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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

Пріоритетні напрями розвитку навчально-виховного процесу у сучасній школі 

спрямовують педагогічну діяльність на всебічний розвиток дитини як особистості й 

найвищої цінності суспільства, виявлення її талантів, розумових і фізичних здібностей; на 

виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору і творчого збагачення 

культурного потенціалу країни. Зважаючи на це, підготовка майбутніх педагогів повинна 

забезпечувати реалізацію сучасних вимог суспільства. За таких умов пріоритетним напрямом 

діяльності педагогів має виступати соціально-педагогічна діяльність, спрямована на 

виконання завдань соціального виховання і соціально-педагогічного захисту дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

2. Метою навчальної дисципліни є продуктивна підготовка майбутніх педагогів до 

навчально-виховної роботи з однією людиною чи групою людей (школярів, батьків) задля 

соціалізації дітей, їх творчого розвитку та формування, а також для подолання складних 

життєвих ситуацій у системі різних соціальних груп та соціальних інститутів (сім'я, школа, 

позашкільні заклади). Курс передбачає забезпечення ґрунтовної та всебічної підготовки 

студентів до організації й здійснення процесу виховання особистості згідно з визначеними 

цілями та ідеалами виховання сучасного українського суспільства.  

3. Завдання 

Підвищити рівень наукової підготовки студентів на основі аналізу різноманітних підходів 

до вивчення проблеми виховання та соціального виховання, узагальнення результатів 

досліджень вчених і педагогів-практиків в цій сфері; розкрити теоретичні основи та 

методику соціального виховання підростаючого покоління; ознайомити студентів з 

основними категоріями теорії соціального виховання; сформувати у них уміння і навики 

практичної соціально-виховної роботи із вихованцями, поточного та перспективного 

планування педагогічної діяльності, розробки рекомендацій батькам, працівникам закладів, 

організацій та врахування їх під час здійснення соціально-виховного процесу, проводити 

психодіагностику здібностей, нахилів, мотивації причин неуспішності та інших якостей дітей 

різних вікових категорій, використовуючи різноманітні методики соціально-виховної роботи. 

Розвивати фантазію, мислення, уяву, увагу, пам’ять студентів. Виховувати у них повагу до 

гідності людини, її інтересів, світогляду.  

4. Пререквізити. Професійно-орієнтовані дисципліни, пов'язані з фаховою 

підготовкою працівника будь-якої галузі, психолого-педагогічні дисципліни тощо. 

5. Результати навчання 
Загальні компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:  

здатність аналізувати та критично мислити; 

здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;  

здатність генерувати нові ідеї.  

 

Спеціальні компетентності:  

здатність аналізувати парадигми виховання; визначати структуру виховного процесу, 

напрями виховання, методи, засоби та форми виховної та соціальної роботи; доцільно 

обирати методики соціально-виховної роботи; 

здатність організовувати та проводити соціально-виховну роботу з вихованцями і 

спрямовувати процес їх самовиховання; проводити культурно-масову роботу та громадсько-

політичну роботу серед батьків; планувати, організовувати й аналізувати власну педагогічну 

діяльність. 

 

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати: 

 знати сутність сучасної парадигми виховання;  

 структуру виховного процесу,  

 напрями виховання,  

 методи, засоби та форми виховної та соціальної роботи;  

 теоретичні основи методики соціально-виховної роботи; 

 причини і наслідкиповедінкидитини з різнихсоціальнихгруп; 



 

 

На підставі вивченого матеріалу студенти повинні вміти: 

 уміти відрізняти дітей за їх приналежністю до певної соціальної групи за 

поведінковими ознаками; 

 адаптувати педагогічне спілкування за соціальними особливостямидитини, класу 

та закладу;  

 підбирати оптимальні форми і методи виховання;  

 визначати конкретні навчально-виховні завдання на основі загальної мети 

виховання і врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців;  

 застосовувати діагностичні методи для вивчення й удосконалення соціально-

виховного процесу сучасної школи;  

 розробляти програми та оригінальні технології соціального виховання; 

 спрямовувати процес виховання на самовиховання. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади реалізації соціально-виховної роботи у сучасних закладах середньої 

освіти 

Тема 1. 

Соціально-виховна робота 

як сфера практичної 

діяльності педагога у 

закладах середньої освіти 

            

Тема 2. Діагностика у 

соціально-виховній роботі 

            

Тема 3. Планування 

cоціально-виховної роботи 

у сучасних умовах 

            

Тема 4. Роль 

самовиховання і 

перевиховання у соціально-

виховній роботі  

            

Тема 5. Вплив науково-

концептуальних, 

нормативно-правових та 

соціальних змін на 

            



реалізацію соціально-

виховної роботи 

Разом за  ЗМ1             

Змістовий модуль 2.  

Методичні засади соціально-виховної роботи у сучасних умовах 

Тема 1. Вплив науково-

концептуальних, 

нормативно-правових та 

соціальних змін на 

реалізацію соціально-

виховної роботи 

            

Тема 2. 

 Гуманістична 

спрямованість як 

пріоритетний напрям 

виховання й освіти у 

сучасних умовах 

            

Тема 3. 

Формування 

громадянськості як 

інтегруючої ціннісної 

орієнтації сучасного 

суспільства 

            

Тема 4.  

Розширення взаємодії з 

соціальними інститутами 

            

Тема 5. Забезпечення 

відсутності насилля і тиску 

на дитину 

            

Тема 6. Встановлення 

тісної співпраці педагогів з 

батьками 

            

Тема 7. Соціальні 

компетенції і соціальна 

відповідальність 

сучаснихстаршокласників  

            

Тема 8. Соціально-виховна 

робота з обдарованими 

дітьми 

            

Тема 9. Соціально-виховна 

робота з 

важковиховуваними та 

педагогічно 

занедбаними дітьми 

            

Тема 10. Виховна робота з 

дітьми з особливими 

потребами 

            

Тема 11. Методика 

виховної роботи в 

дитячих оздоровчих 

таборах 

            

 

 

 



3.2.1. Теми семінарсько-практичнихзанять 

 

№ 

 

Назва теми 

1 Вплив науково-концептуальних, нормативно-правових та соціальних змін на 

реалізацію соціально-виховної роботи 

2 Гуманістична спрямованість як пріоритетний напрям виховання й освіти у сучасних 

умовах 

3 Формування громадянськості як інтегруючої ціннісної орієнтації сучасного 

суспільства 

4 Розширення взаємодії з соціальними інститутами 

5 Забезпечення відсутності насилля і тиску на дитину 

6 Встановлення тісної співпраці педагогів з батьками 

7 Соціальні компетенції і соціальна відповідальність сучасних старшокласників  

8 Соціально-виховна робота з обдарованими дітьми 

9 Соціально-виховна робота з важковиховуваними та педагогічно занедбаними дітьми 

10 Виховна робота з дітьми з особливими потребами 

11 Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах 

 

1.2.2. Тематика індивідуальнихзавдань 

 

№ 

 

Назва теми 

1 Зміст соціально-виховної роботи у концепції сучасних освітніх змін 

2 Гуманізм як принцип в освіті і основа соціальної роботи 

3 Формування громадянськості як інтегруючої ціннісної орієнтації сучасного 

суспільства 

4 Розширення взаємодії з соціальними інститутами. Соціалізація, її механізми та 

інститути 

5 Забезпечення відсутності насилля і тиску на дитину. Булінг і мобінг. 

6 Встановлення тісної співпраці педагогів з батьками 

7 Соціальні компетенції і соціальна відповідальність сучасних старшокласників  

8 Соціально-виховна робота з обдарованими дітьми 

9 Соціально-виховна робота з важковиховуваними та педагогічно занедбаними 

дітьми, критерії та рівні цих явищ 

10 Виховна робота з дітьми з особливими потребами, особливості спілкування і 

взаємодії. 

11 Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах 

 

3.2.3. Самостійна робота 

 

№ 

 

Назва теми 

 Змістовий модуль 1.  

1 Зробити таблицю «Педагогічні ідеї педагогів-гуманістів» 

2 
Опрацювати 2 і 4 розділи Концепції “Нова українська школа”, виписавши 

принципи педагогіки партнерства та суть дитиноцентризму 

3 
Зробити конспект “Вимоги до написання проекту” за книгою Манчуленко Л. 

“Методика соціально-виховної роботи”. С. 96 – 98, додаток Б 

4 Есе : «Виховання громадянськості у сучасному закладі освіти» 

5 
Скласти шкільний календар знаменних дат на 1 семестр або 2 семестр  (за 

вибором) для плану соціально-виховної роботи 



6 Змоделюйте освітній соціальний проект (тема та спрямування за вибором).  

7 Підготовка до дискусії :”Вплив інтернету на соціалізацію дитини” 

8 Складання буклета для дітей “Як не стати жертвою насильства” 

9 
Опрацювати статті 1, 5, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23 Закону України “Про охорону 

дитинства” 

10 
Опрацювавши “Книгу для батьків” А.Макаренка, виписати типи батьківських 

авторитетів 

11 
Підібрати відео або презентацію “Поради батькам щодо виховання дітей” (вік дітей за 

вибором)  

12 
Виготовити буклет для учнів середньої школи про правила поведінки людини у 

громадському транспорті, театрі, лікарні. 

Змістовий модуль 2. 

 

13 Скласти план роботи гуртка, який ви могли б вести у школі (або клубу за інтересами) 

на рік. 

14 Підберіть тренінг для школярів (вік і тема за вибором) 

15 Дослідити досвід роботи з обдарованими дітьми у освітніх закладах зарубіжних країн, 

подати роботу у вигляді повідомлення+роздрукована презентація – бути готовим до 

доповіді з елект.презентацією 

16 Підберіть методику з визначення відхилення у поведінці (1 на вибір) 

17 Зробити таблицю “Типологія інвалідності: класифікаційна ознака, групи інвалідності, 

вид порушення здоров’я” 

18 Виготовити пам’ятку для студентів-практикантів у таборі С. 32 – 56,  опрацювавши 

книгуПенішкевич Д.І., Платаш Л.Б., Шоліна Т.В. Методика організації табірної зміни: 

Навч.-мет.посібник. – Чернівці: рута, 2004. – 160 с. 

 

4. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тези, тестування, есе, реферат, 

творча робота, лабораторна, проектна робота) відповідь студента  та ін.  

Форма підсумкового  контролю -залік.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- дидактичні ігри.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). Це робить окремо кожен викладач з огляду на особливості групи та 

кількість годин. 
 

 

  



5. Рекомендована література 

5.1. Базова (основна) 

7.1. Основна  

Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: 

Либідь, 2006. – 272 с. 

Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К.І.Чорна, та 

ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана, 2005. – 288 с. 
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