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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Соціальна педагогіка кінця XX — початку XXI ст. концентрує 
свою увагу на високоякісній освіті й вихованні дітей, своєчасному 
виявленні і розвитку природно-генетичних задатків, обдарованос-
ті, щоб потім “вписати” розвинений талант у функціональнодіючий 
соціальний інститут. Тому для соціальної педагогіки важливо сфор-
мувати в молодій людині здатності до активної творчості, соціально 
нові якості, що відповідають динамічним і спрямованим у завтрашній 
день змінам соціуму. Інтенсифікація освіти і формування нових люд-
ських якостей усе більше зливається з насущною суспільною, загаль-
нолюдською потребою — гуманістичною соціалізацією особистості, її 
всебічним прогресом. 

Становлення соціопедагогіки в найбільш розвинених країнах сві-
ту відбувається на основі науково-технологічної реконструкції освіти 
і виховання від народження до відходу людини із соціально актив-
ного життя, тобто практично протягом її життєдіяльності. Соціальна 
педагогіка, на відміну від традиційної, звертає свою увагу не стільки 
на ефективне відтворення розвинених особистостей в їх традиційних 
фізичних, психічних, соціокультурних та інтелектуальних якостях, 
скільки на формування суспільства і людини в їх прогностично но-
вих соціальних якостях.

Освіта повинна бути перетворена на механізм розвитку культури, 
формування образу світу і людини в ньому. В соціальній педагогіці 
акцент переноситься з культурно-освітньої моделі, в якій центральне 
місце займає засвоєння систематизованих основ наук, на соціальну 
та культурну роль освіти й виховання. Перебудова школи, її гумані-
зація, розширення сфери соціальної педагогіки супроводжуються 
відмовою від авторитарної педагогіки й висуванням на перший план 
особистості учня, задоволенням його запитів, розвитком його індиві-
дуальних чеснот, здатностей і дарувань.

У зв’язку із зазначеними трансформаціями метою вивчення дис-
ципліни “Методика викладання соціальної педагогіки” є забезпечен-
ня успішного засвоєння студентами професійних принципів соціаль-
ного педагога, ознайомлення з особливостями викладання соціальної 
педагогіки у вищих навчальних закладах, особливостями професій-
ного спілкування соціального педагога тощо. 

Навчальна дисципліна передбачає формування і розвиток уміння 
застосовувати на практиці загальні та часткові методики викладання 
соціальної педагогіки.
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ЗМІСТ  
дисципліни

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ  СОЦІАЛЬНОЇ  ПЕДАГОГІКИ”

Змістовий модуль 1. Освіта як система і процес

Тема 1. Соціальна педагогіка і процес формування  
особистості

Методологічні підходи до розуміння цілісного процесу соціаліза-
ції, виховання і розвитку особистості. 

Соціальна педагогіка як наука, її зв’язок з іншими галузями знань і 
сферами суспільного життя. Характеристика понятійно-категоріаль-
ного апарату соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціаль-
на адаптація, соціальне виховання, соціальна профілактика, соціаль-
на реабілітація, соціальне обслуговування.



�

Теоретичне та практичне значення соціальної педагогіки в житті 
сучасного суспільства. Місце соціальної педагогіки в системі педаго-
гічних наук. Значущість викладання соціальної педагогіки в системі 
вищої школи. 

Професійний статус викладача соціальної педагогіки. 
Література [1; 4; 8; 10; 36; 38; 42]

Тема 2. Процес викладання соціальної педагогіки у вищому 
навчальному закладі

Специфіка викладання соціальної педагогіки студентам різних 
спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спе-
ціаліст, магістр). Методичні вимоги до розробки навчальних програм 
і навчальних планів із соціальної педагогіки. 

Класифікація методів навчання у вищому навчальному закладі. 
Вплив методів навчання у процесі викладання соціальної педагогіки 
на творчу активність студентів. Використання наочних методів нав-
чання.

Диференціація та індивідуалізація навчання. Шляхи та засоби 
підвищення ефективності викладання соціальної педагогіки.

Застосування технічних засобів і комп’ютерної техніки у викла-
данні соціальної педагогіки.

Література [1; 3; 36–38; 41–43]

Змістовий модуль 2. Форми організації навчально-виховного 
процесу в сучасній вищій школі

Тема 3. Характеристика основних форм організації  
навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі

Характеристика основних форм організації навчально-виховного 
процесу в сучасній вищій школі: лекція, семінар, практичне, лабора-
торне заняття, навчальна екскурсія, додаткове факультативне занят-
тя, самостійна робота студентів. Системний підхід як засіб активіза-
ції навчального процесу. 

Вимоги до проведення занять у вищому навчальному закладі: 
організаційні, виховні, дидактичні, психолого-педагогічні, фізіоло-
го-гігієнічні, управлінські, навчально-методичні — конкретні і за-
гальні. 
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Конкретні — до структури занять — визначення мети і завдань, 
наявність необхідного обладнання, дотримання реалізації функцій 
того чи іншого заняття, врахування вже набутого студентами досві-
ду, розвиток мотиваційних засад навчання, організація різних видів 
діяльності на заняттях, залучення студентів до самостійної роботи, її 
планування, організація і контроль. Загальні — зумовленість струк-
тури заняття його метою, завданнями, формою.

Література [3; 5; 6; 8; 10; 16; 23]

Тема 4. Методи навчання

Поняття “методи навчання” та їх характеристика. Функції ме-
тодів навчання. Прийом як складова методу та самостійна дидак-
тична категорія. Основні підходи до класифікації методів навчання: 
за джерелами знань — пояснення, розповідь, бесіда, спостереження, 
демонстрація, ілюстрація, робота з книгою та підручником; само-
стійна робота студентів; вправи, практичні, лабораторні роботи; за 
характером пізнавальної діяльності — пояснювально-ілюстратив-
ний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідни-
цький. 

Набуття навичок самостійної педагогічної роботи: складання 
планів-конспектів лекцій, семінарських, практичних і лабораторних 
занять, організація і проведення конференцій, наукових семінарів. 
Захист планів-конспектів. 

Загальна підготовка до проведення занять: ґрунтовне ознайом-
лення з програмою відповідного курсу, підручниками і методичними 
посібниками. Точне формулювання теми і мети заняття; правильне 
визначення змісту й обсягу навчального матеріалу; вибір типу, найдо-
цільніших методів і методичних прийомів вивчення матеріалу; опра-
цювання першоджерел за темою заняття; підбір наочних посібників 
(карти, таблиці, діаграми, картини живопису, схеми, ілюстрації, діа-
позитиви, аудіо-, відеоматеріали тощо). 

Основи тайм-менеджменту. Набуття навичок розподілення нав-
чального часу.

Література [2; 5; 11; 12; 19; 31; 34; 43]
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Тема 5. Лекція як провідна форма організації навчання
Лекція як метод навчання. Функції лекцій. Проблема єдності нав-

чальних і виховних завдань у лекційному курсі. Види лекцій (вступ-
на, лекція-інформація, оглядова, проблемна, бінарна, лекція-кон-
сультація та ін.): організація та характеристика. Завдання, переваги і 
недоліки лекційного викладу навчального матеріалу. 

Дидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. Вимоги до 
структури лекційного курсу. Узагальнення попереднього матеріалу та 
його зв’язок із поточним; дотримання принципів науковості, істориз-
му, об’єктивності, зв’язку матеріалу з життям, наочності, систематич-
ності, послідовності; застосування методів і прийомів подачі матеріа-
лу, які активізують думку студентів; підтримання уваги студентів, 
пробудження їхнього інтересу до навчального матеріалу; образний й 
емоційний виклад матеріалу; володіння літературною мовою, нама-
гання не бути прив’язаним до конспекту; висновки й узагальнення в 
кінці лекції; формулювання запитань.

Науковість змісту лекційного курсу. Організація проблемного 
викладу навчального матеріалу. Організація лекційних занять. Онов-
лення лекційного викладання. Сучасні проблеми лекційного викладу 
навчального матеріалу.

Література [3–5; 7; 8; 16; 18; 23; 50]

Тема 6. Практичні заняття: види та організація
Місце і роль практичних занять у навчальному процесі. 
Види семінарських занять. Методики підготовки та проведення 

семінарських занять. Дидактичні вимоги до підготовки і проведення 
семінарів. Логіка формування питань семінарського заняття. 

Особливості опитування студентів на семінарських заняттях. 
Визначення змісту та обсягу запитань, точне і чітке їх формулюван-
ня; чітке дозування часу при опитуванні; стимулювання активності 
аудиторії у процесі опитування; врахування індивідуальних особли-
востей окремих студентів та аудиторії в цілому; коректне застосуван-
ня критеріїв оцінювання знань студентів. 

Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття 
з навчального предмета. Організація дискусії на семінарських занят-
тях.
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Нестандартні семінарські заняття та їх характеристика. Шляхи 
оптимізації та інтенсифікації навчальних занять.

Удосконалення процесу проведення практичних занять. Органі-
зація ділових ігор. Ефективність впровадження сучасних технологій 
навчання у викладанні соціальної педагогіки.

Література [2; 3; 10; 30; 32; 34; 45]

Тема 7. Самостійна робота студентів та її організація

Сутність самостійної роботи. Значення самостійної роботи у світ-
лі ідей Болонської декларації. Ефективність впровадження сучасних 
технологій навчання у викладанні соціальної педагогіки.

Види самостійних робіт. Форми організації та проведення само-
стійної роботи. Позитивні сторони і недоліки в організації самостій-
ної роботи студентів. Специфіка самостійної роботи з підручником 
із соціальної педагогіки. Специфіка організації самостійної роботи із 
додатковою літературою (словниками, довідниками, науково-педаго-
гічною літературою тощо).

Література [10; 16; 28; 31; 32; 39; 49; 50]

Тема 8. Науково-дослідна робота студентів і принципи  
її проведення

Роль і значення науково-дослідної роботи у вивченні соціальної 
педагогіки. 

Особливості консультативної діяльності викладача у процесі під-
готовки наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських 
робіт.

Роль студентської наукової творчості в активізації навчального 
процесу. Рішення дослідницьких завдань (ТРДЗ). Можливості ТРДЗ 
як освітньої технології.

Олімпіади та наукові конференції із соціальної педагогіки як засо-
би розвитку творчих здібностей студентів. Методи підготовки науко-
вих доповідей і студентських конференцій.

Література [6; 8; 9; 11; 12; 16–18; 41]
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Тема 9. Соціально-педагогічна практика та її організація

Види соціально-педагогічної практики: виробнича, навчальна, пе-
дагогічна та науково-дослідна. Мета і завдання соціально-педагогіч-
ної практики студентів спеціальності “Соціальна педагогіка”.

Поради щодо оцінки педагогічної практики. Зразок рецензуван-
ня занять колег-практикантів: чи була досягнута мета заняття? Чи 
правильно було обрано тип заняття, методи навчання та методичні 
прийоми активізації студентів? Чи був виконаний намічений студен-
том-практикантом план і наскільки раціонально він використав час? 
Які психологічні закономірності, вікові та індивідуальні особливості 
студентів виявилися під час заняття? Якими прийомами практикант 
привернув увагу, інтерес аудиторії до заняття? Скільки студентів 
було опитано впродовж практичного заняття, чи правильно були 
виставлені оцінки? Яких помилок припустилися студенти і які засо-
би знайшов практикант для їх виправлення? Які педагогічні якості 
практиканта виявилися на уроці? Якої оцінки заслуговує студент-
практикант за проведене заняття? Оцінка майстерності викладання.

Література [17; 19; 21; 24; 28; 39; 42; 44–46]

Тема 10. Контроль та оцінювання знань студентів
Система понять, що визначають контроль знань. Об’єктивні пере-

думови необхідності контролю і оцінювання знань студентів. 
Функції контролю знань студентів: навчаюча, розвиваюча, про-

гностично-методична, оцінювання знань і навичок студентів.
Основні принципи контролю навчальної роботи. Види перевірки 

навчальної роботи студентів. Міжсесійний і підсумковий контроль. 
Сутність і основні завдання поточної перевірки успішності сту-

дентів. Мета тематичної перевірки знань студентів. Різновиди кон-
сультацій. Підсумкова перевірка знань студентів. Заліки, екзамени, 
курсові та дипломні роботи як основні форми контролю навчальної 
роботи студентів. Тест як перевірка знань студентів.

Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удоскона-
лення. Критерії і норми оцінювання. Рейтингова система оцінювання 
знань. 

Література [2; 37; 38; 42; 47; 48]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Методологічні підходи до розуміння цілісного процесу соціаліза-
ції, виховання і розвитку особистості. 

2. Соціальна педагогіка як наука, її зв’язок з іншими галузями знан-
ня та сферами суспільного життя. 

3. Значущість викладання соціальної педагогіки в системі вищої 
школи. 

4. Професійний статус викладача соціальної педагогіки. 
5. Методичні вимоги до розробки навчальних програм і навчальних 

планів із соціальної педагогіки. 
6. Класифікація методів навчання у вищому навчальному закладі. 
7. Вплив методів навчання у процесі викладання соціальної педаго-

гіки на творчу активність студентів. 
8. Роль наочних методів навчання у процесі викладання соціальної 

педагогіки.
9. Шляхи та засоби підвищення ефективності викладання соціаль-

ної педагогіки.
10. Застосування технічних засобів і комп’ютерної техніки у викла-

данні соціальної педагогіки.
11. Загальна характеристика основних форм організації навчально-

виховного процесу в сучасній вищій школі.
12. Вимоги до проведення занять у вищому навчальному закладі.
13. Поняття “методи навчання” та їх характеристика. 
14. Функції методів навчання. 
15. Прийом як складова методу та самостійна дидактична категорія. 
16. Основні підходи до класифікації методів навчання.
17. Набуття навичок самостійної педагогічної роботи: складання 

планів-конспектів лекцій, семінарських, практичних і лаборатор-
них занять, організації і проведення конференцій, наукових семі-
нарів. 

18. Загальна підготовка до проведення занять.
19. Основи тайм-менеджменту. Набуття навичок розподілу навчаль-

ного часу.
20. Лекція як провідна форма організації навчання.
21. Функції лекцій.
22. Проблема єдності навчальних і виховних завдань у лекційному 

курсі. 
23. Види лекцій, їх організація та характеристика. 
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24. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладу навчального 
матеріалу. 

25. Дидактичні вимоги до побудови лекційного курсу. 
26. Узагальнення попереднього матеріалу та його зв’язок із поточ-

ним.
27. Науковість змісту лекційного курсу. 
28. Організація проблемного викладу навчального матеріалу. 
29. Оновлення лекційного викладання. 
30. Сучасні проблеми лекційного викладу навчального матеріалу.
31. Практичні заняття: види та організація.
32. Місце і роль практичних занять у навчальному процесі. 
33. Методики підготовки та проведення семінарських занять. 
34. Дидактичні вимоги до підготовки і проведення семінарів. 
35. Особливості опитування студентів під час семінарських занять. 
36. Дискусія як ефективний метод семінарського заняття з навчаль-

ного предмета. 
37. Шляхи оптимізації та інтенсифікації навчальних занять.
38. Удосконалення процесу проведення практичних занять. 
39. Організація ділових ігор. 
40. Ефективність впровадження сучасних технологій навчання у 

викладанні соціальної педагогіки.
41. Самостійна робота студентів та її організація.
42. Ефективність впровадження сучасних технологій навчання у 

викладанні соціальної педагогіки.
43. Форми організації та проведення самостійної роботи. 
44. Позитивні сторони і недоліки в організації самостійної роботи 

студентів. 
45. Специфіка самостійної роботи з підручником із соціальної педа-

гогіки. 
46. Специфіка організації самостійної роботи із додатковою літера-

турою (словниками, довідниками, науково-педагогічною літера-
турою тощо).

47. Роль і значення науково-дослідної роботи у вивченні соціальної 
педагогіки. 

48. Особливості консультативної діяльності викладача у процесі під-
готовки наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських 
робіт.

49. Олімпіади та наукові конференції із соціальної педагогіки як за-
соби розвитку творчих здібностей студентів. 
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50. Методи підготовки наукових доповідей і студентських конферен-
цій.

51. Види соціально-педагогічної практики: виробнича, навчальна, 
педагогічна та науково-дослідна.

52. Об’єктивні передумови необхідності контролю і оцінювання 
знань студентів. 

53. Основні принципи контролю навчальної роботи. 
54. Міжсесійний і підсумковий контроль. 
55. Сутність і основні завдання поточної перевірки успішності сту-

дентів.
56. Заліки, екзамени, курсові та дипломні роботи як основні форми 

контролю навчальної роботи студентів. 
57. Тест як перевірка знань студентів.
58. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удоскона-

лення. 
59. Критерії і норми оцінювання. 
60. Рейтингова система оцінювання знань. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Теоретичне та практичне значення соціальної педагогіки в житті 
сучасного суспільства. 

2. Виникнення і становлення соціально-педагогічної практики.
3. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук. 
4. Сучасні проблеми соціального виховання.
5. Роль сімейного виховання в соціалізації особистості.
6. Системний підхід у викладанні соціальної педагогіки як засіб ак-

тивізації навчального процесу.
7. Роль студентської наукової творчості в активізації навчального 

процесу. 
8. Значення самостійної роботи у світлі ідей Болонської декларації. 
9. Ефективність запровадження сучасних технологій навчання у 

викладанні соціальної педагогіки. 
10. Самостійна робота студентів як творчий процес. 
11. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвит-

ку студентів. 
12. Тест як модернізація перевірки знань студентів.
13. Створення і впровадження соціальної реклами в українському 

суспільстві. 
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14. Вплив соціальної реклами на рівень поінформованості, усвідом-
лення і поведінку дітей і молоді.

15. Можливості теорії вирішення дослідницьких завдань як освітньої 
технології.

16. Методологічні підходи до організації процесу навчання в системі 
вищого навчального закладу.

17. Структура процесів навчання і викладання у вищому навчально-
му закладі.

18. Дидактичні підходи до традиційного та особистісно-орієнтовано-
го навчання у вищій школі.

19. Типологія методів викладання соціально-педагогічних дис-
циплін.

20. Роль професійної мотивації в успішності отримання фаху та по-
дальшій діяльності соціального педагога.

21. Освіта як система і процес.
22. Гуманізація, гуманітаризація, диференціація, фундаменталізм, ін-

форматизація як головні властивості сучасної освіти.
23. Родина в системі соціального виховання.
24. Урок і лекція: розбіжності та спільність.
25. Тенденції розвитку системи освіти у світі.
26. Професійний портрет соціального педагога.
27. Рівні підготовки соціальних педагогів.
28. Зміст і форми роботи соціального педагога у загальноосвітніх за-

кладах.
29. Програми профілактики негативних явищ у молодіжному сере-

довищі.
30. Проблема соціалізації студентів у вищому навчальному закладі.
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