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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступний іспит з комплексу основних фахових 
дисциплін  за спец іальн істю “Соціальна педагог іка” для 
продовження фахової осв іти за ступенем “Магістр” 
побудований у в ідпов ідності до навчального плану 
спец іальності “Соціальна педагог іка” ступеня “Бакалавр” 
(6.010105),  що затверджений Мін істерством осв іти та  
науки Укра їни як стандартний навчальний план для всіє ї  
системи п ідготовки фахівц ів з соц іальної педагог іки у  
вищих навчальних закладах Укра їни.  

Питання до вступного іспиту побудован і у 
відпов ідності до змісту і лог іки такої основної дисципліни  
науково-предметної п ідготовки як “Соціальна педагог іка”,  
яка є пров ідною фундаментальною дисципліною в процесі 
підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності «Соціальна 
педагогіка». Підвалинами даного курсу є найкращі доробки теорії та 
практики провідних вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців, 
які були ініціаторами виникнення та розвитку соціальної педагогіки. 
Програма цього курсу грунтується на соціокультурному підході, 
відповідно до якого динаміка історії, теорії та практики соціальної 
педагогіки розглядається в залежності до потреб розвитку культури 
певного соціуму, людства в цілому.  

Значна частина питань вступного іспиту побудована також на 
матеріалі таких основних фахових дисциплін як – “Методика 
соціально-педагогічної роботи” та «Методи соціально-педагогічного 
дослідження», спрямованих на формування технологічних навичок і 
умінь фахівців стосовно соціально-педагогічної роботи з різними 
інститутами сфери соціального виховання, а також фахової 
діяльності в мікросоціумі та територіальній громаді, а також 
науково-обгрунтованого дослідження і вирішення соціальних 
протирічч та проблем в соціальному вихованні. 

Базовими дисциплінами до основних фахових курсів є такі 
дисципліни як “Загальна педагогіка”, “Педагогічна технологія та 
етика”, та “Етнопедагогіка”, які також належать до циклу дисциплін 
професійно-орієнтованої підготовки. Питання вступного іспиту 
передбачають перевірку знань з цих дисциплін фахової підготовки та 



 

 

вміння використовувати їх у вирішенні проблем історії, теорії та 
методики соціальної педагогіки 

В цілому питання до вступного іспиту на ступінь “Магістр” 
передбачають перевірку рівня сформованості у абітурієнтів-
бакалаврів соціальної педагогіки професійної свідомості, 
теоретичної бази їх професійної діяльності, зокрема, оволодіння 
знаннями з історії соціального виховання, соціальної педагогіки, 
усвідомлення тенденцій їх розвитку на сучасному етапі; створення 
уявлень про напрями та механізм вдосконалення соціальна 
педагогічних умов просоціального розвитку особистості, групи, 
суспільства, а також відповідних програм, методик і технологій 
соціально-педагогічної діяльності.  

Особливість вступного іспиту до продовження навчання за 
ступенем «Магістр» полягає у виявленні здібностей абітурієнта до 
науководослідницької і аналітичної діяльності у сфері соціального 
виховання та здатності до пошуку інноваційних технологій соціально-
педагогічної діяльності. 
 
 

Зміст програми комплексного вступного іспиту 

Вступ 
Значення курсів "Соціальна педагогіка", “Методика соціально-

педагогічної роботи” та «Методика соціально-педагогічного дослідження» 
як основних фундаментальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з 
соціальної педагогіки. Зв'язок основних курсів з попередніми та 
наступними дисциплінами циклів гуманітарної і соціально-економічної та 
професійно-орієнтованої підготовки, зокрема, з циклу психолого-
педагогічних дисциплін, а також дисциплінами профілізацій та 
спеціалізацій. 

 
Розділ І. Основи соціальної педагогіки  
Тема 1.1. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки. 

Сутність поняття «соціальна педагогіка», її об'єкт та предмет 
дослідження. Розмежування з предметами філософії, соціології, 
культурології та психології. Соціальна педагогіка в системі сучасного 



 

 

педагогічного знання. Мета, завдання та функції соціальної педагогіки. 
Взаємини соціальної педагогіки з соціальною роботою. Структура 
соціальної педагогіки. Загальна характеристика основних її розділів 
(агогіка, геротика, віктимологія, андрогогіка тощо). Принципи та 
методи соціальної педагогіки, її тезаурус. 

Література 
Основна 

1. Коваль Л.Г.  Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник 
/Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - С.2-27. 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика  / А.В.Мудрик. М: 
Академия", 1999. - С. 176-181. 

3. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: 
Конспект лекцій /Укл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998. - С.26-32 

Додаткова 
1. Бочарова В. Социальная педагогика - диалог науки й практики 

/В.Бочарова //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.34-39. 
2. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций 

/Ю.В.Василькова, Т.А.Василькова. - М: «Академия», 1999. - С.5-33. 
3. Клименко Н. Социальная  педагогика ставит человека в  центр 

обшественного внимання /Н.Клименко //Социальная педагогика. -2003.-
№1.-С.93-97. 

4. Социальная педагогика: Уч. пособие /Под ред. В.А.Никитина. -М.: 
ВЛАДОС, 2000. -272 с. 

5. Рижанова А.О. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки // Соціальна 
педагогіка: теорія та практика.- 2007.- №4.- С.15-21. 

6. Рижанова А.О. Методологічні зв»язки соціальної педагогіки та 
соціальної роботи в інформаційному суспільстві // Соціальна 
педагогіка: теорія та практика.- 2005.- №1.- С.17-22. 

 
 

Тема 1.2. Соціальне формування соціальних суб'єктів як 
соціокультурна проблема. 

 
Культурно-виховна функція суспільства. Особистість як безумовна 

ціннісіь суспільства, її духовний розвиток та реалізація провідне 
завдання соціального виховання демократичного соціуму. Соціальне 
виховання як сфера створення умов для цілеспрямованого духовного 
розвитку людини, групи, суспільства. Соціальне виховання як предмет 
соціальної педагогіки. Проблема активізації виховного потенціалу 



 

 

суспільства, групи, окремої людини та нейтралізації, подолання їх 
негативних впливів на людину, групу, суспільство. 

Соціальний педагог як новий тип педагога. Соціальний педагог 
вихователь-посередник між людиною, групою та суспільством. Його 
функції в умовах мікро та макросоціумів. Професійний портрет: вимоги 
до людських та професійних якостей, комплекс знань та вмінь, 
кваліфікаційні вимоги, кодекс етики. Потреба суспільства в цих 
фахівцях. 

Основні сфери діяльності соціального педагога, їх загальна 
характеристика. Особливості взаємодії соціального педагога з 
соціальними суб'єктами. Загальна характеристика методик роботи з 
соціальними суб'єктами. Система підготовки соціального педагога. 

Література 
Основна 

1. Актуальні  проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний 
курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська,  .В.Безпалько, 
Р.Х.Вайнола. - К.,2002. - С.24-32. 

2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка/ Соціальна робота: Навч. посібник 
/Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН,І997. - С.57-74. 

3. Мищик Л.И. Професіональная подготовка социального педагога 
/Л.И.Мишик. - Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. - С.51-72. 

4. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: 
Конспект лекцій/У кл. А.О.Малько. - Х.:ХДАК, 1998.-С.36-42. 

Додаткова 
1. Безпалько О.В. Підготовка студентів до соціально-профілактичної 

роботи з молоддю /О.В.Безпалько //Соціальна робота в Україні на 
початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на 
Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002.-
Ч.1.-С.206-214. 

2. Битинас  Б.П.  Гражданскому обществу -   институт социальньїх 
педагогов /Б.П.Битинас, И.Л.Катаева //Педагогика. - 1992. - №5-6. -
С.38-44. 

3. Галагузова М. Институт социальных педагогов вчера и сегодня 
/М.Галагузова//Социальная педагогика. - 2003.-№1.-С.106-111. 

4. Коваль Л.Г. Підготовка соціальних  педагогів  і соціальних працівників в 
Україні /Л.Г.Коваль //Соціальна політика і соціальна робота. - 1998. - 
№1-2. - С.86-95. 

5. Мудрик А.В. Социальная педагогика /А.В.Мудрик. - М.: "Академия", 
1999. - С. 17-26. 

6.Поліщук В.А. Концептуальні засади моделі підготовки соціально-



 

 

педагогічних кадрів в Україні /В.А.Поліщук //Соціальна робота в 
Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали 
доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р.-
К.,2002.-Ч.1.-С.59-68. 

7. Рижанова А.О. Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в 
умовах інформаційного суспільства / А.О.Рижанова // Теоретико-методологічні 
проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. Пр. Вип (.- К., 2006.- С.16-22.. 

8. Рижанова А.О. Розвиток соціальності людини як умова формування громадянського 
суспільства / А.О.Рижанова // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, 
духовність: Матеріали V Міжнар. Наук.-практ. Конф., 20-21 травня 2008 р.- Х., ХНПУ 
ім. Г.С.Сковороди, 2008.- С.91-100. 

9. Шалаев И.К. Психологическая подготовка социальньїх педагогов / 
И.К.Шалаев, С.Г.Максимова //Педагогика. - 1998. - №1. - С.116-117. 

 
Тема 1.3. Соціально - педагогічна діяльність. 

 
Поняття про соціально-педагогічну діяльність. Роль і місце 

соціально-педагогічної діяльності в сучасному суспільстві. 
Взаємини соціально-педагогічної з педагогічною діяльністю та 
соціальною роботою. Соціальна допомога як засіб соціального 
виховання. Принципи соціально-педагогічної діяльності. Зміст 
соціально-педагогічної діяльності.  

Діагностування соціальної вихованості та якості соціальних 
впливів на розвиток людини і суспільства, організація позитивного 
виховного впливу: традиційного (через сім'ю, мікросоціум)з 
стилізованого (через вікову субкультуру), інституціонального (через 
виховні інституції), міжособового (через значимих осіб), 
рефлексивного (індивідуально пережитий, усвідомлений); їх 
взаємодія та координація. Нейтралізація негативного впливу цих 
факторів, корекція негативних впливів та їх наслідків. Управління 
процесом соціального виховання. 

Структура мережі соціально-педагогічних служб України. 
Загальна характеристика систем: соціальної служби та 
організацій у справах неповнолітніх, соціальної служби у справах 
молоді та сім'ї. "Білі плями" мережі. 

Технології соціально-педагогічної роботи. Особливості 
соціально-педагогічних методик діагностування, індивідуальної 
допомоги, навчання взаємодії, організації взаємодії тощо. 

 



 

 

Література  
Основна 

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи  (модульний 
курс  дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, 
Р.Х.Вайнола.-К.,2002.-С.18-23, 80-115. 

2. Соціальна педагогіка. Частина І. Основи соціальної педагогіки: 
Конспект лекцій/Укл. А.О.Малько.-Х.:ХДАК, 1998.-С.32-36. 

3. Селевко Г.  Технологии социально-педагогической работы / Г 
.Селевко // Социальная педагогика. - 2003. - № 1. - С.55-66; №2. -
С.37-53. 

Додаткова 
1. Гурьянова М.П.  Опыт организации междисциплинарного социально-

педагогического исследования / М.П.Гурьянова // Педагогика. - 2002. 
- №6. - С.3-8. 

2. Ковчина І.М.  Сучасне значення правовиховної роботи  у професійній 
діяльності соціального педагога  / І.М.Ковчина // Соціальна робота в 
Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали 
доповідей на  Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - 
К., 2002. - Ч. 1. - С.235-243. 

3. Короткова Р.І. Інтерактивний театр як форма соціально- педагогічної 
роботи з молоддю / Р.І.Короткова // Соціальна робота в Україні на початку 
XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнар. 
наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - К., 2002. - 4.2. - СІ 76-
182. 

4. Пономаренко О.В. Особливості соціально-педагогічної діяльності і модель 
особистості соціального педагога / О.В.Пономаренко // Соціальна робота 
в Україні на початку XXI ст.: Проблеми теорії і практики: Матеріали 
доповідей на Міжнар. наук.-практ. Конференції 29-31 жовтня 2002 р. - 
К., 2002. - 4.1. - С.221-228. 

5. Овчарова  Р.В.  Справочная книга социального педагога /Р.В.Овчарова. - 
М.: ТЦ "Сфера", 2001. - С.259-476.. 

6. Социальная  педагогика:  Курс  лекций  /Под  общей ред. 
М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - С. 131-166. 

 
 

 
Розділ II. Історія соціального виховання 

 
Тема 2.1. Виникнення і становлення соціального виховання в первісній 

та архаїчній культурі людства 
 



 

 

Головна потреба первісної людини виживання в природному 
середовищі. Соціальне наслідування як основа соціального виховання. 
Соціальність первісного виховання за метою, об'єктом, методом, 
засобами, наслідками. Динаміка розвитку соціального виховання у 
звичаях, обрядах, ритуалах, святах, традиціях. Обгрунтування 
Г.Б.Корнетовим ефективності первісного виховання. 

Зародження елементів структури соціального виховання в 
родоплемінному періоді. Виховательство як феномен первісного 
соціального виховання. Характеристика сімейно-станового виховання. 

Головна потреба архаїчної людини виживання в природному та 
соціальному середовищі. Авторитаризація виховання. Виникнення 
нового виду соціального виховання -державного. Поява школи як 
нового засобу соціального виховання. Об'єднання елементів соціального 
виховання в систему. 

Особливості системи соціального виховання в Давньому Єгипті. 
Особливості системи соціального виховання в Давньому Китаї. 
Особливості соціального виховання в Давній Персії. Перші спроби 
теоретичного осмислення соціального виховання В Давньому Китаї. 
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Тема 2.2.Антична ідея соціального виховання 
 

Античність: спроба гармонізації суспільного та особистого ідеаліз 
виховання. Етапи розвитку соціального виховання Давньої Греції: 
архаїчний, новий еллінський, елліністичний. Спартанська та Афінська 
моделі соціального виховання. Формування системи освіти в 
афінському соціальному вихованні. Система соціального виховання 
Давньої Греції. Цілеспрямоване творення виховного середовища задля 
вільних громадян. Індивідуалізація виховання та навчання софістами. 
Криза соціального виховання Давньої Греції. 

Виховна функція давньогрецької філософії. Рефлексія 
соціального виховання Демокрітом та Сократом. Неавторитарне 
виховання Сократа. 

Ідея соціальної педагогіки Платона, Аристотеля. Модель 
соціально-педагогічної системи держави в працях Платона. 
Дослідження Платоном механізму виховання, обгрунтування ним 
потреби нового виду соціального виховання. 

Вдосконалення Аристотелем соціально-педагогічної системи 
Платона. Розбіжності з Платоном в поглядах на соціальне виховання. 
Пропозиція узаконення «спільного» виховання. Визнання соціальних 
цінностей змістом соціального виховання. Тріади соціального 
виховання Аристотеля. Теоретичне обгрунтування 
індивідуального та сімейного виховання, як різновидів соціального 
виховання. Обгрунтування виховання і навчання як специфічних форм 
творчої діяльності людини. 
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Тема 2.3. Становления европейської системи соціального виховання  
в культурі Середньовіччя 

 
Становления та домінування християнських цінностей в 

соціальному вихованні середньовічної Європи. Основні елементи 
соціального виховання европейського Середньовіччя. Роль та динаміка 
реліпйного виховання в социальному вихованні европейських народів 
У1-УШ ст., 1Х-Х1И ст., Х1У-ХУ1 ст. Чернече виховання як різновид 
реліпйного, розробка методики самовиховання ченцями. Релігійне 
виховання народу. Церква як провідний осередок соціального 
виховання Середньовіччя. Проект Алкуїна щодо створення релігійної 
соціально-педагопчної системи. Сімейне релігійне виховання. 
Вдосконалення методики сімейного виховання як різновиду соціалного 
виховання. Захист дитинства, формування мережі притулків для 
підкидьок та сиріт. Дитяча організація гид керівництвом Д.Савонароли. 
Клірикальне виховання як різновид релігійного. Становления системи 
релігійної освіти. Релігійна система соціального виховання. 

Лицарське виховання як елемент социального виховання 



 

 

Середньовіччя. Вікові етапи та зміст лицарського вихованнкя. 
Поступове зрощення світського лицарського виховання з реліпйним. 
Виховательство як елемент социального виховання Середньовіччя, 
його специфіка, зміст та правові основи. "Королівські зерцала" як 
соціально-педагопчний засіб виховання. 

Проголошення гуманістичних цінностей в епоху 
Відродження. Обгрунтування гуманістами нових ідеалів соціального 
виховання. Поступове пересування провідного закладу соціального 
виховання від церкви до школи. Модель гуманістичної школи та  ідеї 
Реформації щодо загальної народної школи. Виховання "ділової людини" 
в системі соціального виховання. Академічна свобода університетів. 

Е.Роттердамський - теоретик гуманістичної педагогіки та 
"вихователь нової Європи". Соціально-педагогічна діяльність 
Е.Роттердамського. Теоретичне обгрунтування потреби захисту  
дитинства та ролі виховання в житті людини: "Дитинство поза вихованням 
- суспільний злочин». Е.Роттердамський про роль середовища в 
соціальному вихованні. 
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Тема 2.4. Особливості становлення вітчизняної системи  

соціального виховання 
 

Вплив християнізації та централізаційних процесів на 
станозлення системи соціального виховання в Київській Русі. Монастирі 
та церкви - осередки розповсюдження візантійської культури, зокрема 
освіти. Роль книги у поширенні освіти. Особливе соціальне ставлення 
в Київській Русі до блаженних", "юродивих", їх роль у соціальному 
вихованні населення. Початок освіти дівчат. Негативне відбиття татаро-
монгольської навали на всій структурі соціального виховання.  

Роль братств у формуванні самосвідомості українського народу на 
Правобережній Україні. Виховна система братств. Суспільний характер 
виховання та навчання в братських школах. 



 

 

Козацтво як визначальний чинник соціокультурного розвитку на 
Лівобережній Україні. Козацька педагогіка як вид національної системи 
соціального виховання. Цінності та складові елементи козацької 
системи соціального виховання. Культ "вченості". Ефективність козацької 
педагогіки. Народні школи мандрівних дяків. Вплив віз'єднання з 
Росією на соціальне виховання українців. 
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Розділ ІІІ. Становлення та розвиток соціальної педагогіки 

в культурі індустріального суспільства 
 

Тема 3.1. Розвиток теорії соціального виховання 
 

Вплив індустріалізації на руйнацію попередніх соціальних 
структур, соціальних взаємовідносин, способу життя. 
Неспроможність середньовічного соціального виховання задовольнити 
потреби культурної динаміки індустріального суспільства. 

Формування теорії соціального виховання педагогами та 
філософами індустріальної епохи: Я.А.Коменським, Д.Локком, 
К.А.Гельвецієм, Г.Е.Лессінгом, І.Кантом, І.Гердером, 
І.Г.Песталоцці, І.Г.Фіхте, Р.Оуеном, Ф.Фрьобелем, А.Дістервегом. 

Розширення об'єкта соціального виховання до людства 
(Я.А.Коменський, Г.Е.Лессінг, І.Кант, І.Гердер), визначення мети 
його соціального виховання (Я.А.Коменський), виокремлення 
етапів соціально-духовного розвитку людства і людини (Г.Е.Лессінг, 
І.Кант). Філософське обгрунтування цінностей соціального виховання 
людства та індивіда (І.Кант). Нація як об'єкт соціального виховання 



 

 

(К.А.Гельвецій, І.Гердер, І.Г.Фіхте, А.Дістервег). Цінності, мета, 
провідні чинники, методи та механізм соціального виховання нації 
(К.А.Гельвецій, І.Гердер, А.Дістервег). Роль соціального виховання 
нації у вихованні людства. Алгоритм зміни характеру соціального 
виховання з державного на суспільний (Я.А.Коменський). 

Виявлення зв'язку соціального виховання з культурою людства та 
певного народу. Обгрунтування педагогічного принципу 
культуровідповідності. Усвідомлення можливості негативного впливу 
культури на індивіда, на культурну динаміку іншого народу (Д.Локк, 
І.Кант, І.Гердер,А.Дістервег). Завдання соціального виховання - захист від 
деструктивної дії соціуму. 

Уточнення розумових, вікових, статевих рамок соціального 
виховання людини (Я.А.Коменський, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо) та станових 
щодо соціуму (К.А.Гельвецій, І.Г.Песталоцці, І.Гердер). 

Характеристика елементів системи соціального виховання в моделі 
І.Г.Песталоцці. Гармонізація культури людства через підвищення 
ефективності соціального виховання незаможного населення. 
Обгрунтування потреби дошкільного виховання в системі соціального 
виховання.(Ф.Фрьобель, Р.Оуен). Оновлення системи шкільного 
виховання, створення моделі "школи-життя" як засобу соціального 
виховання "всіх" (Я.А.Коменський). 

Розробка Дж.Локком теорії та методики соціального 
виховання індивіда. Значення соціального виховання індивіда в зростанні 
авторитета нації. Д.Локк про домінуючу роль середовища у розвитку 
дитини. Доведення специфіки виховного та навчального процесів у 
соціальному вихованні. Висування ідеї соціально-педагогічного 
вдосконалення соціокультурного розвитку провідних соціальних суб'єктів 
-людини та нації (Я.А.Коменський. К.А.Гельвецій, І.Г.Песталоцці, 
Р.Оуен та інші). 
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Тема 3.2. Розвиток практики соціального виховання  

індустріального суспільства 
 

Залежність духовної динаміки індустріального суспільства від 
самопізнання особливостей європейських етносів (розвиток національної 
свідомості) та від поширення антропоцентричних цінностей в суспільній 
свідомості. Секуляризація соціального виховання. Головна роль у 
трансляції цінностей переходить від релігії до держави і відповідно від 
церкви до школи. Підвищення ролі законодавства і моралі в соціальній 
регуляції. Підвищення ролі мистецтва у соціальному вихованні. 
Благодійна діяльність як фактор соціального виховання. Прискорення 
культурної динаміки та потреба інтенсицікації соціального виховання. 
ЗМІ -- новий засіб соціального виховання. Підвищення ролі навчання в 
соціальному вихованні. 

Перенесення акценту в соціальному вихованні індустріальної 
доби на нову генерацію. Провідна мета виховання свідомого 
громадянина. Розвиток системи освіти. Створення державних систем 
початкового навчання для дітей. Модель індустріальної школи. Вища 
початкова школа. Види середньої школи: гімназія, колеж, реальна та 
граматична школи. Виникнення та розвиток жіночої середньої та вищої 
освіти. Вдосконалення та поширення вищої освіти. Початок вищої 
педагогічної освіти. Педагогічні експерименти в приватних освітніх 
закладах.  Виникнення та розвиток дошкільної освіти. Створення перших 
виховних закладів для дітей дошкільного віку Р.Оуеном. Створення 



 

 

Дитячих садків Ф.Фрьобелем. 
Тенденція трансформування окремих педагогічних експериментів у 

практичні педагогічні течії "трудова школа" (Р.Зайдель, 
Г.Кершенштайнер), "педагогіка дії" (В.А.Лай), "прагматична педагогіка" 
Д.Дьюї та інші. 

Гуманізація навчально-виховного процесу (Д.Дьюї, Р.Штайнер, 
О.Нейлл та інші). Індивідуалізація процесу навчання ('Віннетка-план", 
"Дальтон-план", "Говард-план", "Йєна-план"). Розгалуження мережі 
соціально-педагогічних закладів для дітей, що потребують допомоги: 
притулки, "шпиталі", виховні будинки, "дитячі суди", перевиховні 
колонії, виховні заклади для розумово відсталих дітей тощо. 

Соціально-педагогічний експеримент Р.Оуена. 
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Тема 3.3. Розвиток соціальної педагогіки в Німеччині  
та інших країнах 

 

Умови виникнення соціальної педагогіки як науки. Поява терміну 



 

 

"соціальна педагогіка", суперечки фахівців щодо його авторства. 
Узагальнення П.Наторпом творчості І.Г.Песталоцці. Визначення та 
обгрунтування предмета соціальної педагогіки в праці "Соціальна 
педагогіка. Теорія виховання волі на засадах спільності". Провідний 
принцип розвитку людини і спільності та провідне завдання соціальної 
педагогіки. Здолання соціального авторитаризму виховної системи Платна 
у теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 

Соціально-педагогічна модель П.Наторпа як задоволення потреби 
гармонізації соціального виховання суспільства. Характеристика 
елементів соціально-педагогічної системи П.Наторпа. Розвиток теорії 
соціального виховання П.Наторпом. 

Розвиток теорії та практики соціальної педагогіки в 
Німеччині Г.Кершенштайнером. Розвиток теорії соціальної педагогіки 
Р.Зайделем. Проголошення в Німеччині соціально-педагогічної ери. 
Аналіз теоретичного багажу соціальної педагогіки. Аналіз внеску 
провідних персоналій у становлення соціальної педагогіки. Спроба 
звуження предмета соціальної педагогіки Г.Нойлем та Г.Боймер.  

Заперечення соціальної педагогіки у фашистській Німеччині. 
Втілення соціально-педагогічних ідей в практику 

виховання США. Сетльмент Д.Аддамс. Вдосконалення соціально-
псдагогічного впливу школи в педагогіці прагматизму Д.Дьюї. 
Підсилення соціально-педагогічної функції школи в альтернативній 
педагогіці Європи (Р.Штайнср, О.Нейлл, Є.Френе, Я.Корчакта 
інші). 

Дитячі організації як новий засіб соціального виховання нової 
генерації. Скаутизм в системі соціального виховання, його сутність. 
Система виховання скаутизму. Пролетарська дитяча організація. 

Поширення суспільного інтересу до дитинства. Педологія. 
Декларація про права дитини (1927). 

Дискусії в Німеччині щодо предмета соціальної 
педагогіки після другої Світової, війни. Зближення змісту діяльності 
соціальних педагогів та соціальних працівників в Європі. 
Відновлення в науці погляду П.Наторпа на предмет соціальної 
педагогики. 

Професійна підготовка соціальних педагогів в країнах США і 
Європи. 
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Тема 3.4. Особливості вітчизняного соціального виховання в 
індустріальну епоху 

 

Розвиток вітчизняної системи соціального виховання. 
Характеристика елементів соціального виховання: релігійне виховання, 
сімейне виховання, підсистема освіти (народна, середня, вища, освіта 
дорослих), підсистема просвіти (через заклади культури, мистецтво, 
інформаційні засоби, громадські токаристнл). підсистема піклування 
(державні, суспільні, громадські, приватні благодійні закладі: та 
ініціативи). Початкові земські школи О.Корфа. Недільна школа 
Х.Алчевської. Харківське товариство грамотності. Народний будинок в 
Харкові. Роль мистецтва, зокрема літератури у вітчизняному соціальному 
вихованні. Соціально-педагогічний експеримент П.Ф.Семеренка 

Соціально-педагогічний захист дитинства. Організація соціального 
виховання сиріт. Дитячі організації. Правовий захист дітей з 
делінквентною поведінкою. Специфіка Дитячих судів. Особливості 
судочинства Дитячих судів. Корекція делінквентної поведінки 
неповнолітніх. 

Усвідомлення актуальності суспільного виховання прогресивною 
громадськістю. Перший загальноросійський з'їзд з сімейного виховання 
(1913). Подальша розробка теорії вітчизняного соціального виховання. 
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Тема 3.5. Розвиток вітчизняної соціальної педагогіки 
 

Загальна характеристика внеску С.Т.Шацького в розвиток теорії 
і практики соціальної педагогікита в становлення вітчизняної соціальної 
педагогіки. Етапи соціально-педагогічної діяльності С.Т.Шацького. 

Діяльність С.Т.Шацького до 1917р. Початок організація 
дозвіллєвої діяльності дітей та підлітків О.У.Зеленком, С.Т.Шацьким. 
Досвід дитячих товариств "Сетлемент", "Дитяча праця та відпочинок", 
колонії "Бадьоре життя", характеристика їх систем виховання. 

Діяльність С.Т.Шацького у радянський період. Розробка теорії та 
практика реалізація ідей "педагогіки середовища" С. Т. Шацьким. 
Діяльність 1 Дослідної станції Наркомпроса. 

Внесок вітчизняної педології в розвиток теорії та практики 
соціальної педагогіки. Становлення вітчизняної педології. 
Наукова та практична діяльність Г. І. Россолімо, А. Н. Нєчаєва, А. Ф. 
Лазурського, В. П. Кащенка. Соціальні профілі та педагогічна клініка 
В. П. Кащенка. Взаємозв'язок з зарубіжними соціопедагогічними 
ідеями та досвідом. 

Підтримка педології радянською владою. Подальший розвиток 
педології в 20-30 роки: головні течії, організація діяльності 
педологічних служб, зокрема школи. Вплив педології на розробку 
проблем соціальної педагогіки. Причини знищення педології. 

Проголошення нових цінностей соціального виховання. 
Руйнація попередньої системи соціального виховання, зокрема 
підсистеми освіти, відмова від благодійності, заборона 
Всеросійського учительського союзу тощо. 



 

 

Поступове формування авторитарної системи 
соціального (державного) виховання. Створення законодавчої бази. 
Загальна характеристика основних елементів радтіської системи 
соціального виховання. 

60-80 роки. Соціальні теорії школи та їх зв'язок з розвитком 
соціальної педагогіки. Недостатність шкільної педагогіки та 
поступове висунення соціально-педагогічних проблем формування 
особистості. 60-ті: поява перших спеціалістів, орієнтованих на 
соціально-педагогічну роботу в мікрорайоні. Творчий розвиток ідей 
"педагогіки середовища". 70-ті: досвід організації соціально-
педагогічних комплексів. 80-ті: аналіз та узагальнення накопиченого 
досвіду соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. 

90-ті роки офіційне відновлення статусу соціальної педагогіки. 
Діяльність ТНДК "Школа-мікрорайон". Створення Всесоюзної 
асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників. Введення 
професії "Соціальний педагог", інші наслідки діяльності ТНДК. 

Становлення соціально-педагогічної теорії та практики в Україні, 
проблеми розвитку соціальної педагогіки. Створення Української 
Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи. 
Підготовка професійних кадрів. 
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Розділ ІУ.Основиі теорії соціалізації та напрями соціально-
педагогічного формування особистості 

Тема 4.1. Сучасні теорії соціального формування особистості 
Взаємини понять "соціалізація" і "соціальне вихованні". Взаємодія 

біологічних, психологічних, соціальних факторів та соціального виховання 
у процесі формування особистості. Відсутність багатофакторної теорії 
соціалізації особистості. Психоаналітична теорія 3. Фрейда, 
психосоціальна Е. Ериксона та їх значення для теорії і практики 
соціальної педагогіки. Когнітивна теорія Ж. Піаже, теорія морального 
розвитку Л.Кольберга та їх значення для теорії і практики соціальної 
педагогіки Теорія научіння, концепція діяльністного підходу, теорія 
групового пристосування та їх значення для теорії і практики соціальної 
педагогіки. 
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Тема 4.2.   Соціальне виховання як  умова просоціальної  реалізації 
особистості та профілактики асоціальності 

Сутність соціального виховання, його специфіка щодо об'єкта, мети 
та методу. Поняття "соціальність". Духовність -міра соціальної 
досконалості соціальних суб'єктів. Двоєдине завдання соціального 
виховання стосовно соціуму та особи. Створення умов для соціального 
становлення і духовного розвитку соціальних суб'єктів та умов для їх 
(соціальності, духовності) реалізації в соціальній дійсності. Цінності - 
основа змісту соціального виховання, їх види та вплив на соціально-
педагогічну практику. 

Взаємодія мікро та макрофакторів у соціальному вихованні. 
Педагогізація середовища: активізація педагогічного потенціалу 
соціального середовища,  нейтралізація деструктивного впливу 
факторів середовища. Соціально-педагогічна діяльність з особами, 
соціальними групами, інституціями з метою створення сприятливих 
соціальних умов соціо-духовного розвитку всіх соціальних суб'єктів. 

Формування позиції особистості. Позиція особистості: поняття, 
параметри. Зміст позиції особистості, механізм її формування. 
Соціально-педагогічні методи та форми формування просоціальної 
позиції особистості. 

Поняття про соціальну реалізацію особистості. Види соціальної 
реалізації особистості ("Душа людини" Е. Фромм). Просоціальна 
реалізація особистості, умови її здійснення. Соціально-педагогічні методи і 
форма організації просоціальної реалізації особистості. Включення 
особистості у макро- та мікросередовище. Інтеграція виховних сил 
суспільства. Створення умов престижності духовного самовиховання в 
соціумі. 



 

 

Протиріччя соціуму, їх вплив на становлення та реалізацію позиції 
особистості. Причини негативних соціальних явищ. Соціально-педагогічні 
засоби попередження та подолання їх негативних впливів на особистість. 

Соціально-педагогічна діагностика особистості: сутність та 
особливості. Дослідження соціальної ситуації розвитку. Вивчення 
вихованості. Діагностика соціально-педагогічної занедбаності. 
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Тема 4.3. Соціальний захист прав людини та соціально-педагогічна 
допомога особистості в її середовищній адаптації 

Соціальний захист людини умова соціального 
формування особистості. Декларація прав людини. Конвенція ООН про 
права дитини: характеристика основних виховних положень. 



 

 

Законодавчі акти України про соціальний захист населення: соціально-
педагогічний аспект. Вітчизняна дитяча та молодіжна політика в 
Україні. Система соціального захисту дітей та дорослих в Україні. 
Функції, форми та засоби діяльності соціапьно-педагогічних закладів, як 
елементів цієї системи. 

Соціальна допомога як засіб відтворення та покращання 
можливостей духовного розвитку тих, хто потребує допомоги, як засіб 
формування та реалізації духовності тих, хто допомагає. Види 
соціально-педагогічної допомоги. 

Середовищна адаптація: поняття з позиції педагогічної 
психології та соціальної педагогіки. Соціально-педагогічна 
допомога особистості в її середовищної адаптації протягом життя. 
Методика адаптації к дійсності, переборювання конфліктів, 
становлення позитивних взаємин з оточенням, надбання комунікативних 
вмінь та навичок, методика навчання взаємодії. 
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Тема 4.4. Соціально-педагогічна корекція та реабілітація 

 

Поняття та ознаки соціальних відхилень.  Види 
соціальних відхилень. Структура негативної девіації. 

Загальне поняття про педагогічну корекцію: її сумність, 
призначення. Специфіка соціально-педагогічної корекції. Види 
корекційної роботи соціального педагога: зміна позиції 
особистості до себе, до соціального та природного оточення; зміна 
позьції ото'.'еммо до індивіда, до групи, до себе, до природного 
середовища. Розширення сфери соціально-значущої діяльності для 
самоствердження, включення в систему гуманних колективних 
стосунків.  Методика П.  Г.  Бельського.  Використання гри в 
корекційній роботі. Мистецтво як засіб соціально-педагогічної 
корекції. 

Сутність соціально-педагогічної реабілітації, основні її 
напрями та зміст. Організація соціального контролю. Організація 
соціальної підтримки. Допомога в подоланні внутрішньоособового 
конфлікту. Відновлення позитивних взаємин з соціальним 
середовищем. Планування реабілітаційної діяльності. Особливості 
реабілітації після подолання різних видів соціальних відхилень. 
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Розділ У. Наукові дослідження проблем соціальної педагогіки. 
 

Тема 5.1. Поняття соціально-педагогічного дослідження, 
його різновиди і функції. 

 

Специфіка соціального дослідження, його основні ознаки. 
Сутність соціального факту як основи соціально–педагогічного знання. 
Різновиди соціальних фактів, як гносеологічних елементи педагогічних 
та соціально-педагогічних процесів. Поняття статистичного закону і 
статистичного факту.  

 Поняття об‘єкта та предмета соціальних наук. 
Методологічні засади емпіричного соціального дослідження. Основні 
принципи соціального дослідження. Основні види соціально-
педагогічних их досліджень та критерії їх класифікації. Теоретико-
прикладні і прикладні дослідження. Розвідувальні, описові, аналітико-
експериментальні й експериментально-практичні етапи дослідження. 
Функції соціально-педагогічних досліджень в системі соціального 



 

 

виховання. 
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Тема 5.2. Логіка соціального дослідження, його структура, 

особливості підготовки та проведення. 
 

Логічна структура конкретного соціального дослідження. 
Поняття теоретичного й емпіричного рівнів наукових знань, критерії 
і підходи їх розмежування. Головна роль теорії в соціальному 
дослідженні. Методологічні функції теорії. 

Поняття про метод, техніку, процедуру і методику в соціально-
педагогічному дослідженні.  Співвідношення між загальнонауковими і 
специфічними методами в соціально-педагогічному дослідженні.  

Поняття програми соціологічного дослідження як наукового 
документу, її призначення.. Структура програми соціологічного 
дослідження. Залежність змісту і структури програми від проблемної 
ситуації та загальної мети дослідження.  Методологічний розділ 
програми соціологічного дослідження і його основні елементи. 
Процедурний розділ програми і його елементи. Шкалування та 
методи вимірювання в соціальному дослідженні. Методи збору 
емпіричної інформації, їх інструментарій. Програмні вимоги до 
вибірки. Варіанти основних процедур збору й аналізу вихідних 
даних.  
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Тема 5.3. Система методів в соціально-педагогічному  дослідженні 
 

Загальна система методів педагогічного та соціально-
педагогічного досліджень: методи визначення проблем соціального 
виховання, об’єкта та предмета дослідження, методи логічного аналізу. 
Методи перевірки гіпотез (спостереження, аналіз документів, 
опитування та їх різновиди).  

Поняття методу опитуванння в соціальних науках. Переваги і 
недоліки методу опитуванння, умови доцільності його застосування в 
дослідженні проблем соціального виховання. Види і різновиди 
опитуваннь. Особливості анкетнування, інтерв»ю та експертного 



 

 

опитування як методів збору емпіричної інформації. Різновиди 
інструментарію різновидів опитування та методика його розробки. 
Загальна характеристика соціометричних методів як засобів 
вимірювання соціально-психологічних властивостей членів колективу, 
структури взаємовідносин у групі.  

Поняття спостереження в наукових дослідженнях як метод 
збору об’єктивної соціальної інформації. Сутність і специфіка 
методу спостереження в соціальному дослідженні. Переваги і 
недоліки спостереження.  Різновиди соціально-педагогічних 
спостережень та їх інструментарій. Досвід використання методу 
спостереження для дослідження проблем соціального виховання.  

 Основні типи аналізу документів у соціально-
педагогічному дослідженні: традиційний (класичний) і формалізований 
(кількісний). Види традиційного аналізу: зовнішній аналіз, внутрішній 
аналіз, їх процедури. Сутність і методологічні проблеми 
формалізованих методів аналізу документації. Види формалізованого 
аналізу: контент-анализ, статистичний аналіз. Методика статистичного 
аналізу соціально-педагогічної документації.  

 Експеримент як метод перевірки пояснювальних гіпотез, 
види соціальних та соціально-педагогічних експериментів. Теоретичні 
методи в соціально-педагогічних дослідженнях. Методологічні 
проблеми експерименту в соціальних науках. Специфічні особливості 
експерименту в умовах соціального вихованняї. Можливості 
експерименту в збагаченні соціольно-педагогічної теорії і практики. 
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Тема 5.4. Методи обробки та аналізу даниих 
соціального дослідження. 

 

Техніка підготовки первинних емпіричних даних до 
обробки. Первинна і вторинна обробка. Редагування масиву 
даних, засоби його шифровки і кодування. Загальні принципи 
статистичного угрупування первинних даних. Ряди розподілу, 
форми їх подання. Типи і види статистичних таблиць. Графічна 
інтепретація рядів розподілу.  

Логіка використання математико-статистичних методів у 
процесі обробки даних статистичних таблиць. Узагальнені 
характеристики рядів розподілу. Первинна і вторинна обробка. 
Показники кореляційного зв'язку дихотомічних перемінних 



 

 

(розподілів). Методика кореляційного аналізу в метричних і 
якісних типах шкал. Методи багатомірної класифікації. 
Кластерний аналіз. Дисперсійний  та факторний аналіз. Техніка 
вербального опису в соціально-педагогічному дослідженні. 

Методи прогнозування в соціально-педагогічних 
дослідженнях. Вибір оптимального варіанта прогнозу у 
відношенні до конкретної проблемної ситуації. Основні етапи 
побудови моделі досліджуваного явища. Діагностика і 
можливості побудови довгострокових прогнозів. 

Логічна процедура обгрунтування практичних 
рекомендацій у соціальних дослідженнях. Основні вимоги до 
них. Форми впровадження результатів соціально-педагогічнлого 
дослідження. 
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Розділ УІ. Соціальне середовище як суб'єкт та об'єкт соціально-
педагогічної діяльності 

 
Тема 6.1. Сім'я як суб'єкт соціального виховання  

дітей і молоді 
 

Родина як основний об'єкт уваги народної педагогіки при 
визначенні чинників формування особистості. Народна педагогіка про 
функції сім'ї та її роль у розвитку дитини. Народні погляди на роль 
виховання у формуванні особистості. 

Загальне поняття про народну педагогіку і етнопедагогіку, їх 
специфічні риси. Складові частини народної педагогіки: батьківська 
педагогіка, українська деонтологія, козацька педагогіка, етнодидактика. 
Предмет української етнопедагогіки як науки. Вітчизняна 
етнопедагогіка і сучасна педагогічна теорія та практика. Використання і 
розвиток ідей народної педагогіки видатними педагогами і діячами 
культури Висвітлення проблем української етнопедагогіки в 
педагогічній та соціально-педагогічній літературі. 

Виховний ідеал українського народу.. Дитина як об'єкт і суб'єкт 
виховання в сім'ї. Стилі виховання дітей в українській родині. 
Релігійність в українській виховній традиції. Психологічні аспекти 
етнопедагогіки. Трудове виховання – основа української народної 
педагогіки. Етапи трудового виховання (вступний, помічний і основний 
або завершальний), їх характеристика. Компоненти трудового 
виховання як педагогічного процесу: мета, завдання, зміст, методи, 
засоби, форми. Традиційні морально-естетичні норми українського 
народу.. Процес, методи і засоби морального виховання в українській 
етнопедагогіці. Етнопедагогічні особливості процесу естетичного 
виховання як педагогічної системи, її зміст, методи, засоби і форми. 
Народна педагогіка про фізичне виховання і його основні завдання.  

Етнодидактика та її структра. Поняття про принципи 
етнодидактики. Методологічні та методичні засади  української 
етнодидактики. Закономірності та принципи виховання за традиціями 
української народної педагогіки. Українська етнопедагогіка і сучасність. 
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Тема 6.2. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності 

 



 

 

Місце і роль сім'ї в соціальному вихованні людини та суспільства. 
Сучасні тенденції розвитку сім'ї, їх вплив на соціальне формування та 
розвиток дітей і дорослих. Особливості духовного впливу сім'ї в 
залежності від її типу та стилю сімейних стосунків на різних вікових 
етапах розвитку особистості. 

Протиріччя між сімейним та соціальним вихованням. Соціально-
педагогічні шляхи подолання протиріччя. Напрями соціально-
педагогічної роботи з сім'єю. Допомога в зміцненні, розвитку та 
гармонізації внутрішньосімейних стосунків, розширення зв'язків з 
соціальним оточенням. Соціальний захист сім'ї та її членів. Активізація 
педагогічної функції сім'ї: педагогічна освіта, допомога у вихованні 
дітей, онуків тощо; нейтралізація негативного впливу сімейного 
середовища. Соціально-педагогічні напрями роботи з сім'ями 
"соціального ризику". 

Фактори ефективності соціально-педагогічної роботи з сім'єю. 
Здійснення соціальної політики на підвищення ролі та відповідальності 
родини у соціальному вихованні. Організація громадськості задля впливу 
на формування державної політики стосовно зміцнення сім'ї, підвищення 
ефективності родинного виховання. 
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Тема 6.3. Виховні установи як суб'єкт та об'єкт соціально-
педагогічного впливу 



 

 

Система державних виховних установ, її зв'язок з сім'єю та 
мікросоціумом. 

Дошкільні заклади: типи, характеристика їх ролі у соціальному 
вихованні. Взаємовплив дошкільних закладів та родин. Соціально-
педагогічне удосконалення діяльності дошкільних закладів як відкритих 
виховних систем. Дошкільний виховний центр мікрорайону як форма 
інтеграції виховних зусиль сім'ї, мікросоціуму, виховних, 
соціокультурних установ. Сучасні моделі та форми роботи, мслз-еад 
вдома, сімейні дошкільні групи прогулянкові, міні-школи, студії 
естетичного розвитку, спортивні та інші групи; центр соціалізації від 0 до 
4 тощо, їх вплив на соціальне виховання дітей. Соціально-педагогічна 
робота з дітьми дошкільного віку. Зміст, напрями, методи, форми. 

Назчально-виховні заклади. Початкова та середня школи: 
різноманіття їх типів. Роль школи у соціалізації людини. Позитивний та 
негативний вплив традиційної школи; сучасні моделі ніколи як відкритої 
виховної системи. 

Соціально-педагогічна робота в школі: завдання, зміст, форми. 
Створення виховного середовища: створення іміджу (внутрішнього, 
зовнішнього) закладу, захист прав дитини, допомога в адаптації; 
організація умов для самореалізанії; корекція та реабілітація в умовах 
школи. Особливості роботи соціального педагога з школярами (різних 
вікових категорій), вчителями, батьками, радою школи, 
спонсорами тощо. Соціальний педагог в системі взаємодії школи, 
сім"ї. соціальних центрів, медичних, культурно-дозвіллсвих, інших 
закладів та установ мікрорайону. Досвід організації соціально-
педагогічної діяльності у школах України, країнах СНД. 

Роль вищих навчальних закладів у соціальному 
формуванні особистості. Характеристика їх впливів в залежності від 
типу та виду. Соціальний захист прав молоді, допомога в адаптації, 
організація умов для саморсшіізації, корекція та реабілітація в умовах 
вищого навчального закладу - основний зміст вузівської соціально-
педагогічної діяльності. Специфіка роботи соціального педагога у 
вищому навчальному закладі. 

Позашкільні заклади: їх типи та характеристика впливу на 
соціальне виховання особистості, груп дітей. Позашкільна робота в 
Україні (концепція). Зв'язок позашкільних закладів з іншими 
елементами соціального виховання. Соціальний педагог як організатор 
та керівник позашкільної виховної роботи в мікрорайоні. Зв'язок з 



 

 

родиною, громадськістю, навчально-виховними установами, 
соціокультурною сферою. 

Заклади соціального захисту та виховання 
безпритульних та дітей, що залишилися без піклування батьків: 
характеристика їх типів та видів, особливості їх впливу на соціальне 
формування особистості. Сучасні тенденції перебудови діяльності 
дитячих будинків та інтернатів Центри захисту дитинства та соціальної 
реабілітації як заклади нового типу. 

Особливості роботи соціального педагога у навчально-
виховних установах інтернатного типу. Організація 
самоврядування як обов'язкове завдання у вихованні активної 
соціальної позиції вихованців. Створення умов для розширення 
позитивного соціального досвіду дітей. Організація допомоги та 
контролю громадськості тощо. 
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Тема 6.4. Професійна діяльність як чинник соціального виховання 

Роль професії в житті людини. Вплив видів професійної 



 

 

діяльності на розвиток та реалізацію соціальності людини її духовної 
культури. Професійна діяльність - взаємозв'язок особистих та 
професійних якостей. Особливості професійної діяльності, яка 
пов'язана з безпосереднім спілкуванням з великою кількістю людей. 

Причини виникнення професійних деформацій, їх вплив на 
особистість та соціум. Засоби попередження, корекції професійної 
деформації особи та її реабілітації. Активізація позитивних 
професійних факторів та нейтралізація їх негативних впливів на 
формування особистості. 
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Тема 6.5. Культурно-дозвіллєва діяльність  
як чинник соціального виховання 

 

Культурно-дозвіллєпа діяльність, її сутність та види. 
Культурно-дозвіллєва діяльність як засіб соціального виховання, 
превенції асоціальної поведінки, корекції асоціальності та реабілітації 
особи. Основні компоненти культурно-дозвіллєвої діяльності, її 
особливості та умови організації в різних видах та напрямах соціального 
виховання. 

Соціальний педагог як організатор та керівник культурно-
дозвіллєвої діяльності з метою позитивного соціального розвитку 
та реалізації особистості, групи, гармонізації соціуму. 
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Тема 6.6. Об'єднання як суб'єкт та об'єкт  
соціально-педагогічної діяльності 

 

Об'єднання: сутність, значення для соціокультурного розвитку 
соціуму І людини, види. Об'єднання як фактор соціального 
формування: їх функції, особливості впливу на особу в різних вікових 
групах. 

Особливості спільнот однолітків в підлітково-молодіжному 
віці, що виявляються в субкультурі (норми, стиль поведінки, особливості 



 

 

дозвілля, мода, естетичні пристрасті, жаргон тощо). Роль і можливості 
соціального педагога в організації та діяльності різних підлітково-
молодіжних об'єднань: формальних, неформальних груп, об'єднань 
соціальної ініціативи (політичні, екологічні, культурні, дитячого 
милосердя . . .), нетрадиційних груп (фанати), самодіяльних об'єднань з 
інтересів (авторська пісня, збереження здоров'я, самопізнання тощо). 

Специфіка об'єднань в дорослому віці. Види об'єднань дорослих, 
їх функції, завдання в соціалізації людини. Роль і специфіка діяльності 
соціального педагога в різних за видами об'єднаннях дорослих, напрями 
роботи. Можливості регуляції негативного впливу об'єднань 
соціально-педагогічними засобами, 
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Тема 6.7. Мистецтво як засіб соціального виховання 
 

Роль і значення мистецтва в соціокультурній дійсності. Специфіка 
мистецтва як форми суспільної свідомості. Особливості впливу 
мистецтва в залежності вид його видів. Соціально-педагогічні функції 
мистецтва. Використання мистецтва в соціально-педагогічній діяльності : 
напрями, зміст, форми. 

Проблема функціювання псевдомистецтва, його вплив на нову 
генерацію. Протиріччя соціально-художнього середовища, їх врахування в 
процесі соціального виховання. 

Роль закладів культури (театрів, музеїв, виставок, філармоній) у 
соціальному вихованні. Особливості соціального виховання через заклади 
культури на різних вікових етапах соціалізації. Використання закладів 
культури соціальним педагогом в процесі діяльності. 
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Тема 6.8. Засоби масової інформації в системі  

соціального виховання 
 

Засоби масової інформації: їх соціальна сутність, значення 
та види. Динаміка зміни споживання друкованої, екранної та 
електронної продукції, перспективи розвитку засобів масової інформації 
в інформаційному суспільстві. 

Виховна та освітня функція засобів масової інформації. 
Механізм їх впливу на населення. Особливості цього впливу на різні 
вікові категорії населення. Регулювання соціально-виховним 
впливом засобів масової інформації через організацію громадськості на 
подолання негативної дії інформації на населення, в першу чергу, 



 

 

дітей. Використання засобів масової інформації в соціально-
педагогічній діяльності: можливості, напрями, зміст, форми. 
Перспективи використання ЗМІ як засобів соціального виховання в 
інформаційному суспільстві. 
 

Література 
Основна 

1. Воспитательные функции средств массовой коммуникации. - М.: 
АПНСССР, 1990.-76с. 

2. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / Соціальна робота:  Навч. 
посібник /Л.Г.Коваль, І.Д.Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - 
С.290-306. 

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. пособие /А.В.Мудрик. 
- М.: «Академия», 1999. - С.58-62. 

Додаткова 
1. Влияние средств массовой информации на интересы детей и молодёжи. 

- М, 1989. - 148 с. 
2. Зазнобина Л. С. Школа и СМИ / Л.С.Зазнобина // Педагогика. 1999.- 

№5. -С. 72-75. 
3. Кондратьев Д.Н. Молодежное вещание на телевидении: проблемы и 

тревоги /Д.Н.Кондратьев //Педагогика. - 1998. - №4. - С. 70-73. 
4. Кудрявцев В. Интернет, или «экологически чистый»  наркотик / 

В.Кудрявцев // Воспитание школьников. - 1999. -№5. - С.23-25. 
5. Лизанчук В. В. Грани коллективизма: Воздействие печати, телевидения, 

радио на формирование социальной активности личности / В.В.Лизанчук. 
-Львов, 1989. - 149 с. 

6. Марченко О.М. Комп'ютерні ігри як засіб морально-духовного 
виховання старшокласників / О.М.Марченко // Гуманістично 
спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): 36. наук, 
праць. - К.: ВіРа Інсайт,2001. - Кн.2. - С.170-175. 

7. Овчарук О.В. Міжнародна підтримка освітньої галузі в боротьбі з 
насильством у мережі Інтернет /О.В.Овчарук // Шлях освіти. - 
2002.-№3.-С.22-25. 

8. Романенко Н. М. Особенность восприятия телеинформации школьниками 
/Н.М. Романенко // Педагогика. - 2003. - №4. - С.46-49. 

9. Саенко Н.В. Функції періодичної преси в морально-духовному 
розвитку учнівської молоді  / Н.В. Саенко // Теоретико-методичш 
проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К., 2002. 
- Кн. 1.- С. 180- 184. 

10. Тарасов К.А.  От насилия в кино к  насилию  «как в кино»? / 



 

 

К.А.Тарасов // Соц. исследования. - 1996. -№2. - С.35-41. 
11. Шариков А. В.  Ребенок и его информационное окружение / А.В. 

Шариков // Магистр. - 1992. - №№ 1,2,3. 
12. Шульгин В. И. Искусство и личность в системе средств массовой 

информации /В.И.Шульгин. - М., 1979. - 64 с. 
13. Юцевич Ю.Є. Телебачення і радіо у формуванні музичного смаку 

школярів / Ю.Є.Юцевич // Теоретико-методичні проблеми виховання 
дітей та учнівської молоді: 36. наук, праць. - К. 2002. - Кн.2.-С.75-80. 

 
Тема 6.9. Мікросоціум як суб'єкт та об'єкт  

соціально-недагогічної діяльності 

Мікросоціум як спільнота сімей, які мають територіально-
сусідські зв'язки, особливості його різних видів. Виховний потенціал різних 
за видами мі кросоціум і в, засоб.. керування ним. 

Реалізація основних завдань соціально-педагогічної роботи в 
мікросоціумі: активізація виховного потенціалу, нейтралізація 
негативного впливу. Встановлення взаємин з виховними інституціями 
мікросоціуму, громадськістю. Організація громадськості на активну 
суспільну роботу з соціального виховання особистості, сім'ї, групи з 
впливу на формування дитячо-молодіжної політики держави. Єдність 
виховання дорослих та дітей, створення умов в мікросоціумі для 
духовного розвитку останніх та духовної реалізації перших через 
спільну діяльність, позитивне спілкування. Сприятливе навколишнє 
середовище. 
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Питання до вступного іспиту  
з кваліфікаційного рівня “магістр”  

за спеціальністю “Соціальна педагогіка”  
 
1. Специфіка предмета соціальної педагогіки стосовно інших 

галузей педагогічного знання. 
2. Особливість соціального виховання щодо інших видів 

виховання. 
3. Загальне та відмінне між соціальною педагогікою та 

соціальною роботою. 
4. Специфіка соціального виховання архаїчної доби стосовно 

первісного суспільства. 
5. Особливості практики соціального виховання Античності, що 

сприяли виникненню ідеї соціальної педагогіки. 



 

 

6. Відмінності становлення європейської системи соціального 
виховання в Середньовіччі від Давньосхідної за архаїчних 
часів. 

7. Гуманістична практика та теорія соціального виховання епохи 
Відродження. 

8. Розвиток європейської системи соціального виховання за 
індустріальної доби. 

9. П.Наторп – засновник соціальної педагогіки. 
10. Підготовка та сфери діяльності соціальних педагогів за 

кордоном 
11. Особливості становлення та розвитку вітчизняної системи 

соціального виховання. 
12. Педагогіка середовища С.Т. Шацького. 
13. Становлення та особливості розвитку вітчизняної соціальної 

педагогіки  
14. Співвідношення понять “соціалізація”, “соціальний розвиток”, 

“соціальне виховання”, “соціальність”, “соціально-педагогічна 
діяльність”. 

15. Специфіка та функції соціально-педагогічної діяльності. 
16. Соціально-педагогічна адаптація: сутність та зміст діяльності. 
17. Соціально-педагогічна корекція: сутність та зміст діяльності. 
18. Соціально-педагогічна реабілітація: сутність та зміст 

діяльності. 
19. Сім’я як суб’єкт соціального виховання та об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 
20. Освітні заклади як суб’єкт та об’єкт соціально-педагогічної 

діяльності. 
21. Культурно-дозвіллєві заклади як суб’єкт соціального 

виховання та об’єкт соціально-педагогічної діяльності. 
22. Об’єднання як суб’єкт соціалізації та об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 
23. Мікросоціум як суб’єкт соціалізації та об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 
24. Мистецтво як фактор соціалізації та засіб соціально-

педагогічної діяльності. 



 

 

25. ЗМІ як фактор соціалізації та засіб соціально-педагогічної 
діяльності. 

26. Діяльність міжнародної та вітчизняної професійної асоціації 
соціальних педагогів. 

27. Класифікація та особливості технологій соціально-
педагогічної діяльності 

28. Характеристика загальних та специфічних технологій 
соціально-педагогічної діяльності 

29. Логіка соціально-педагогічного дослідження, його етапи і 
процедури. 

30. Схарактеризувати методи соціально-педагогічного 
дослідження  

 
 

 


