
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні рекомендації 
і плани семінарських  занять 
щодо вивчення дисципліни

“ІсторІя  полІтичних  та 
правових  вчень”

(для бакалаврів, спеціалістів)

Київ 2005



Підготовлено професором кафедри історії та теорії держави і права 
В. П. Марчуком

Затверджено на засіданні кафедри історії та теорії держави і права  
(протокол № 7 від 02.11.05)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

вайнола р. х. Методичні матеріали до практичних і семінарських занять 
з дисципліни “Актуальні проблеми соціальної педагогіки” (для спеціалістів, 
магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 14 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, зміст практичних і 
семінарських занять, теми рефератів, а також список рекомендованої літе-
ратури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП),  

2005



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Із реформуванням країни, становленням нових соціально-еконо-
мічних засад її розвитку актуалізується завдання побудови нових від-
носин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів 
соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерго-
вими завданнями людинознавчих дисциплін.

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогі-
ки як перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує про-
відні шляхи, умови та засоби соціалізації дітей і молоді, роль і місце 
в цьому процесі різних суспільних інститутів. Сьогодні соціально-
педагогічна діяльність в Україні інтенсивно розвивається. Створено 
систему центрів соціальних служб, реабілітаційних центрів, спеціалі-
зованих служб. Останніми роками зареєстровано багато громадських 
організацій, які працюють у соціальній сфері та здійснюють соціаль-
ну роботу з дітьми та молоддю.

Постійно зростає кількість наукових досліджень з проблем соці-
ально-педагогічної роботи, виходить багато видань, в яких пред-
ставлено як зарубіжний, так і вітчизняний досвід різних напрямів 
соціальної підтримки дітей і молоді. Регулярним стало обговорення 
різноманітних питань соціальної роботи на міжнародних, національ-
них, регіональних конференціях, семінарах, круглих столах. 

Вагомою складовою процесу становлення та розвитку соціально-
педагогічної роботи в Україні залишаються проекти і програми со-
ціального спрямування.

Саме ці чинники обумовлюють необхідність  викладання дис-
ципліни  “Актуальні проблеми соціальної педагогіки” при підготовці 
спеціалістів, магістрів.

Мета курсу — ознайомити студентів з новими надбаннями в теорії 
та інноваціями у практиці соціально-педагогічної роботи із засвоєн-
ням теоретичних основ соціальної педагогіки з урахуванням сучасної 
соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової со-
ціально-педагогічної практики.

Завдання: 

• формування професійно-орієнтованого світогляду майбутніх 
спеціалістів;

• розкриття основних теоретичних положень соціально-педаго-
гічної діяльності;
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• обґрунтування змісту провідних напрямів соціально-педагогіч-
ної діяльності з представниками різних соціальних груп;

• створення оптимальних умов для соціалізації підростаючого 
покоління.

Курс містить два змістових модулі:

1. Науково-теоретичні основи соціальної педагогіки.
2. Технологічні аспекти сучасної соціально-педагогічної роботи.

ЗМІСТ  ПРАКТИЧНИХ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ
Модуль 1. Науково-теоретичні основи соціальної педагогіки

практичне заняття 1. Кваліфікаційна характеристика  
соціального педагога

Мета: 

• визначити, які базові та спеціальні знання потребуються фахів-
цю з соціальної роботи;

• з’ясувати основні сфери соціально-педагогічної діяльності;
• описати морально-етичний “портрет” соціального педагога;
• визначити сутність функцій соціально-педагогічної діяльності.

План:

1. За результами роботи в групах заповнити таблицю:

Вид діяльності Базові знання Спеціальні знання

2. Із запропонованого переліку виділити основні посадові 
обов’язки соціального педагога:

• вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей і мо-
лоді;

• умови їх життя в мікросоціумі;
• виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні си-

туації відхилення в поведінці дітей і молоді;
• подає їм своєчасну допомогу та підтримку;
• виступає посередником між особистістю та організацією, сім’єю, 

спеціалістами різних соціальних служб, відомств та адміністра-
тивних органів;

• здійснює реабілітацію дітей-інвалідів;
• організує роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання;
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• забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт;
• працює з профілактики негативних явищ серед дітей і молоді.
3. Індивідуальна творча робота. Заповнення таблиці:

якості соціального педагога

Психологічні
характеристики

Морально-етичні
якості

Психоаналітичні
якості

Педагогічні
якості

4. Визначити зміст функцій соціально-педагогічної діяльності 
(робота з підручником).

Література [5; 19; 28; 42; 43; 47]

практичне заняття 2. принципи та методи 
соціально-педагогічної діяльності

Мета:

• обґрунтувати теоретичне та практичне значення принципів со-
ціально-педагогічної діяльності; розрізняти їх основні групи;

• охарактеризувати особливості кожного принципу соціально-
педагогічної діяльності;

• знати основні класифікації методів соціальної роботи;
• організувати свою професійну діяльність з урахуванням набу-

тих за цією темою теоретичних знань.

План:

1. За результами аналізу таблиці “Принципи соціально-педаго-
гічної роботи” визначити, чим обумовлена така систематизація 
принципів?

2. Підтвердити прикладами, як реалізуються окремі принципи у 
практичній роботі соціального педагога.

3. Якими принципами соціально-педагогічної діяльності можна 
доповнити ті, що наведені в таблиці? Відповідь обґрунтуйте.

4. За результами аналізу теоретичного матеріалу  скласти перелік 
методів соціальної роботи за такими класифікаційними харак-
теристиками:

• за кількісним підходом;
• загальнофілософські методи;
• загальнонаукові методи;
• адміністративні методи;
• інноваційні методи.

Література [6; 10; 12; 15; 22; 35; 44]
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семінарське заняття 3. сім’я як провідний фактор соціалізації 
особистості

Мета:

• обґрунтувати провідну роль сім’ї в соціалізації особистості;
• характеризувати сім’ї за різними ознаками;
• знати функції сім’ї як соціального інституту;
• визначати зміст державної сімейної політики та форми соціаль-

но-педагогічної роботи з сім’єю.
План:

1. Визначити суспільні погляди на роль сімейного виховання на 
різних етапах   розвитку суспільства.

2. Характеристика основних функцій сім’ї.
3. Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей.
4. Форми соціально-педагогічної роботи із сім’єю. Заповнення 

таблиці:

№
пор.

Тип сім’ї Характер проблеми Форми роботи

Література [3; 20; 44; 45; 47]

Модуль 2. Технологічні аспекти сучасної  
соціально-педагогічної роботи

семінарське заняття 4. соціально-педагогічна підтримка дітей 
з обмеженими функціональними  
можливостями

Мета:

• поповнити знання про особливості інвалідності, її типи та 
види;

• класифікувати причини обмеженої дієздатності;
• знати особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми з об-

меженими функціональними можливостями.

План:

1. Аналіз сегрегаційного та інтеграційного підходів до вирішення 
проблем дітей з обмеженими можливостями.

2. Корекційно-освітня діяльність соціального педагога з розвитку, 
виховання та навчання дітей-інвалідів.
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3. Зміст діяльності соціального педагога в системі закладів со-
ціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю.

4. Порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних програм со-
ціальної інтеграції молодих інвалідів.

Література [2; 3; 8; 19; 20; 27; 33; 44; 48]

семінарське заняття 5. Девіація неповнолітніх як  
соціально-педагогічна проблема

Мета:

• сутність девіантної поведінки;
• на основі аналізу літератури  визначити різні типи девіації;
• обґрунтувати основні класифікаційні підходи до визначення 

причин девіантної поведінки у дітей і молоді.

План:

1. Психологічні передумови ризикованої поведінки підлітків.
2. Характеристика відповідальної поведінки як умови запобіган-

ня негативним явищам у молодіжному середовищі.
3. Аналіз ефективності профілактичних програм державних і гро-

мадських організацій в Україні.
4. Наведення конкретних прикладів дії факторів ризику девіант-

ної поведінки.
5. Домінуючі фактори ризику девіантної поведінки дітей і молоді 

в умовах мікросоціуму.
6. Профілактичні технології, що можуть сприяти зменшенню про-

явів девіантної поведінки серед дітей і молоді.
Література [11; 13; 16; 17; 20; 29; 46; 49]

практична робота 6. соціально-педагогічна діяльність  
в загальноосвітніх закладах

Мета:
• усвідомити функціональні обов’язки соціального педагога в се-

редніх загальноосвітніх закладах;
• визначити сутність і специфіку соціально-педагогічної діяль-

ності в середньому загальноосвітньому навчальному закладі;
• розробити макет та орієнтовний зміст соціального паспорта 

класу.
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План:

1. Обґрунтувати необхідність професійної соціально-педагогічної 
діяльності в різних типах навчальних закладів.

2. Розробити орієнтовний соціальний паспорт класу за такими 
пунктами:

I. Гендерна характеристика класу:
• кількість хлопців;
• кількість дівчат.
II. Вікові характеристики учнів класу (кількість учнів певного 

року народження).
III. Стан здоров’я   вихованців:
• практично здорові;
• мають тимчасові розлади здоров’я;
• мають хронічні соматичні хвороби;
• мають психосоматичні захворювання;
• мають інвалідність.
IV. Види позанавчальної діяльності вихованців:
• кількість дітей, які навчаються в музичних школах;
• кількість дітей, які відвідують спортивні секції;
• кількість дітей, які займаються в гуртках і клубах за інтереса-

ми;
• не беруть участі.
V. Соціальна поведінка учнів класу:
• кількість учнів, які скоїли різні правопорушення;
• кількість учнів, які перебувають на обліку в кримінальній 

міліції у справах неповнолітніх;
• наявність учнів з різними видами адиктивної поведінки;
• кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, ма-

ють стійкі конфлікти з вчителями.
VI. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:
• кількість учнів з повних сімей;
• кількість учнів з неповних сімей;
• кількість учнів, яких виховують опікуни чи прийомні батьки;
• кількість учнів , які проживають з алкоголезалежними батька-

ми;
• кількість учнів; які проживають з наркозалежними батьками;
• кількість учнів з матеріально забезпечених сімей;
• кількість учнів з матеріально незабезпечених сімей;
• кількість учнів з багатодітних родин.
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3. Розробити орієнтовний план роботи соціального педагога  по 
одному з напрямів соціально-педагогічної  діяльності в школі.

Література [11; 18; 19; 21; 28; 31; 32; 34; 38; 43; 45]

ТЕМИ  РЕфЕРАТІВ

1. Соціальна педагогіка, соціальна робота: сестри, антиподи чи 
подруги.

2. Взаємозв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галу-
зями суспільної практики.

3. Роль сімейного виховання в соціалізації особистості.
4. Формування толерантного ставлення до людей з особливими 

потребами в Україні.
5. Поняття норми в людинознавчих дисциплінах.
6. Соціальні суперечності процесу особистісного становлення мо-

лоді в сучасних умовах.
7. Засоби масової інформації як чинник соціалізації дітей і мо-

лоді.
8. За і проти виховання дітей-сиріт у закладах інтернатного типу.
9. Роль громадських організацій у вирішенні соціально-педагогіч-

них проблем.
10. Роль самодопомоги у вирішенні проблем клієнта.
11. Професійна і волонтерська соціально-педагогічна робота: спіль-

не і відмінне.
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