронаж обдарованих дітей.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» є
ґрунтовне засвоєння методологічних принципів та основних понять соціальної
педагогіки, змісту, основних закономірностей діяльності соціального педагога з
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різними категоріями; засвоєння основних закономірностей та особливостей
профорієнтаційної роботи соціального педагога, організації дозвілля; набуття
теоретичних та практичних навичок у соціальній педагогіці та основ
консультування; засвоєння основних технологій діяльності соціального
педагога.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна педагогіка»
є
1) розкрити актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності в
Україні;
2) формувати гуманістично-орієнтованого професійного світогляду
майбутнього соціального педагога, який розуміє потреби та проблеми
соціальних груп дітей та молоді;
3) визначити значення соціально-педагогічної діяльності;
4) сформувати в здобувачів вищої освіти цілісну картину організації
дозвілля молоді;
5) розкрити конкретні шляхи, прийоми, методи, форми організації
дозвілля;
6) визначити основні теоретичні положеннями соціальної психології,
вузлові проблемами, головні концепції та напрямки соціальної психології;
7) розкрити провідні напрямки професійної соціально-педагогічної
діяльності, спрямованих на педагогізацію середовища та створення
оптимальних умов для соціалізації молодого покоління;
8) познайомити з основними техніками психологічного консультування;
9) охарактеризувати напрямки професійної підготовки психологаконсультанта;
10) розкрити технології роботи соціального педагога з різними
категоріями сімей, з обдарованими дітьми, дітьми-сиротами, інвалідами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
 актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності в Україні
 потреби та проблеми соціальних груп дітей та молоді;
 значення соціально-педагогічної діяльності;
 цілісну картину організації дозвілля молоді;
 конкретні шляхи, прийоми, методи, форми організації дозвілля;
 основні теоретичні положеннями соціальної психології;
 вузлові проблеми, головні концепції та напрямки соціальної психології;
 провідні напрямки професійної соціально-педагогічної діяльності,
спрямованих на педагогізацію середовища та створення оптимальних
умов для соціалізації молодого покоління;
 основні техніки психологічного консультування;
 напрямки професійної підготовки психолога-консультанта;
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 технології роботи соціального педагога з різними категоріями сімей, з
обдарованими дітьми, дітьми-сиротами, інвалідами.
вміти:
 діагностувати проблеми соціальних груп дітей та молоді;
 розуміти цілісну картину організації дозвілля молоді;
 використовувати конкретні шляхи, прийоми, методи, форми організації
дозвілля;
 визначати вузлові проблеми, головні концепції та напрямки соціальної
психології;
 створювати оптимальні умови для соціалізації молодого покоління;
 застосовувати основні техніки психологічного консультування;
 застосовувати на практиці технології роботи з різними категоріями сімей,
з обдарованими дітьми, дітьми-сиротами, інвалідами.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
Інтегральна
проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
компетентність
навчання, що передбачає застосування правових доктрин,
принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності
ЗК1.
ситуаціях.
(ЗК)
Знання та розуміння предметної області та
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
Навички використання інформаційних і
ЗК3.
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5.
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7
ЗК8.
ЗК9.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Навички міжособистісної взаємодії,
Здатність працювати в команді.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

ЗК10.
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Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності
(СК)

СК1.
СК2.

СК3.

Здатність до розуміння
діяльності та вчинків.

СК4.

Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел

СК7.
СК9.

Програмні
навчання

Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.
природи

поведінки,

Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації
Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну відповідно до запиту

СК10.

Здатність дотримуватися норм професійної етики

СК11.

Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку

СК12.

Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології

результати ПРН 1.
ПРН 2.
ПРН 3.

ПРН 4.

Аналізувати та пояснювати психічні явища,
ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
Розуміти закономірності та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті
професійних завдань.
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у
т.ч. з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, для вирішення
професійних завдань.
Обґрунтовувати власну позицію, робити
самостійні висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН 8.
Презентувати результати власних досліджень усно
/ письмово для фахівців і нефахівців.
ПРН 11.

ПРН 12.

Складати та реалізовувати план консультативного
процесу з урахуванням специфіки запиту та
індивідуальних особливостей клієнта,
забезпечувати ефективність власних дій.
Складати та реалізовувати програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
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ПРН 13.

ПРН 14.
ПРН 15.
ПРН 16.
ПРН 17.

ПРН 18

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи гендерно-вікові
відмінності.
Ефективно виконувати різні ролі у команді у
процесі вирішення фахових завдань, у тому числі
демонструвати лідерські якості.
Відповідально ставитися до професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
Знати, розуміти та дотримуватися етичних
принципів професійної діяльності психолога.
Демонструвати соціально відповідальну та свідому
поведінку, слідувати гуманістичним та
демократичним цінностям у професійній та
громадській діяльності.
Вживати ефективних заходів щодо збереження
здоров’я (власного й оточення) та за потреби
визначати зміст запиту до супервізії.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
Історія виникнення соціальної педагогіки. Наукові школи із соціальної
педагогіки. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Мета соціальної
педагогіки, Соціально-педагогічне середовище, Соціальний педагог, Основні
категорії соціальної педагогіки. Функції соціальної педагогіки - дослідницька;
проектна; доброчинна; кореагуючо-координаційна; пропагандистська; виховна;
соціально-правова; соціально-реабілітаційна. Соціальне виховання. Теорія
соціалізації. Соціальна адаптація. Соціальна реабілітація. Ресоціалізація.
Соціальна допомога. Принципи соціально-педагогічної діяльності. Психолого –
педагогічні принципи.
ТЕМА № 2. ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Об’єкти і суб’єкти соціально-педагогічної діяльності. Нормативно-правове
забезпечення захисту прав дітей в Україні. Заклади соціального захисту дітей.
Сім рівнів профілактики правопорушень дітей. Поліцейські превентивні заходи.
Міжнародно-правові основи профілактичної діяльності поліції щодо
профілактики правопорушень дітей. Організація діяльності підрозділів
ювенальної превенції щодо профілактики правопорушень дітей. Заходи загальної
та індивідуальної профілактики. Профілактичний облік.
ТЕМА № 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ
ОРГАНІВ І СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Зміст діяльності соціального педагога в загальноосвітніх навчальних
закладах. Зміст діяльності соціального педагога в умовах мікрорайону школи.
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Зміст діяльності соціального педагога в умовах дитячого будинку, школиінтернату. Сутність профілактики правопорушень. Основні завдання
центрального органу виконавчої влади у сфері усиновлення та захисту прав
дітей, служб у справах дітей. Основні завдання підрозділів ювенальної
превенції. Види профілактичної діяльності правоохоронних органів у роботі з
дітьми.
Аналітико-профілактична
діяльність.
Освітньо-профілактична
діяльність. Освітньо-профілактична діяльність.
ТЕМА № 4. СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
РОБОТИ. НАСИЛЬСТВО ТА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ЩОДО
ДІТЕЙ.
Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Загальне поняття сім’ї.
Функції сім’ї. Види сімей. Робота соціального педагога з малозабезпеченими та
з багатодітними сім’ями. Соціальна робота з сім'єю. Робота з молодими сім'ями
по стабілізації сімейних стосунків. Допомога батькам у розв'язанні
різноманітних проблем сімейного виховання. Соціальна робота з дітьми та
молоддю з особливими потребами. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей,
які залишилися без батьківського піклування. Поняття насильства та
жорстокого поводження з дітьми. Домашнє насильство. Жорстоке поводження
з дитиною. Психологічне (емоційне) насильство. Основні типи психологічного
насильства. Причини та умови виникнення домашнього насильства та
жорстокого поводження з дітьми.
ТЕМА № 5. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕПОВНОЛІТНЬОГО
КРИВДНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЖОРСТОКОГО
ПОВОДЖЕННЯ СТОСОВНО ДИТИНИ.
Психологічний портер неповнолітньої особи, яка вчинила насильство в
сім’ї. «Дефекти» сімейного виховання. Фактори шкільного середовища.
Соціально-демографічна характеристика дитини-кривдника. Педагогічна
характеристика дитини-кривдника. Психологічний портрет дитини-кривдника.
Особливості виявлення насильства та жорстокого поводження стосовно дитини.
Наслідки домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми.
ТЕМА № 6. ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З «ДІТЬМИ ВУЛИЦІ»
Проблеми соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці». Поняття «діти
вулиці». Стадії «виходу на вулицю». Безпритульні діти. Бездоглядні діти. Дітивтікачі. Напрямки роботи з «дітьми вулиці». Профілактична соціальна робота.
Подолання невизначеності. Закріплення за соціальним інститутом. Соціальний
супровід.
Влаштування безпритульних дітей. Комерційна сексуальна
експлуатація дітей. Поняття сексуальної експлуатації та знущань сексуального
характеру відносно дітей. Бродяжництво. Етапи формування бродяжництва.
Жебрацтво з неповнолітніми.
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ТЕМА № 7. ДІТИ ГРУПИ РИЗИКУ
Причини потрапляння дітей в групу ризику. Психологічна характеристика
дітей, які відчувають сімейне неблагополуччя. Психологічні особливості дітей
групи ризику. Ранній і дошкільний вік. Молодший шкільний вік. Діти
підліткового віку. Віктимологічна модель дитини жетиви.
ТЕМА № 8. ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ.
Форми профілактичної роботи з дітьми групи ризику. Інформування.
Шляхи профілактики адиктивної поведінки дітей. Організація соціального
середовища. Організація здорового способу життя. Активне соціальне навчання
соціально-важливим навичкам. Профілактика втягнення дітей у комерційну,
сексуальну експлуатацію. Профілактика бродяжнецтва та жебракування.
ТЕМА № 9. ПРОФІЛАКТИЧНО-ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ:
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, НАПРЯМИ
Поняття про педагогічну профілактику: первинну, вторинну, третинну.
Завдання кожного виду педагогічної профілактики. Соціальна та педагогічна
діагностика особистості дитини. Поняття про комплексну психологопедагогічну діагностику особистості дитини; її предмет, мету, завдання,
змістові критерії та етапи реалізації. Зміст та особливості спеціальної
профілактики відхилень у поведінці. Індивідуальна профілактика відхилень у
поведінці дитини. Сутність і зміст профілактично-виховної роботи з дітьми.
Превентивне виховання. Правове виховання, його мета і напрямки здійснення.
Принципи виховання у профілактично-виховній роботі з дітьми. Особливості
профілактичної роботи з батьками.
ТЕМА
№
10.
МЕТОДИ,
ПРИЙОМИ
ТА
ФОРМИ
ПРОФІЛАКТИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ
Поняття про методи профілактично-виховної роботи з дітьми.
Характеристика основних груп методів профілактично-виховної роботи:
загальних педагогічних методів (методи формування свідомості; методи
організації діяльності та формування досвіду поведінки; методи
стимулювання), спеціальних методів педагогічної корекції (суб’єктивнопрагматичний, метод природних наслідків, метод відшкодування, метод
корекції через працю («трудовий метод»), метод вибуху); психологічних
(методи
психодіагностики,
психотерапевтичні
та
психокорекційні);
соціологічних (методи опитування, аналізу документів, біографічний метод).
Поняття про прийоми профілактично-виховної роботи та їх види
(переконання; моральна підтримка та зміцнення віри у власні сили; залучення
до соціально орієнтованої діяльності; прийом флангового обходу; активізація
позитивних почуттів; констатація вчинку та ін.). Характеристика основних
форм профілактично-виховної роботи: індивідуальних та групових.
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ТЕМА № 11. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
Поняття про агресивність. Теорії походження агресії. Особливості
формування дитячої і підліткової агресивності. Лихослів’я як вербальна агресія,
особливості корекції. Характеристика методів корекції агресивної поведінки
дітей (С. Шебанова). Булінг як психологічне і соціальне явище. Психокорекція
недеструктивної та ворожої деструктивної агресії. Методи керування
агресивною поведінкою людини.
ТЕМА № 12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ РУЙНІВНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ: ВАНДАЛІЗМУ, ГРАФІТІ ТА ІН.
Суть та особливості вандалізму як форми девіантної поведінки. Теорії, що
пояснюють виникнення вандалізму. Характеристика основних підходів до
класифікації типів вандалізму. Графіті як форма девіантної поведінки і
вандалізму. Види графіті, характеристика мотивів графіті.
ТЕМА № 13. СОЦІАЛЬНИЙ ПАТРОНАЖ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Обдаровані діти. Поняття, типологія обдарованості. Показники
обдарованості. Проблеми обдарованих дітей. Функції соціального педагога, що
працює з обдарованими дітьми. Методи вивчення соціальним педагогом
творчої дитини. Арттерапія в роботі з обдарованими дітьми як метод
діагностики обдарованості.
3.

Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті

Основна
1.
Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та
жорстокого поводження з дітьми : тренінговий курс для працівників освіти,
програма курсу для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей
"Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", "Практична психологія". - Київ :
К.І.С., 2010. - 242 с.
2.
Психолого-педагогічні та правові засади діяльності поліції із
захисту прав дитини : навч.посіб. / за заг.ред.д-ра юрид.наук, доц. Д.В. Швеця :
[Д.В. Швець, О.М. Бандурка, О.І. Федоренко та ін.,] ; МВС України, Харків.
Нац.ун-т внур.справ. Харків : ХЕУВС, 2020, 284 с.
3.
Соціальна педагогіка : підручник / А.Й. Капська, О.В. Безпалько,
Р.Х. Вайнола та ін.. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 487 с.
4.
Соціальна педагогіка : Луцьк : Ред.-вид. від. "Вежа" Волин. держ.
ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 192 с.
5.
Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої.
- К. : Центр учб. літ., 2010. - 336 с.
6.
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / Т.Ф. Алексєєнко, Т.П.
Басюк, О.В. Безпалько та ін.. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 335 с.
7.
Великий, В.М. Соціальна педагогіка правоохоронної діяльності :
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навч. посіб.. - Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2010. - 340 с.
8.
Соціальна педагогіка / авт. кол. : А.Й. Капська, О.В. Безпалько, О.В.
Биковська та ін.. - К. : Центр навч. літ., 2011. - 468 с.
9.
Соціальна педагогіка / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола
та ін.. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 487 с.
10. Текст лекції з дисципліни "Соціальна педагогіка" : . : [галузь знань:
Соціально-політичні науки; спец.: Психологія; ступень вищ. освіти: бакалавр] /
розроб. С.П. Гіренко. - Харків : ХНУВС, 2015. - 30 с.
Допоміжна
11. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо
профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї: навчальнометодичний посібник / А. Блага, Д. Заброда, Т. Журавель, Н. Мілорадова; за заг.
ред. Г. Христової. К.: ТОВ «ВПК ОБНОВА», 2012. 140 с
12. Кочемировська О. Індикатори прихованих форм сімейного
насильства щодо дітей та їх застосування в практиці дільничних інспекторів
міліції / Кочемировська О., Ходоренко А. Х., 2016.
13. Максимова Н. Ю., Мороз Л. А., Мороз Л. І., Яковенко С. І.
Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання:
Навчальний посібник /. За ред. С.І. Яковенка. К. : КЮІ КНУВС, 2015. 200 с.
14. Мигович І.І. Соціальна робота. / Вступ до спеціальності. – Ужгород,
2010. - 336с.
15. Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну
роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та
насильству в сім’ї : методичний посібник / авт. кол.:А.А. Гришко,
Т.В. Журавель, О. О Кочемировська, О. О. Лазаренко, К. В. Сергеєва; за ред.
Т. В. Журавель, О. О. Кочемировської. К. : Обнова, 2013.
16. Підготовка працівників структурних підрозділів Національної
поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей : навч.-метод.
посіб. Ч. 2 (спеціалізована) ; за заг. ред. Т. В. Журавель, Л. В. Зуб, О. В.
Ковальової, Ю. В. Пилипас ; В. Л Андрєєнкова, К. А. Бороздіна, Т. І. Бугаєць та
ін. (Н. Е. Мілорадова - тема 4.2). Київ : Вид-во ФОП Буря О. Д., 2019. 499 с.
17. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон
України
від
07.12.2017
№
2229-VIII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення 30.03.2020).
18. Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в
сім’ї. Навч.-метод. посібник у двох томах. Том 1 / кол. авт. : О.М. Бандурка,
О.І. Бандурка, В.О. Брижик та ін. ; за заг. ред. Бандурки О.М., Левченко К.Б.,
Трубавіної І.М. К. : Україна, 2013. 136 с.
19. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб.: у 2-х част.
/ А.В. Аносова, О.В. Безпалько, Т.П. Цюман та ін. / За заг. ред.: Т.М. Журавель,
З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. К., 2016. 567 с.
20. Соціальна педагогіка. Навчально-методичний посібник / За заг. ред..
А. Й. Капської. – К.: ІЗМН, 2012. – 220 с.
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21. Соціальна педагогіка. Підручник/ За ред. проф. Капської А.Й. – К.:
Центр навчальної літератури, 2016. – 306с.
22. Червоний П. Д. Шкільний музей А.С. Макаренка : матеріали II
Міжнародної наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, О. М. Павленко // [„Творча
спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI
століття”] (Суми, 15–16 березня 2018 р.). – Суми : СумДПУ імені
А. С. Макаренка, 2018. – 284 с.
23. Червоний П. Д. Виховання колективізму в школі за cистемою А. С.
Макаренка : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / П. Д. Червоний, // „
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного
виховання персоналу системи МВС України ” (Харків, 30 березня 2018 р.). – Х.:
ХНУВС, 2018. – с. 274-276.
24. Червоний П. Д. Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей /
П. Д. Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та
патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр.
справ. ‒ Харків, 2017. – 280 с. С. 255-257.
25. Червоний П. Д. Особливості формування курсантського колективу
на навчальному курсі ВНЗ МВС України / Червоний П. Д., Гіренко С. П. //
Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. LXXVIV. Том. 3. – Херсон : 2017 – С. 98 –
102.
Інформаційні ресурси в інтернеті.
26. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі:
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько — К.: Центр учбової
літератури, 2009. — 208 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk742813.pdf
27. Жигайло Н.І. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. – Львів:
Новий
Світ-2000,
2020.
–
256
c.
http://ns2000.com.ua/wpcontent/uploads/2019/10/Sotsial-na-pedahohika.pdf
28. Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навчальний посібник] / Р. В.
Чубук – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с.
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/174/1/%D0%A7%D1%83%
D0%B1%D1%83%D0%BA%20%D0%A0.%20%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE
%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%20%D0
%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B
A%D0%B0.pdf
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет та завдання соціальної педагогіки.
Основні категорії соціальної педагогіки.
Об’єкти і суб’єкти соціально-педагогічної діяльності.
Спеціалізація соціального педагога.
Функції соціальної педагогіки.
Теорія соціалізації.
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7.
Соціальна адаптація. Соціальна реабілітація. Ресоціалізація.
Соціальна допомога.
8.
Установи роботи соціального педагога.
9.
Нормативно-правове забезпечення захисту прав дітей в Україні.
10. Рівнів профілактики правопорушень дітей.
11. Поліцейські превентивні заходи.
12. Зміст діяльності соціального педагога у загально-освітніх закладах.
13. Міжнародно-правові основи профілактичної діяльності поліції щодо
профілактики правопорушень дітей.
14. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції щодо
профілактики правопорушень дітей.
15. Заходи загальної та індивідуальної профілактики. Профілактичний
облік.
16. Зміст діяльності соціального педагога у мікрорайоні школи.
17. Зміст діяльності соціального педагога в умовах дитячого будинку,
школи-інтернату.
18. Сутність профілактики правопорушень.
19. Види профілактичної діяльності правоохоронних органів у роботі з
дітьми. Аналітико-профілактична діяльність. Освітньо-профілактична
діяльність.
20. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Загальне поняття та
функції сім’ї.
21. Робота соціального педагога з малозабезпеченими сім’ями.
22. Робота соціального педагога з багатодітними сім’ями.
23. Поняття насильства та жорстокого поводження з дітьми.
24. Реабілітація дітей, які зазнали насильства.
25. Домашнє насильство.
26. Жорстоке поводження з дитиною.
27. Причини та умови виникнення домашнього насильства та
жорстокого поводження з дітьми.
28. Психологічний портер неповнолітньої особи, яка вчинила
насильство в сім’ї.
29. Педагогічна характеристика дитини-кривдника.
30. Особливості виявлення насильства та жорстокого поводження
стосовно дитини.
31. Психологічний портрет дитини-кривдника.
32. Наслідки домашнього насильства та жорстокого поводження з
дітьми.
33. Соціальна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами.
34. Поняття та показники обдарованості.
35. Технологія роботи з обдарованими дітьми
36. Поняття «діти вулиці».
37. Стадії «виходу на вулицю». Напрямки роботи з «дітьми вулиці».
38. Технологія соціально-педагогічної роботи з дітьми сиротами.
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39. Соціально-педагогічні технології роботи з сім’єю, яка виховує
дитину з обмеженими можливостями.
40. Технологія соцільно-педагогічної реабілітації.
41. Соціально-педагогічне сімейне і психолого-педагогічне
консультування.
42. Методи профілактики адиктивної поведінки.
43. Поняття про педагогічну профілактику: первинну, вторинну,
третинну.
44. Завдання кожного первинної, вторинної, третинної педагогічної
профілактики.
45. Соціальна та педагогічна діагностика особистості дитини.
46. Поняття про комплексну психолого-педагогічну діагностику
особистості дитини;
47. Поняття сексуальної експлуатації та знущань сексуального характеру
відносно дітей.
48. Бродяжництво. Етапи формування бродяжництва.
49. Жебрацтво неповнолітніми.
50. Психологічні особливості дітей групи ризику. Ранній і дошкільний
вік.
51. Психологічні особливості дітей групи ризику. Молодший шкільний
вік. Діти підліткового віку.
52. Віктимологічна модель дитини жетиви.
53. Профілактика втягнення дітей у комерційну, сексуальну
експлуатацію.
54. Профілактика бродяжнецтва та жебракування.
55. Зміст та особливості спеціальної профілактики відхилень у
поведінці.
56. Індивідуальна профілактика відхилень у поведінці дитини.
57. Сутність і зміст профілактично-виховної роботи з дітьми.
58. Превентивне виховання.
59. Правове виховання, його мета і напрямки здійснення.
60. Принципи виховання у профілактично-виховній роботі з дітьми.
61. Поняття про методи профілактично-виховної роботи з дітьми.
62. Особливості профілактичної роботи з батьками.
63. Характеристика основних груп методів профілактично-виховної
роботи: загальних педагогічні методи (методи формування свідомості; методи
організації діяльності та формування досвіду поведінки; методи
стимулювання).
64. Спеціальні
методів
педагогічної
корекції
(суб’єктивнопрагматичний, метод природних наслідків, метод відшкодування, метод
корекції через працю («трудовий метод»), метод вибуху).
65. Психологічні (методи психодіагностики, психотерапевтичні та
психокорекційні).
66. Соціологічні (методи опитування, аналізу документів, біографічний
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метод).
67. Поняття про прийоми профілактично-виховної роботи та їх види
(переконання; моральна підтримка та зміцнення віри у власні сили; залучення
до соціально орієнтованої діяльності; прийом флангового обходу; активізація
позитивних почуттів; констатація вчинку та ін.).
68. Характеристика основних форм профілактично-виховної роботи:
індивідуальні та групові.
69. Суть, мета, завдання первинної педагогічної профілактики
адитивної поведінки дітей різного віку.
70. Суть, мета, завдання вторинної педагогічної профілактики
адитивної поведінки дітей та молоді.
71. Суть, мета, завдання третинної педагогічної профілактики
адитивної поведінки дітей, які мають адитивну поведінку.
72. Комплексна педагогічна профілактика адитивної поведінки дітей та
молоді.
73. Поняття про агресивність.
74. Особливості формування дитячої і підліткової агресивності.
75. Лихослів’я як вербальна агресія, особливості корекції.
76. Булінг як психологічне і соціальне явище.
77. Характеристика методів корекції агресивної поведінки дітей
(С. Шебанова).
78. Суть та особливості вандалізму як форми девіантної поведінки.
Теорії, що пояснюють виникнення вандалізму.
79. Характеристика основних підходів до класифікації типів
вандалізму.
80. Графіті як форма девіантної поведінки і вандалізму.
81. Види графіті, характеристика мотивів графіті.

