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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика викладання 

соціально-педагогічних дисциплін» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів напряму 8.01010601 «Соціальна 

педагогіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика проведення 

різних форм навчальної та позанавчальної діяльності у вищому 

педагогічному закладі. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка вищої школи», «Організація 

та методика проведення соціально-педагогічного тренінгу». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Теоретичні засади методики викладання соціально-педагогічних 

дисциплін 

2. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищому 

навчальному закладі 

3. Інші чинники забезпечення функціонування системи підготовки 

майбутніх соціальних педагогів 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання 

соціально-педагогічних дисциплін» є формування у майбутніх фахівців 

системи знань, вмінь та навичок, необхідних для забезпечення виконання 

завдань організації навчального процесу в системі вищого навчального 

закладу та фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

“Соціальна педагогіка”.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

викладання соціально-педагогічних дисциплін» є формування готовності 

магістрантів до оволодіння професійними компетенціями викладача 

соціально-педагогічних дисциплін, розвиток професійно значущих рис, 

якостей, здатностей. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні 

знати: концептуальні засади викладання в умовах вищих навчальних 

закладів, зміст та форми організації навчально-виховного процесу, 

особливості організації навчання майбутніх соціальних педагогів, їх 

позанавчальної діяльності, науково-дослідної та самостійної роботи; 

уміти: орієнтуватися в системі навчальних планів та програм зі 

спеціальності “Соціальна педагогіка”; структурувати методичний матеріал 

відповідно до форми, навчальної дисципліни, теми тощо; готувати та 

проводити основні форми організації навчального процесу за відповідною 

спеціальністю; організовувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти; 

визначати фактори успішності навчального процесу та ін. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 144 години / 4 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади методики викладання соціально-педагогічних 

дисциплін 

 

Тема 1. Концептуальні підходи до організації навчання майбутніх 

соціальних педагогів в системі вищого навчального закладу 

Методологічні підходи до організації навчання в системі вищого 

навчального закладу. Принцип навчання в процесі професійної підготовки 

спеціаліста. Дидактична підготовка майбутнього соціального педагога як 

фактор професійного і особистісного становлення. Дидактичні підходи до 

традиційного, індивідуального та особистісного-орієнтованого навчання у 

вищій школі.  
Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін як предмет. 

Основні завдання та значення предмету. Основні функції професійної 

діяльності викладача соціально-педагогічних дисциплін в системі вищого 

навчального закладу. Принципи навчання в процесі підготовки майбутнього 

соціального педагога. 

Особливість кредитно-модульної системи у процесі підготовки 

майбутніх соціальних педагогів. 

Тема 2. Сутність та особливості підготовки майбутніх соціальних 

педагогів 
Загальна характеристика змісту підготовки фахівця за спеціальністю 

"Соціальна педагогіка". Компоненти системи підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. Ефективні умови формування в майбутніх соціальних 

педагогів професійних вмінь і навичок 

Навчальний план підготовки фахівця з соціальної педагогіки в системі 

вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації. Аналіз навчальних 

планів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" з 

підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Значення спецкурсів у системі підготовки соціальних педагогів. 

Вимоги до навчальних програм соціально-педагогічних дисциплін, що 

розробляються за кредитно-модульним підходом.  

Тема 3. Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій 

школі 
Поняття “метод навчання”. Класифікація методів навчання. Словесні, 

наочні та практичні методи. Методи викладання та методи учіння. Методи 

проблемного навчання. Засоби навчання. Прийоми створення проблемних 

ситуацій. 

Поняття “форма навчання”. Типові ознаки форм організації навчальних 

занять. Класифікації форм навчання. Урахування специфіки підготовки 

фахівця при доборі і визначенні форми навчання. 

 



Змістовий модуль ІІ 

Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищому 

навчальному закладі 

 

Тема 4. Особливості підготовки та проведення лекції із соціально-

педагогічних дисциплін 
Роль і значення лекції у процесі вивчення соціально-педагогічних 

дисциплін. Вимоги до лекції. Типи лекцій. Структура лекції. Динаміка лекції.  

Прийоми активізації процесу сприйняття здобувачfvb вищої освіти  

лекції. Параметри оцінювання лекції. 

Підготовка до лекції. Написання конспекту. Особливості відбору і 

викладення матеріалу в лекціях з соціально-педагогічних дисциплін.  

Тема 5. Роль та специфіка підготовки та проведення практичного 

заняття із соціально-педагогічних дисциплін 
Види та типи семінарів. Сутність використання інтерактивних 

прийомів на практичних заняттях. Особливості підготовки та проведення 

практичних (семінарських) занять із соціально-педагогічних дисциплін. 

Технології підготовки та проведення тренінгового заняття, “круглого 

столу”, ділових ігор, диспутів та інших типових форм організації та 

проведення практичних занять. 

Специфіка організації і проведення лабораторних занять для 

здобувачів вищої освіти спеціальності “Соціальна педагогіка”. Виїзні 

лабораторні заняття, заняття на базах проходження фахових практик.   

Тема 6. Самостійна робота здобувачів вищої освіти у ході 

вивчення соціально-педагогічних дисциплін  
Сутність та значення самостійної роботи. Організація самостійної 

роботи як системи, її компоненти. Види самостійної роботи (самостійні 

роботи за зразками, конструктивно-варіативні самостійні роботи, евристичні 

самостійні роботи, дослідницькі самостійні роботи).  

Умови ефективності організації самостійної роботи (планування, 

поєднання самостійної роботи з іншими видами навчання, системність, 

оптимізація результатів).  

Моделювання самостійної роботи майбутніх соціальних педагогів у 

світлі Болонського процесу. 

 

Змістовий модуль ІІІ 

Інші чинники забезпечення функціонування системи підготовки 

майбутніх соціальних педагогів 

 

Тема 7. Роль і функції викладача в реалізації мети і завдань 

вивчення соціально-педагогічних дисциплін 
Вимоги до викладача вищого навчального закладу. Ролі та функції 

викладача соціально-педагогічних дисциплін. Особистісні якості викладача. 



Врахування у навчальному процесі психологічних особливостей 

студентів і закономірностей їх становлення як майбутніх соціальних 

педагогів. Оптимізація взаємин студентів та викладачів у процесі навчання. 

Тема 8. Сутність і значення науково-дослідницької роботи 

здобувачів вищої освіти у процесі вивчення основ соціально-педагогічної 

діяльності 
Наукова робота здобувачів вищої освіти у системі професійної 

підготовки. Формування вміння працювати з науково-дослідною 

літературою. Вимоги до написання наукової статті. 

Вимоги до наукових робіт здобувачів вищої освіти (курсова, 

дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційні дослідження). 

Послідовність виконання курсової, дипломної (магістерської) роботи. 

Здійснення керівництва курсовою, дипломною (магістерською) 

роботами, їх рецензування. 

Форми участі здобувачів вищої освіти у науковій роботі вищого 

навчального закладу. 

Тема 9. Використання унаочнення у процесі викладання 

соціально-педагогічних дисциплін  
Наочність у процесі викладання соціально-педагогічних дисциплін. 

Основні види наочності. Вимоги до наочності. Загальна методика 

використання наочних посібників. Наочні методи: показ (ілюстрування, 

демонстрування). Комп’ютерні технології навчання. 

Тема 10. Особливості організації позанавчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів 
Напрями у дослідженні парадигми виховання. Компоненти виховання 

студентів-майбутніх соціальних педагогів у процесі позанавчальної 

діяльності. Умови результативності виховного процесу. 

Професіоналізація позанавчальної діяльності. Напрями 

професіоналізації. Специфіка організації та проведення різних форм 

позанавчальної роботи із здобувачами вищої освіти – майбутніми 

соціальними педагогами. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

екзамен у 8 семестрі 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 
- поточне тестування на практичних заняттях та в процесі 

консультативної роботи; 

- опитування та бесіди на практичних заняттях; 

- перевірка виписок, тез та конспектів літературних джерел; 

- поточні та підсумкові контрольні роботи; 

- оцінка самостійної роботи. 
 

 


