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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета дисципліни “Вступ до спеціальності «Соціальна педагогі-
ка»” — забезпечити успішну професійну адаптацію майбутніх соці-
альних педагогів на основі вивчення ними основних функцій соці-
ального педагога, вимог до його особистості, організації трудової діяль-
ності. Зазначена мета зумовила структуру і зміст навчальної програми, в 
якій основну увагу приділено характеристиці змістовних функцій су-
часного соціального педагога, розгляду загальних питань діяльності 
соціального педагога в різних сферах праці та життя людей.  

Вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності «Соціальна педагогі-
ка»” сприятиме реалізації практичної спрямованості підготовки соціа-
льного педагога на забезпечення психологічної та педагогічної 
допомоги дітям, молоді у вирішенні різноманітних проблем 
життєдіяльності у складних соціально-психологічних умовах. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Мета і завдання діяльності соціального педагога 
2 Зміст і основні функції діяльності соціального педагога 
3 Організаційні питання діяльності соціального педагога 
4  Етичні та психологічні вимоги до особистості соціального педагога 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»” 

Тема  1 .  Мета і завдання діяльності соціального педагога 

Необхідність професії соціального педагога у сучасних умовах роз-
витку суспільства.  

Предмет соціальної педагогіки. Завдання соціальної педагогіки. Ме-
тоди дослідження в соціальній педагогіці. Соціальна педагогіка як наука 
і навчальна дисципліна.  
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Головні категорії соціальної педагогіки: соціальне середовище, соці-
алізація особистості, соціальна ситуація, соціальна адаптація, соціальна 
реабілітація. 

Зв’язок соціальної педагогіки з іншими дисциплінами. Соціальне ви-
ховання як складова процесу соціалізації особистості. Основні види та 
засоби соціалізації. Соціальне середовище як фактор соціалізації. Соці-
альна поведінка як форма самоствердження особистості. 

Розвиток соціально-педагогічної діяльності за кордоном. Розвиток 
соціально-педагогічної діяльності в Україні. 

Література [12; 14; 18; 19; 21; 23; 24; 28; 33] 

Тема  2 . Зміст і основні функції діяльності соціального педагога 

Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба сучасного розви-
тку суспільства та її основні завдання. 

Зміст діяльності соціального педагога. Структура соціально-
педагогічної діяльності. Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної діяль-
ності. Функції діяльності соціального педагога.  

Сфери діяльності соціального педагога: педагогічна, правоохоронна, 
психологічна, культурно-дозвільнєва. Характеристика сфер діяльності 
соціального педагога. Основні принципи соціально-педагогічної діяль-
ності. 

Види діяльності соціального педагога: правозахисна, профілактико-
дослідна, консультативна, комунікативна, організаторська, дозвільнєво-
виховна, прогностична, освітньо-методична, науково-дослідна, реабілі-
таційна. 

Класифікація системи установ, де може працювати соціальний педа-
гог: навчальні заклади, позанавчальні установи, соціальні служ-би для 
молоді, психологічні та педагогічні центри, державні установи та ін. 

Зміст типових завдань діяльності, які вирішує соціальний педагог: 
професійні, соціально-виробничі, соціально-побутові. Характеристика 
вмінь соціального педагога щодо вирішення типових зав-дань діяльнос-
ті. 

Література [5; 7; 8; 10; 12; 18; 23–25; 27; 28; 32; 34; 36] 

Тема  3 .  Організаційні питання діяльності соціального педагога 

Організаційна структура системи соціальної та соціально-
педагогічної діяльності. Правова база соціально-педагогічної роботи з 
різними категоріями населення. 
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Цілепокладання і планування соціально-педагогічної діяльності. 
Технологія перспективного, календарного й оперативного планування. 

Організація основних видів соціально-педагогічної діяльності. Прин-
ципи організаторської діяльності. Основні фази організаторської діяль-
ності соціального педагога; вимоги до їх здійснення.  

Консультування як провідний метод соціально-педагогічної роботи. 
Фази консультативної допомоги. Методика здійснення консультування. 
Критерії ефективності консультування. Результати консультативної дія-
льності. 

Напрями взаємодії соціального педагога із соціальними інститутами. 
Особливості роботи соціального педагога з молодими сім’ями. Особли-
вості роботи соціального педагога з різними типами сімей, що потребу-
ють соціальної допомоги. 

Сутність корекційної спрямованості соціально-педагогічної діяльно-
сті. Напрями корекції якостей і девіантної поведінки дітей і підлітків. 
Соціально-педагогічна робота з дітьми, що мають особливі потреби. 
Соціальна реабілітація сімей з дітьми, що мають особливі потреби.  

Зміст і основні напрями культурно-дозвільнєвої діяльності. Психо-
лого-педагогічний потенціал дозвілля. Загальна характеристика закладів 
культури, позашкільних установ та їх роль в організації дозвілля моло-
ді. Технологія культурно-дозвільнєвої діяльності. Структура соціальної 
системи дозвілля. 

Методика виявлення малозабезпечених та соціально незахищених 
верств населення. Державні програми підтримки сімей, дітей, молоді та 
інвалідів. Система соціально-побутового обслуговування і патронажу. 

Прогнозування процесів соціального розвитку в конкретному мікро-
середовищі. Передбачення вагомості факторів впливу на соціалізацію 
особистості. Прогнозування розвитку подій, процесів, моделей соціаль-
ної поведінки. 

Література [6–8; 10; 13; 18; 23; 27; 31; 32] 

Тема  4 .  Етичні та психологічні вимоги до особистості  
соціального педагога 

Кодекс етики соціального педагога як система професійної діяльнос-
ті.  

Професійна компетентність соціального педагога як система профе-
сійних знань, умінь та навичок, що забезпечують успішне виконання 
професійних функцій. 
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Характеристика особистісних якостей соціального педагога: альтру-
їзм, гуманістична спрямованість, розвинута емпатія, рефлексія, чутли-
вість, експресивність, комунікативні й організаторські здібності, толе-
рантність, критичність мислення, гнучкість мислення, оптимізм, віра в 
успіх, постійний самоаналіз як умова самовдосконалення. 

Компетентність соціального педагога у спілкуванні з дітьми та мо-
лоддю. Перцептивні здібності. Експресивна і емоційна культура соціа-
льного педагога. Навички слухання. Етичні норми комунікативної куль-
тури. Поняття міжособистісного конфлікту: функції і причини виник-
нення. Шляхи розв’язання конфліктів. 

Основні підходи до організаторської діяльності соціального педаго-
га. Стилі керівництва. Критерії успішності організаторської діяльності 
соціального педагога.  

Основні поняття мовленнєвої комунікації соціального педагога. Ви-
моги до мовленнєвої культури соціального педагога. Види комунікати-
вних контактів соціального педагога. Види спілкування: ділове і 
міжособистісне. Критерії професійних рівнів готовності до мовленнєвої 
комунікації: високий, середній, низький. Мовленнєвий етикет. Умови 
ефективності професійного мовлення соціального педагога. Шляхи 
вдосконалення його мовлення. 

Загальні вимоги до якостей соціального педагога. Характеристика 
якостей соціального педагога. 

Література [7; 9; 19; 20; 26; 31; 32–34] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет і завдання соціальної педагогіки. 
2. Характеристика методів дослідження в соціальній педагогіці. 
3. Місце соціальної педагогіки в системі соціальних і педагогічних 

наук. 
4. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими галузями суспільної прак-

тики. 
5. Соціальне виховання як складова процесу соціалізації особистості. 
6. Види і засоби соціалізації особистості. 
7. Соціальне середовище як фактор соціалізації. 
8. Основні напрями соціальної реабілітації в системі соціально-

педагогічної діяльності. 
9. Характеристика і форми соціальної адаптації. 

10. Соціальна допомога як засіб дієвого впливу на особистість. Види та 
напрями соціальної допомоги. 
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11. Розвиток соціально-педагогічної діяльності за кордоном. 
12. Розвиток соціально-педагогічної діяльності в Україні. 
13. Методи дослідження в соціальній педагогіці. 
14. Зміст і структура діяльності соціального педагога. 
15. Об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної діяльності. 
16. Функції діяльності соціального педагога. Характеристика сфер його 

діяльності. 
17. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба сучасного роз-

витку суспільства та її основні завдання. 
18. Характеристика завдань соціально-педагогічної діяльності. 
19. Організаторська та дозвільнєво-виховна діяльність соціального пе-

дагога. 
20. Типові завдання діяльності соціального педагога. 
21. Професійні завдання діяльності соціального педагога.  
22. Соціально-виробничі завдання діяльності соціального педагога. 
23. Соціально-побутові завдання діяльності соціального педагога. 
24. Сфери й основні види діяльності соціального педагога. 
25. Основні функції соціально-педагогічної діяльності, особливості їх 

реалізації в роботі соціального педагога. 
26. Загальна характеристика методів соціальної роботи. 
27. Принципи організаторської діяльності соціального педагога. 
28. Організаційна структура системи соціально-педагогічної роботи. 
29. Спільне та відмінне у принципах виховання та соціально-

педагогічної діяльності. 
30. Консультування як провідний метод соціально-педагогічної роботи. 
31. Методика здійснення консультування. 
32. Результати консультативної діяльності. 
33. Критерії ефективності консультування. 
34. Особливості роботи соціального педагога з молодими сім’ями. 
35. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей, 

що потребують соціальної допомоги. 
36. Методи і форми взаємодії соціального педагога з різними типами 

сімей. 
37. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, що мають осо-

бливі потреби. 
38. Сутність корекційної спрямованості діяльності соціального педагога. 
39. Характеристика напрямів корекції якостей і девіантної поведінки 

дітей і підлітків. 
40. Види корекційної діяльності. 
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41. Характеристика основних напрямів культурно-дозвільнєвої ді- 
яльності. 

42. Загальна характеристика закладів культури, позашкільних установ 
та їх роль в організації дозвілля молоді. 

43. Державні програми підтримки сімей, дітей, молоді, інвалідів. 
44. Основні напрями соціальної реабілітації дітей та інвалідів. 
45. Програми соціальної підтримки дітей-інвалідів. 
46. Особливості соціально-педагогічної діяльності в дитячих установах 

та молодіжних об’єднаннях. 
47. Характеристика соціальних інститутів за місцем проживання. 
48. Етичні вимоги до особистості соціального педагога. 
49. Кодекс етики соціального педагога. 
50. Характеристика особистісних якостей соціального педагога. 
51. Компетентність соціального педагога: характеристика та основні 

складові. 
52. Характеристика основних підходів до організаторської діяльності 

соціального педагога. Стилі керівництва. 
53. Основні поняття мовленнєвої комунікації соціального педагога. 

Вимоги до його мовленнєвої культури. 
54. Характеристика загальних вимог до особистості соціального педа-

гога. 
55. Види спілкування та їх характеристика. 
56. Соціально-педагогічна допомога як засіб дієвого впливу на особис-

тість. 
57. Вимоги до комунікативних якостей соціального педагога. 
58. Вимоги до моральних якостей соціального педагога. 
59. Принципи позитивно орієнтованої активності соціального педагога: 

зміст і вимоги. 
60. Професійний статус соціального педагога. 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
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