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1. Опис навчальної дисципліни «Теорія та історія соціального виховання» 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Галузь знань  23 «Соціальна робота» 

Напрям підготовки 231 «Соціальна робота» 

  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4,0 

Кількість змістових модулів 4,0 

Курсовий проект (робота) Курсова робота «Теорія та історія соціального 

вихованя» 

 

Форма контролю іспит 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 3 3 

Семестр 6 6 

Лекційні заняття      30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття       30 год. 6 год. 

Лабораторні заняття    -     - 

Самостійна робота        60 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних годин  

для денної форми навчання: 

 

4 год. 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Теорія і історія соціального 

виховання” є ознайомлення студентів із становленням та розвитком соціального 

виховання із найдавніших часів до сьогодення в Україні та за кордоном; 

формування у студентів теоретичних уявлень про соціальне виховання як об’єкт 

соціальної педагогіки та теорії, основи методики соціального виховання; 

розкриття специфіки соціального виховання і його гуманістичної спрямованості; 

оволодіння техніками, прийомами, методами, важливими для професійної 

практичної діяльності фахівців у сфері соціального виховання та соціальної 

педагогіки. 

Завданнями курсу є забезпечення майбутніх фахівців-соціономістів 

знаннями історії розвитку соціального виховання у різні епохи, в різних країнах; 

ознайомлення студентів із педагогічною думкою починаючи із Стародавнього 



  

Сходу і до сьогодення; розвиток у студентської молоді соціально-педагогічного 

мислення з використанням теорії та практики соціального виховання у 

зарубіжних країнах та Україні; формування умінь застосовувати у практичній 

соціально-педагогічній діяльності теорії соціального виховання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– теоретико-методологічні основи історії соціального виховання; 

– тенденції розвитку теорії й історії соціального виховання та їхній 

взаємозв’язок із науками психолого-педагогічного циклу; 

– становлення та розвиток, періодизацію соціального виховання в Україні й 

за кордоном; 

– основні досягнення, проблеми і тенденції розвитку вітчизняного 

соціального виховання; 

– праці корифеїв соціальної педагогіки минулого та сучасності, їхній внесок 

у теорію та практику навчання та виховання; 

– уявляти собі логіку процесу соціального виховання в цілому і місце 

окремих агентів соціалізації, конкретних соціальних інститутів. 

уміти:  

– усвідомлено і осмислено працювати з першоджерелами, порівнювати та 

аналізувати проблеми соціального виховання, дотримуючись принципу історизму, 

зв’язку теорії з практикою; 

– здійснювати ретроспективний аналіз, встановлювати та пояснювати 

взаємозв’язок соціально-педагогічних фактів і явищ; 

– брати участь у дискусіях на соціально-педагогічні теми, формувати власну 

історико-педагогічну культуру, соціально-педагогічну позицію; 

– виробляти індивідуальний творчий стиль соціально-педагогічної 

діяльності на основі знань, кращих історичних соціально-педагогічних здобутків 

вітчизняної та зарубіжної науки; 

– знаходити способи розв’язання соціально-педагогічних проблем, 

базуючись на демократично-гуманістичних засадах соціально-педагогічної науки; 

– накопичувати нестандартні форми, засоби, методи навчально-виховної 

роботи. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

- повного терміну денної (заочної) форми навчання; 

- скороченого терміну денної (заочної) форми навчання; 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Змістовий модуль 1. «Становлення соціального виховання як особливого 

виду діяльності» 

 

Тема лекційного заняття 1. Виховання як головна умова формування 

особистості в суспільстві  

Об’єкт і предмет “Теорії та історії соціального виховання”. Сутність 

процесу соціальне виховання. Підходи щодо походження виховання. Зародження 

виховання як особливого виду діяльності. Поява організованих форм виховання. 

 

Тема лекційного заняття 2. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій 

Стародавнього Сходу  

Загальні риси виховання в умовах формування і розвитку стародавніх 

цивілізацій. Виховання і школи у Месопотамії. Стародавній Єгипет. Виховання у 

Стародавній Індії. Розвиток виховання і педагогічної думки в Стародавньому 

Китаї. 

 

Тема лекційного заняття 3. Соціальне виховання і педагогічна думка в 

Античному Світі 

Виховання у Стародавній Греції. Філософи Стародавньої Греції про 

виховання. Виховання в епоху Еллінізму. Виховання у Стародавньому Римі. 

Педагогічні ідеї Стародавнього Риму. Зародження християнської виховної 

традиції. 

    

Змістовий модуль 2. «Соціальне виховання та педагогіка  

в V- на початку ХХ ст. за кордоном» 

  

Тема лекційного заняття 1. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та 

Відродження  

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Виховання і школа у 

Візантії. Виховання в Середньовічному Сході. Педагогічна думка Ближнього і 

Середнього Сходу. Організація виховання і освіти у Середньовічній Індії та Китаї. 

Виховання у країнах Західної Європи в епоху Середньовіччя. Філософсько-

педагогічна думка про виховання. Педагогічна та філософська думка епохи 

Відродження і Реформації в Західній Європі, що вплинула на соціальне 

виховання. Вчення соціалістів-утопістів. 

 

Тема лекційного заняття 2. Розвиток соціальної педагогіки в Новий час               

Виховання у країнах Європи і Північної Америки (серед. ХVІІ – поч. 

ХVШ ст.). Соціально-педагогічні ідеї Я. Коменського. Педагогічна думка про 

виховання й освіту епохи Просвітництва. Соціально-педагогічна спрямованість 

творчості Дж. Локка. Модель соціального виховання Ж.-Ж. Руссо. Соціально-

педагогічні ідеї філософів країн Західної Європи і США в ХІХ ст. Соціально-

педагогічні експерименти Й. Песталоцці. Ідеї соціалізації дитини Ф. Фребеля. 

Внесок А. Дістервега у розвиток соціальної педагогіки. Соціально-педагогічний 

проект Р. Оуена. 



  

 

Тема лекційного заняття 3. Соціальна педагогіка у кінці ХІХ – ХХ ст.  

Соціальна педагогіка кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. П. Наторп як 

засновник соціальної педагогіки. «Нові школи». Соціальна педагогіка у США. 

Джон Дьюї. Рух «трудові школи». Георг Кершенштейнер, Вільгельм-Август Лай. 

 

Змістовий модуль 3. «Становлення та розвиток  

соціального виховання в Україні» 

 

Тема лекційного заняття 1. Становлення та розвиток виховання в Україні з 

найдавніших часів до ХV ст.  

Сім’я і родинне виховання. Українська народна педагогіка. Українське 

шкільництво в Х-ХV ст. як фактор соціалізуючого впливу особистості. 

Теоретичні аспекти соціального виховання та їх висвітлення у творах 

письменників княжих часів. 

 

Тема лекційного заняття 2. Виховання в епоху українського Відродження та 

Козацької доби 

Виникнення і розвиток шкіл в Україні як осередків виховання. 

Філантропічні функції братств України. Братські школи, їх роль у формуванні 

національної свідомості, науки та культури. Заснування перших українських 

вищих навчальних закладів. Острозька та Києво-Могилянська академія. Козацька 

система виховання. Українська педагогічна думка епохи Відродження про 

виховання доброчесності та милосердя. 

 

Тема лекційного заняття 3. Соціально-педагогічні дослідження в Україні  

кін. ХVІІІ – першої пол. ХІХ ст. Соціально-педагогічні ідеї К. Д. Ушинського 

Українське шкільництво кін. ХVІІІ – першої пол. ХІХ ст.  Національна освіта в 

Галичині, Буковині та Закарпатті. Проблеми щастя людини та гармонійного розвитку 

в творчості Г. Сковороди. Т. Шевченко про соціальне виховання. М. Пирогов про 

необхідність зв’язку школи із життям. Філантропічна діяльність О. Духновича, 

Х. Алчевської, М. Корфа. Соціально-педагогічні погляди С. Русової. Соціально-

педагогічні ідеї К. Ушинського. 

 

Змістовий модуль 4. «Соціальна педагогіка та виховання в Україні в ХІХ на 

поч. ХХ ст.». 

 

Тема лекційного заняття 1. Розвиток соціального виховання в Радянській 

Україні та Росії на початку ХХ ст.  

Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи виховання. 

Національна освіта в 1920-ті рр. Завершення формування української радянської 

системи соціального виховання в 1930-ті рр. Виховання та освіта в роки Великої 

вітчизняної війни та після її закінчення. Розвиток наукових основ соціальної 

педагогіки в осії на поч. ХХ ст. Н. Крупська, як представник соціальної 



  

педагогіки.Теорія дитячого колективу в творчості С. Шацького. Соціально-

педагогічні ідеї П. Блонського. Теорія виховання і навчання “виняткових дітей” 

В. Кащенка. 

 

Тема лекційного заняття 2. Соціально-педагогічні ідеї А. Макаренка  

Мета виховання. Теорія і практика колективу А. Макаренка. Ідея 

А. Макаренка про поєднання навчання з продуктивною працею. Проблеми 

сімейного виховання. Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя-

вихователя. 

 

Тема лекційного заняття 3. В. Сухомлинський як соціальний педагог  

Гуманізм виховання за В. Сухомлинським. Дидактичні погляди. Навчання і 

виховання дітей 6-річного віку. Питання естетичного виховання в педагогічній 

спадщині В. Сухомлинського. Морально-трудове виховання школярі. Етнічні 

засади родинного виховання. Ідеї становлення вчителя-вихователя. 

 

Тема лекційного заняття 4. Проблеми соціального виховання і соціальної 

педагогіки на сучасному етапі  

Соціально-економічна ситуація в Україні у 90-ті рр. ХХ ст. – на поч. ХІХ ст. 

Соціальне виховання як галузь наукових знань. Етапи становлення та розвитку 

соціальної педагогіки в Україні. Професійна підготовка соціальних педагогів в 

Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

ти

жні 

усь

ого 

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Становлення соціального виховання як особливого виду діяльності 
Тема 1. Виховання як 

головна умова 

 формування 

особистості 

 в суспільстві 

1 8 2 2   4 15 2    13 

Тема 2. Соціально-

педагогічний досвід  

цивілізацій 

Стародавнього Сходу 

2 8 2 2   4 15     15 

Тема 3. Соціальне 

виховання і 

педагогічна думка в  

Античному Світі 

3 14 2 2   10 15     15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 30 6 6   18 45 2    43 

Змістовий модуль 2. Соціальне виховання та педагогіка у V - ХХ ст. за кордоном 

Тема 1. Соціальна 

педагогіка в епоху  

Середньовіччя та 

Відродження 

4 12 4 4   4 10     10 

Тема 2. Розвиток 

соціальної педагогіки 

в Новий час 

6 12 4 4   4 10     10 

Тема 3. Соціальне 

виховання у кінці 

ХІХ – ХХ ст. 

8 6 2 2   2 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

 30 10 10   10 30     30 

Змістовий модуль 3. Становлення та розвиток соціального виховання в Україні 

Тема 1. Становлення 

та розвиток 

виховання в Україні з 

найдавніших часів до 

ХV ст. 

9 6 2 2   2 8     8 

Тема 2. Виховання в 

епоху українського 

Відродження та 

Козацької доби 

10 12 2 2   8 11  2   9 

Тема 3. Соціально-

педагогічні 

дослідження в 

Україні  

кін. ХVІІІ – першої 

11 12 2 2   8 11 2    9 



  

пол. ХІХ ст. 

Соціально-

педагогічні ідеї 

К. Д. Ушинського 

Разом за змістовим 

модулем 3 

 

 30 6 6   18 30 2 2   26 

Змістовий модуль 4. Соціальна педагогіка та виховання в Україні в ХІХ на поч. ХХ ст. 

 

Тема 1. Розвиток 

соціального 

виховання в 

Радянській Україні та 

Росії на початку ХХ 

ст. 

12 7 2 2  3  4 2    2 

Тема 2. Соціально-

педагогічні ідеї 

 А.Макаренка 

13 7 2 2  3  5  2   3 

Тема 3. 

В.Сухомлинський як 

соціальний  

педагог 

14 8 2 2  4  4 2    2 

Тема 4. Проблеми 

соціального 

виховання і 

соціальної  

педагогіки на 

сучасному етапі 

15 8 2 2  4  9     2 

Разом за змістовим 

модулем 4 

 30 8 8  14  15 4 2   9 

Усього годин  120            

Курсова робота             

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виховання як головна умова формування особистості в 

суспільстві 
2 

2 Соціально-педагогічний досвід цивілізацій Стародавнього Сходу 2 

3 Соціальне виховання і педагогічна думка в Античному Світі 4 

4 Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та Відродження 4 

5 Розвиток соціальної педагогіки в Новий час 2 

6 Соціальне виховання у ХІХ – ХХ ст. 2 

7 Становлення та розвиток виховання в Київській Русі 2 

8 Виховання в епоху українського Відродження 2 

9 Соціально-педагогічні ідеї в кінці XVIII-XIX ст. К. Ушинський 2 

10 Розвиток соціального виховання в Радянській Україні на початку 

ХХ ст. 
2 

11 Соціально-педагогічні ідеї А. Макаренка 2 



  

12 В. Сухомлинський як соціальний педагог 2 

13 Проблеми соціального виховання на сучасному етапі 2 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено робочим навчальним планом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Контрольні питання, компелкти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
ОКР  "Бакалавр" 

напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

соціальна 

педагогіка 

 

Кафедра 

педагогіки 

__________________ 

__________________ 

2018-2019 навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙ 

НИЙ 

БІЛЕТ №  1 

з дисципліни 

Теорія і історія 

соціального виховання 

(іспит) 

Затверджую 

Зав. кафедри 

________________ 

(підпис) 

Сопівник Р.В. 

____________2018 р. 

Екзаменаційні запитання 

1. Об’єкт, предмет і завдання історії соціальної педагогіки. 

2. Розкрийте сутність програм діяльності сетлмент-центрів. 

Тестові завдання різних типів 

1. ... вивчає у ретроспективі в процесах виховання і освіти ті проблеми і явища, які 

пов’язані з включенням людини у життя суспільства, входженням її в систему суспільних 

відносин, тобто розглядає виховні аспекти і явища, пов’язані з процесом взаємодії особистості, 

соціальних груп і суспільства.  

2. Вкажіть те, що не є виховним засобом у народній педагогіці: 

1 традиції; 

2 усна народна творчість; 

3 обряди; 

4 наукові знання; 

5 наукова література. 

3. Процес навчання у школах Стародавньої Індії, де готували писців, мав кілька етапів. 

Запропоновані етапи поставте у логічній послідовності. 

 1. вчили писати (папірус) і читати ієрогліфи; 2. вчили рахувати;  3. вчили укладати 

ділові папери; 4. вчили виготовляти повний комплект табличок; 5. вчили красномовству; 6. 

вчили математиці.  

4. Головними суб’єктами соціально-педагогічної діяльності були у: 

1. Стародавньому Єгипті; 

2. Стародавній Індії; 

3. Стародавньому Китаї; 

4. Месопотамії. 

А. Сім’я; 

Б. Школа; 

В. Суспільство, держава; 

Г. Релігія. 

5. … християнського виховання є: молитва, проповідь, ісповідь, каяття, піст, 

паломництво й ін. 

6. Основними методами виховання підростаючої зміни у первісно-родовому суспільстві 

були: 

1 показ, спостереження, змагання;  

2 навіювання, спостереження, приклад однолітків;  

3 показ, спостереження, посильна участь у праці; 

4 спостереження, показ і багаторазові повторення різних дій. 



  

7. Співвіднесіть авторів з їх поглядами на виховання і освіту. 

Автори: Погляди: 

1. Г.Г. Сковорода; 

2. Т.Г. Шевченко; 

3. П.І. Пирогов; 

4. О.В. Духнович; 

5. Х.Д. Алчевська; 

6. М.О. Корф; 

7. С.Ф. Русова. 

А. Розвивав ідею народності виховання, важливою ознакою якої вважав 

мову і систему виховання, що відповідає історичним і національним 

традиціям народу; 

Б. Відкрила безкоштовну жіночу недільну школу, що була не лише 

навчальним закладом, а й своєрідною дослідницькою лабораторією, 

методичним центром з організації навчання дорослих; 

В. Метою виховання вбачав підготовку вільної людини, гармонійно 

розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної жити і 

боротися; 

Г.  Висловлював ідею створення національної школи. Виховним ідеалом 

вважав людину з багатогранними знаннями і високими моральними 

якостями, що здатна застосовувати свої знання в житті, вміє цінити 

мистецтво, любить працю; 

Д. Виступав проти станової школи, пропагував ідею загальнолюдського 

виховання, що повинно підготувати до суспільного життя морально 

свідому людину, що володіє широким кругозором; 

Е. Створив мережу навчальних земських малокомплектних шкіл. Вважав, 

що школа має забезпечити надання учням різнобічних гуманітарних і 

реальних знань, розвинути здатність до самоосвіти, виховати у них такі 

моральні риси, як: патріотизм, чесність, справедливість, любов до праці, 

дисциплінованість; сприяти зміцненню фізичних сил і здоров’я учнів і 

розвивати естетичні почуття. 

Є. У своїх працях детально проаналізувала принципи індивідуалізації та 

соціалізації виховання. Мета індивідуального виховання – дати широкий, 

вільний розвиток усім духовним силам дитини та її здібностям.  

8. Ознаки колективу (за А.С. Макаренком ) це: 

1    мажор, відчуття власної гідності, гордість за колектив, дружня єдність членів 

колективу, відчуття захищеності, активність, стриманість в емоціях і словах; 

2   общини, громади, сходи, козацькі круги, сім’я; 

3   переважання актів колективістського самовизначення (КС) над конформними і 

негативістськими реакціями; ціннісно-орієнтаційна єдність; референтність колективу; 

еталонність колективу; 

4  живий соціальний організм, заснований на соціалістичному принципі об’єднання. 

9. В.О. Сухомлинський навчав і виховував дітей 6-річного віку у школі, яка називалася 

… 

10. З .... років починається підготовка до ініціації, що проходить у 13-15-річному віці 

дитини. 

 

 

 

 

 



  

8. Методи навчання 

Успіх навчання загалом залежить від внутрішньої активності студентів, від 

характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь самостійності та 

творчості мають бути важливими критеріями у виборі методу.  

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через 

екранний посібник у «готовому» вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, 

оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного 

(відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для 

передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для 

викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. 

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зразка 

або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до представленого зразка 

ситуаціях. 

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й засоби, 

педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальне 

завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні 

підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби 

свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації 

активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного 

характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог або самі студенти на 

основі роботи над програмами (зокрема й комп'ютерними) та з навчальними 

посібниками. Такий метод, один з різновидів якого є евристична бесіда, - 

перевірений спосіб активізації мислення, спонукання до пізнання. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань 

та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в 

дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо 

переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

Отже, розглянуто шість підходів до класифікації методів навчання. 

 

9. Форми контролю 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни  

здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального  

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.  

Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семiнарських та практичних 

заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми виконує 

iндивiдуальнi завдання.  Рiвень знань оцiнюється: “відмінно” – студент дає 



  

вичерпнi, обгрунтованi, теоретично i практично вiрнi вiдповiдi не менш нiж на 

90% запитань, рiшення задач та лабораторнi вправи вiрнi, демонструє знання 

пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить узагальнення i висновки, акуратно 

оформляє завдання, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з 

основних тем курсу; “добре”– коли студент володiє знаннями матерiалу, але 

допускає незначнi помилки у формуваннi термiнiв, категорiй i розрахункiв, проте 

за допомогою викладача швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був 

присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; 

“задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60% питань, 

або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає 

грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується 

наявнiсть конспекту за темою завдань та самостiйнiсть; “незадовiльно з 

можливiстю повторного складання” – коли студент дає правильну вiдповiдь не 

менше нiж на 35% питань, або на всi запитання дає необгрунтованi, невичерпнi 

вiдповiдi, допускає грубi помилки. Має неповний конспект лекцiй. 

Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою 

рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної 

дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного 

матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); 

оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень. Пiдсумкова оцiнка 

виставляється пiсля повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як 

сума промiжних оцiнок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань 

складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 

70 балів, і рейтингу з атестації (іспиту) – 30 балів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно з положенням "Про екзамени та заліки у НУБіП України" від 

20.02.1015 р. протокол №6 з табл. 1. 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКТС 

Визначення оцінки 

ЄКТС 

Рейтинг студенат, 

бали 
Відмінно F ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

Добре 

 

B ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

82-89 

C ДОБРЕ - в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок 

74-81 

Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

64-73 

Е ДОСТАТНЬО - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

60-63 

Незадовільно FX НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна 

серйозна подальша робота 
01-34 



  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни R дис 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи R НР (до 70 балів): R дис = R нр + R ат. 

 

11. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні 

стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших 

видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні 

навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти 

тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для 

організації самостійної роботи студентів. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

2. Васюк О. В. Історія соціальної педагогіки за кордоном / О. В. Васюк. – 

Київ : НАКККіМ, 2012. – 182 с. 

3. Васюк О. В. Історія української педагогіки і освіти : навч. посіб.-
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