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Метою викладання навчальної дисципліни
«Соціальна педагогіка та профілактична робота
з дітьми» є ґрунтовне засвоєння методологічних
принципів та основних понять соціальної
педагогіки, змісту, основних закономірностей

діяльності соціального педагога з 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.

І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері
психології, що передбачають застосування
основних психологічних теорій та методів та
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
У результаті вивчення навчальної дисципліни
здобувач вищої освіти повинен:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області
та розуміння професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями.
ЗК5.
Здатність
бути
критичним
і
Інтегральна компетентність,
самокритичним.
загальні
компетентності,
ЗК6. Здатність
приймати
обґрунтовані
спеціальні
(фахові)
рішення.
компетентності
ЗК7
Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10.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.
СК1. Здатність оперувати категоріальнопонятійним апаратом психології
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного
та
зарубіжного
досвіду
розуміння
природи
виникнення,
функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3.Здатність
до
розуміння
природи
поведінки, діяльності та вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та
критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації
СК8.Здатність організовувати та надавати
психологічну допомогу (індивідуальну та
групову)
СК9. 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 категоріальнопонятійним апаратом психології.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема № 1. Соціальна педагогіка як наука. Причини виникнення соціальної
педагогіки. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Основні категорії
соціальної педагогіки. Волонтерство як соціально-педагогічна умова
становлення
особистості.
Соціальний
педагог
як
професія.
Форми роботи соціального педагога. Напрямки роботи соціального педагога
навчального закладу. Ділові характеристики соціального педагога. Вимоги до
соціального педагога. Документація соціального педагога.
Тема № 2. Зміст діяльності соціального педагога. Зміст діяльності соціального
педагога. Об'єкти і суб'єкти соціально-педагогічної діяльності. Спеціалізація
соціального педагога. Функції діяльності соціального педагога. Установи роботи
соціального педагога.
Тема № 3. Моделювання соціально-педагогічної діяльності. Моделювання
соціально-педагогічної діяльності. Зміст діяльності соціального педагога в
загальноосвітніх навчальних закладах. Зміст діяльності соціального педагога в
умовах мікрорайону школи. Зміст діяльності соціального педагога в умовах
дитячого будинку, школи-інтернату.
Тема № 4. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Технологія роботи
з різними категоріями сімей. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи.
Загальне поняття сім’ї. Функції сім’ї. Види сімей. Соціально-психологічний
феномен батьківства. Форми вияву девіантної поведінки. Синдром наркотичної
залежності. Наркоманія, токсикоманія. Алкоголізм, тютюнопаління.

Тема № 5. Технології попередження насильства щодо дітей. Психопедагогічні
технології
попередження
насильства
щодо
дітей
Загальна характеристика насилля. Насильство над дітьми. Реабілітація жертв
домашнього насильства. Реабілітація дітей, які зазнали насильства
Тема № 6. Основи сучасної соціально-профорієнтаційної роботи.
Характеристика
світу
професій
як
багатогранного
явища.
Типи професій. Класи професій. Розділи професій. Групи професій. Основні
форми профорієнтаційної роботи. Професіографічна бесіда, професіографічне
дослідження, професіографічна екскурсія. Профконсультаційні ігри як засоби
активізації професійного вибору. Професіограма.
Тема № 7. 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.
Тема № 8. Педагогічна робота з «дітьми вулиці». Проблеми соціальнопедагогічної роботи з «дітьми вулиці». Поняття «діти вулиці». Стадії «виходу на
вулицю». Напрямки роботи з «дітьми вулиці». Влаштування безпритульних
дітей. Девіантна поведінка дітей та молоді як проблема соціальної
роботи. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.
Прояви і види девіантної поведінки. Причини девіантної поведінки.
Тема № 9. Робота соціального педагога в пенітенціарних закладах.
Психологічні та соціальні особливості роботи соціального педагога в
пенітенціарних закладах. Соціальний педагог в закладах пенітенціарної системи
(злочинної системи). Етапи роботи соціального педагога з засудженими.
Ресоціалізація та соціальна адаптація колишніх засуджених.
Тема № 10. 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
психолого-педагогічну 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.
Тема № 11. 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’єктивно-прагматичний, 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).

Тема № 12. Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки
дітей Суть, мета, завдання первинної педагогічної профілактики адитивної
поведінки дітей різного віку. Суть, мета, завдання вторинної педагогічної
профілактики адитивної поведінки дітей та молоді. Суть, мета, завдання
третинної педагогічної профілактики адитивної поведінки дітей, які мають
адитивну поведінку. Комплексна педагогічна профілактика адитивної поведінки
дітей та молоді.
Тема № 13. Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки
дітей. Профілактична аутоагресивної (суїцидальної) 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). Суїцидальна поведінка як соціально-педагогічна проблема. Суть,
чинники, типи суїциду. Ознаки суїцидальної поведінки та групи суїцидального
ризику. Превенція, інтервенція, поственція суїцидальної поведінки. Особливості
соціально-психологічної допомоги особам групи суїцидального ризику на
Телефоні довіри.
Тема № 14. 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.
ПРН-1. Уміти розробляти та кваліфіковано
застосовувати нормативно-правові акти в різних
сферах правоохоронної діяльності, реалізовувати
норми матеріального й процесуального права в
професійній діяльності.
ПРН-2. Актуалізувати й структурувати проблеми,
ухвалювати рішення та забезпечувати умови їх
реалізації.
ПРН-3. Застосовувати заходи, спрямовані на
усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб
і публічній безпеці, що виникли в наслідок
учинення кримінального чи адміністративного
Програмні результати
правопорушення.
навчання
ПРН-4. Організовувати і здійснювати превентивну
та профілактичну діяльність, спрямовану на
запобігання вчиненню правопорушень, у тому
числі корупційних.
ПРН-8. Уживати заходи для забезпечення
публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у
парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в
аеропортах, морських та річкових портах, інших
публічних місцях.
ПР11. Складати
та
реалізовувати
план

консультативного процесу з урахуванням
специфіки
запиту
та
індивідуальних
особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР12. Складати та реалізовувати програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів,
тощо, відповідно до вимог замовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію,
бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у
команді у процесі вирішення фахових завдань,
у тому числі демонструвати лідерські якості.
ПР15. Відповідально
ставитися
до
професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися
етичних принципів професійної діяльності
психолога.
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у
професійній та громадській діяльності.
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо
збереження здоров’я (власного й оточення) та
за потреби визначати зміст запиту до
супервізії.
Форми
поточного
та Поточний контроль – 50 балів.
Підсумковий контроль – залік – 50 балів.
підсумкового контролю
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені,
заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат
вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

12 97 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

11

94 – 96

10
9
8

90 – 93
85 – 89
80 – 84
Добре
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,потрібні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, усі навчальні завдання,
які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, потрібні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
B усінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані,
якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до
максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, усі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
C
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, але
прогалинине носять істотний характер, потрібні практичні навички роботи
D з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні
навички роботи несформовані, частина передбачених програмою навчання
E навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму
критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
FX потрібні практичні навички роботи несформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
потрібні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні
F завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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