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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

3  кредити ЄКТС (90 годин) 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (18 год.), самостійна робота (54 

год.) 

Заочна форма: лекції (2 год.), практичні (4 год.), самостійна робота (84 

год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Плагіат та інші форми нечесної роботи 

неприпустимі. Посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей. Будь-яка ідея, думка чи речення, 

ілюстрація, чи фото, яке Ви запозичуєте, має супроводжуватися 

посиланням на першоджерело (Кодекс академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

URL: https://udpu.edu.ua/documents). 

Відвідування занять.  Відповідно до «Положення про організацію 

навчального процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини». 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі 

вищої освіти досліджують та аналізують історичні процеси в галузі 

історії соціального виховання, креативно підходять до пошуку джерел та 

формують схеми вирішення проблем соціально-педагогічного навчання 

та виховання. 

Що будемо 

вивчати?  

Предметом вивчення дисципліни  є вивчення в процесах виховання та 

освіти тих предметів та явищ, які пов’язані з включенням людини в 

життя суспільства, входження її у систему суспільних відношень; на 

численних прикладах, фактах з життя різних народів розкриває 

закономірності формування цілісної особистості. 

Чому це треба 

вивчати?  

Мета вивчення дисципліни полягає у виокремленні закономірностей 

соціального виховання в загальному процесі розвитку суспільства на 

території сучасної України, розвиток у майбутніх соціальних працівників 

вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на процес соціального 

виховання особистості, вивчення теоретичних основ соціальної 

педагогіки як науки та галузі практичної діяльності. 
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Яких результатів 

можна досягнути?  

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань 

із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Здатність обирати і застосовувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

Розвивати базові вміння soft skills:  комплексне розв’язання проблем, 

критичне мислення, творчі здібності, уміння керувати людьми, взаємодія 

з людьми, емоційний інтелект, саморозвиток, гнучкість розуму, 

формування власної думки та прийняття рішень 

Зміст дисципліни Зародження виховання та основ соціально-педагогічної практики 

Проблема соціального виховання у середньовіччі. Розвиток соціального 

аспекту у вихованні в Західній Європі і в Україні (ХVІ-ХVІІІ ст.). 

Розвиток соціального виховання й педагогічної думки в Україні у ХVІІІ- 

ХІХ ст. Соціальне виховання й педагогічна думка в країнах Західної 

Європи (ХIХ – поч. XX ст.). Розвиток соціально-педагогічної практики в 

УРСР в період становлення нової суспільної системи (20-50-ті рр. ХХ 

ст.). Відродження соціальної педагогіки в Україні (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.). 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання передбачених планом завдань до всіх практичних занять; 

підготовка та виконання ІНДЗ;  самостійне опрацювання та 

конспектування основних понять у вигляді словника термінів; підготовка 

повідомлень та доповідей до кожної теми практичного заняття. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

 «Теорія і методика науково-дослідницької роботи», «Філософія та 

соціологія освіти». 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ 

та ін.) 

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. 

В.Г. Кремінь. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

2. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці 

України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна 

монографія // авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – 

Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – 200 с. 

3. Теорія та історія соціального виховання : навч. посіб. / уклад. 

О.О.  Кравченко. – Умань, 2013. 230 с.  

Інформаційні ресурси: 

1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / веб-

сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини / веб-сайт. URL: 

https://library.udpu.org.ua/https://library.udpu.org.ua/ 

 

Поточний 

контроль 
Виконання практичних завдань, повідомлень і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ, написання есе. 
  

Підсумковий 

контроль 

екзамен 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.udpu.org.ua/https:/library.udpu.org.ua/


 


