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Освітньо-професійна  програма  

231.00.02 Соціальна педагогіка  

 

Галузь  знань: 23 Cоціальна робота 

Спеціальність:  231 Соціальна робота 

Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи 

Професійна кваліфікація: соціальний педагог 

 

Тип диплому та обсяг програми одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 3 роки 10 місяців 

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса 

Грінченка. 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Рівень програми НРК України – 6 рівень 

 

 

А Мета (цілі) програми 

 Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі        

соціальної педагогіки, здатного на високому професійному рівні 

виконувати свої обов’язки.  

 

 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь,  

напрям 

Галузь знань – Cоціальна робота. Спеціалізація:  231 

Соціальна педагогіка 

Дисципліни, спрямовані на формування загальних 

компетентностей (університетські студії, філософська 

студія, стратегії розвитку науки та інші) – 14%. 

Дисципліни, спрямовані на формування фахових 

компетентностей: основні (соціальна педагогіка: теорія і 

практика, технології соціально-педагогічної діяльності,  

соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних 

інституціях та інші) – 32%; дотичні (медико-соціальні 

основи здоров’я, психологія) – 20,4%; практика – 30,6 %. 

2. Фокус 

програми: 

Спеціальна, спрямована на підготовку соціального 

педагога. Акцент на знаннях, уміннях та практичних 

навичках у сфері соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми, молоддю та сім’ями у різних інститутах 

соціального виховання. 

3. Орієнтація 

програми 

освітньо-професійна 



4. Особливості 

програми 

Навчання, побудоване на дослідницькій основі; 

викладання окремих модулів іноземною мовою. 

Навчання в центрах практичної підготовки. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашту-

вання 

Основними напрямками професійної діяльності 

бакалавра соціальної педагогіки є соціально-педагогічна 

робота в дошкільних закладах системи освіти та 

загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, школах-

інтернатах; позашкільних закладах (клубах за місцем 

проживання, центрах творчості для дітей та юнацтва); 

будинках дитини; закладах соціального обслуговування 

(центрах соціально-психологічної допомоги, центрах 

соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями, соціальних центрах 

матері та дитини, соціальних гуртожитках); 

реабілітаційних центрах; притулках та центрах 

соціально-психологічної реабілітації дітей; 

територіальних центрах по роботі з населенням; 

пенітенціарних установах; громадських об’єднаннях та 

благодійних фондах; приватних соціальних службах; 

відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, 

ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо). 

Випускники – бакалаври з соціальної педагогіки можуть 

обіймати наступні посади: соціальний педагог, 

соціальний вихователь, соціальний вихователь по роботі 

з дітьми-інвалідами, вихователь виправно-трудового 

закладу, вихователь гуртожитку, вихователь професійно 

технічного навчального закладу, консультант з питань 

здорового способу життя, менеджер із соціальної та 

корпоративної відповідальності, менеджер у соціальній 

сфері, організатор позакласної та позашкільної виховної 

роботи з дітьми, педагог-організатор, спеціаліст 

державної служби, фахівець із організації дозвілля. 

2. Продовження 

освіти 

Магістерські програми освітньо-наукового та освітньо-

професійного спрямування. 

 

D Стиль та методи навчання 

1. 

 

Підходи до викладання та навчання 

Підходи в 

організації 

навчального 

процесу 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно орієнтованого 

навчання, на засадах компетентнісного, системного, 

інтегративного підходів. 



Форми і 

методи 

організації 

освітнього 

процесу 

 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські), позааудиторні (індивідуальні, консультації, 

написання та захист курсових робіт/проектів, випускних 

кваліфікаційних робіт/проектів, практика, науково-

дослідна робота), дистанційні навчальні заняття, 

самостійна робота.  

Методи: проблемного, проблемно-пошукового, 

діалогічного, інтерактивного навчання. 

2. Система 

оцінювання 

Загальне оцінювання здійснюється за результатами 

проміжного та підсумкового контролю у вигляді 

екзаменів, заліків, захисту творчих проектів відповідно 

до внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

E Програмні компетентності 

1. Загальні 

 Світоглядна Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 

Розуміння значущості для власного розвитку 

історичного досвіду людства та європейських 

цінностей.  

Збереження духовних традицій українського народу в 

європейському культурному просторі. 

Розуміння переваг здорового способу життя та 

прийняття їх як власних цінностей.  

Розуміння сутності і соціальної значущості 

майбутньої професії.  

 Громадянська Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина 

України.  

Здатність робити свідомий соціальний вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття 

рішень. 

Повага до українського народу, держави України, її 

символіки, культури, мови. 

Уміння діяти з соціальною відповідальністю та 

громадською свідомістю. 

 Комунікативна Здатність до міжособистісного спілкування,  

емоційної стабільності, толерантності. 

Здатність працювати у команді. 

Вільне володіння українською мовою відповідно до 

норм культури мовлення, основами спілкування 

іноземними мовами. 

 Інформаційна Здатність до самостійного пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел для розгляду конкретних 

питань. 



Здатність до ефективного використання 

інформаційних технологій в соціальній і професійній 

діяльності. 

 Науково-

дослідницька 

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 

основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами відповідно 

фахового спрямування. 

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, 

готовність до її реалізації. 

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. 

Здатність до нестандартних рішень типових задач і 

здатність вирішувати нестандартні завдання. 

 Самоосвітня Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу 

та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 

успіху. 

2. Професійні - базові  

 Деонтологічна  Здатність дотримуватися етичних принципів як з 

погляду професійної етики, так і з погляду розуміння 

можливого впливу на особистість, соціальну групу, 

соціальну ситуацію;  всебічно аналізувати  соціально-

педагогічні ситуації й  визначати оптимальні 

морально-етичні шляхи її вирішення. 

 Нормативно-

правова 

Володіння знаннями щодо  забезпечення прав дитини, 

нормативно-правової бази України, правового 

регулювання та правового виховання особистості, 

функцій соціального педагога у сфері соціально-

правового захисту дітей. Здатність  аналізувати та 

узагальнювати досвід соціально-педагогічного 

захисту особистості, використовувати положення 

нормативних документів у сфері захисту прав дітей та 

їх сімей.  Володіння знаннями щодо організації 

соціально-правової діяльності у різних  інститутах 

соціального виховання. 

 Організаційна  Уміння визначати пріоритетні напрями, планувати 

основні етапи соціально-педагогічної діяльності, 

координувати та коригувати діяльність учасників 

соціально-педагогічного процесу, налагоджувати 

співпрацю та партнерство з різними суб’єктами 

соціально-педагогічної роботи, працювати у 

мультидисциплінарній команді. Здатність здійснювати 

моніторинг та оцінку результативності власної 



діяльності та діяльності в межах реалізації соціально-

педагогічних технологій; порівнювати реальний стан 

справ із запланованими діями; здійснювати 

спостереження за виконанням запланованих дій і 

заходів; вносити корективи з метою мінімізації 

негативних наслідків, непередбачуваних ситуацій. 

 Технологічна  Знання видів, характеристики та особливостей 

технологій соціально-педагогічної роботи. Здатність 

добирати відповідно до мети, особливостей об’єктів 

соціально-педагогічної діяльності і реальної ситуації 

ефективні соціально-педагогічні технології, методи та 

прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної 

роботи. Здатність впроваджувати у професійній 

діяльності повний цикл технологічних операцій: 

прогнозування, діагностику, планування, організацію, 

проведення, визначення та оцінка результатів тощо. 

 Самоосвітня  Здатність навчатися протягом життя, підвищувати 

професійну компетентність, планувати і здійснювати 

професійний саморозвиток, самопізнання, 

самовизначення, самоорганізацію. Здатність 

створювати умови для професійного саморозвитку. 

 Професійні – спеціальні 

 Володіння 

знаннями про 

різні інститути 

соціального 

виховання у 

територіальній 

громаді 

Знання особливостей організації та здійснення 

соціально-педагогічної роботи в різних інститутах 

соціального виховання,  різновидів та механізмів їх 

взаємодії. 

 Здатність до 

формування 

соціальної 

активності 

дітей та молоді 

 

Здатність здійснювати громадянське виховання дітей 

та молоді; стимулювання та підтримка дитячих та 

молодіжних соціальних ініціатив; залучення 

вихованців до благодійної діяльності; організація  

дитячих та молодіжних організацій, волонтерських 

груп. 

 Уміння 

здійснювати 

просвітницьку 

роботу з 

різними 

віковими 

групами 

Уміння визначати мету та завдання просвітницької 

роботи з різними віковими групами; доцільно обирати 

тематику просвітницької роботи відповідно до 

проблем та потреб різних вікових груп. Здатність 

обирати доцільні форми та методи просвітницької 

роботи.  

 Уміння 

здійснювати 

Вміння стимулювати особистість до  саморозвитку та 

самореалізації через різні види творчої, суспільної 



анімаційну 

діяльність  

активності; організовувати та скеровувати змістовне 

дозвілля дітей та молоді різного віку, їхню суспільно-

корисну діяльність; здійснювати різноманітну 

практику культурного, естетичного, художнього, 

спортивного, прикладного й інших типів. Сприяння 

інтеграції дітей, учнівської молоді та їхніх сімей у 

соціокультурний простір інститутів соціального 

виховання, громади тощо. 

 Здатність 

забезпечувати 

інклюзивні 

процеси  

 

Володіння  знаннями теоретичних та нормативно-

правових засад інклюзивної освіти. Здатність 

виявляти особливості та шляхи покращення 

життєдіяльності дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку у соціальному середовищі; 

забезпечувати сприятливі умови для їхнього  розвитку 

та соціалізації в різних інститутах соціального 

виховання. Вміння застосовувати ефективні 

технології, методики та прийоми  у роботі з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку,  їхніми  

батьками,  налагоджувати взаємодію з фахівцями, які 

працюють з такими дітьми. 

 Здатність до 

проектування 

та 

прогнозування 

Уміння застосовувати проектний підхід у соціально-

педагогічній роботі; розробляти діагностичний 

інструментарій для визначення соціальних проблем;  

розробляти проекти різного типу. Здатність  будувати 

адекватний прогноз відповідно специфіки різних 

соціальних середовищ та конкретної соціально-

педагогічної ситуації. 

 Здатність до 

пошуку та 

впровадження 

інновацій у 

професійній 

діяльності 

 

Здатність вивчати передовий досвід соціально-

педагогічної діяльності, здійснювати пошук 

інформації про інновації у соціально-педагогічній 

сфері, оцінювати ступінь новизни об’єкта, 

впроваджувати інновації у власній професійній 

діяльності, генерувати нові ідеї,  шукати варіанти 

нестандартного  розв’язання професійних завдань, 

розробляти та запроваджувати інновації у професійній 

діяльності, використовувати новітні інформаційні 

технології для вирішення теоретичних і практичних 

завдань  професійної діяльності. 

 Здатність до 

проведення 

наукового 

соціально-

педагогічного 

дослідження 

Здатність визначати, отримувати, аналізувати та 

поєднувати інформацію з різних джерел, документів 

та текстів. Здатність забезпечувати ефективний 

пошук, структурувати інформацію та адаптувати її до 

особливостей соціально-педагогічної діяльності. 

Здатність застосовувати у соціально-педагогічному 

дослідженні різні інформаційні ресурси, професійні 



інструменти, готові програмно-методичні комплекси, 

що дозволяють проектувати рішення педагогічних 

проблем і практичних завдань. Уміння застосовувати 

соціологічні методи та методи обробки інформації під 

час проведення соціально-педагогічного дослідження. 

 Володіння 

знаннями з 

різних галузей 

психології 

Здатність використовувати теоретичні знання та 

практичні навички із загальної, вікової та педагогічної 

психології для аналізу й діагностики особливостей 

особистісної та пізнавальної сфери,  організації 

діяльності особистості в різні вікові періоди, 

створення умов, що сприяють конструктивному 

психічному розвитку людини. Володіння уміннями 

враховувати вікові особливості дітей та молоді у 

соціально-педагогічній діяльності з ними.  

 Здатність до 

професійної 

саморегуляції у 

процесі 

соціально-

педагогічної 

діяльності 

Здатність витримувати емоційне навантаження в 

складних ситуаціях професійної діяльності. Вміння 

здійснювати самодіагностику, саморегуляцію з метою 

попередження професійного перевантаження та 

синдрому професійного вигорання. 

 Здатність до 

створення 

сприятливого 

середовища 

Організація соціально-педагогічної діяльності на 

засадах гуманізму, демократизму, дитиноцентризму, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей 

особистості,  факторів, від яких залежить якість 

міжособистісної взаємодії у різних соціальних 

інституціях. Уміння запобігати можливим ризикам і 

небезпекам для благополуччя і здоров’я дітей та 

молоді. Забезпечення сприятливого емоційно-

психологічного клімату у групі, колективі тощо. 

 

F Програмні результати навчання 

  Здатність продемонструвати базові медико-біологічні, лінгвістичні, 

психологічні та педагогічні знання з професії у процесі забезпечення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями, з 

урахуванням їх особливостей, у різних соціальних інституціях. 

 Здатність визначати пріоритетні напрями, планувати основні етапи 

соціально-педагогічної діяльності, створювати безпечне сприятливе 

середовище, координувати та коригувати діяльність учасників соціально-

педагогічного процесу, налагоджувати співпрацю та партнерство з 

різними суб’єктами соціально-педагогічної роботи, виступати 

посередником між об’єктами та суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності, працювати у мультидисциплінарній команді. 

 Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння 



комплексом соціально-педагогічних технологій у роботі з дітьми, 

молоддю та сім’ями, впровадження у професійній діяльності повного 

циклу технологічних операцій. 

 Здатність визначати мету та завдання просвітницької роботи з 

різними віковими групами; доцільно обирати тематику просвітницької 

роботи відповідно до проблем та потреб різних вікових груп. 

 Здатність продемонструвати знання теоретичних та нормативно-

правових засад інклюзивної освіти, виявляти особливості та шляхи 

покращення життєдіяльності дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку у соціальному середовищі; забезпечувати 

сприятливі умови для їхнього  розвитку та соціалізації в різних 

інститутах соціального виховання.  

 Здатність впроваджувати інновації у власній професійній 

діяльності, генерувати нові ідеї,  шукати варіанти нестандартного  

розв’язання професійних завдань, розробляти та запроваджувати 

інновації у професійній діяльності, використовувати новітні 

інформаційні технології для вирішення теоретичних і практичних 

завдань  професійної діяльності. 

 Здатність визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати 

інформацію з різних джерел, документів та текстів, забезпечувати 

ефективний пошук, структурувати інформацію та адаптувати її до 

особливостей соціально-педагогічної діяльності, застосовувати у 

соціально-педагогічному дослідженні різні інформаційні ресурси, 

професійні інструменти, готові програмно-методичні комплекси, що 

дозволяють проектувати рішення педагогічних проблем і практичних 

завдань, застосовувати соціологічні методи та методи обробки 

інформації під час проведення соціально-педагогічного дослідження. 

 Здатність витримувати емоційне навантаження в складних 

ситуаціях професійної діяльності, підвищувати професійну 

компетентність, планувати і здійснювати професійний саморозвиток, 

самопізнання, самовизначення, самоорганізацію. 
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