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Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання 

норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Відвідування занятьвідповідно до розкладу ФСПО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти  можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів 

наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законом. 

Що будемо вивчати?  Предмет вивчення дисципліни. Особливості психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

Чому це треба 

вивчати?  

Мета вивчення дисципліни.Навчальна дисципліна «Актуальні 

проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності» 

розрахована на студентів, які здобувають вищу освіту за 

спеціальністю «Психологія», і спрямована на формування у 



майбутніх фахівців професійно-орієнтованого бачення соціально-

педагогічних проблем, умінь створювати оптимальні умови для 

соціалізації молодого покоління та розв’язувати різні психолого-

педагогічні проблеми, детерміновані соціальними трансформаціями 

сучасного суспільства. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати: cучасні 

тенденції розвитку соціально-педагогічної діяльності; зміст і 

сутність діяльності відповідно до напрямів соціально-педагогічної 

роботи; принципи, методи, технології соціально-педагогічної 

діяльності; сфери діяльності та функції провідні концепції 

соціалізації особистості; особливості соціально-педагогічної 

діяльності з сім’єю; роль і значення школи в процесі соціалізації 

особистості. 

Курс спрямований на оволодіння студентами таких умінь: 

аналізувати фактори впливу на соціалізацію особистості; добирати 

адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності; 

диференціювати зміст роботи відповідно до різних об’єкт-суб’єктів 

соціально-педагогічної діяльності та конкретної ситуації; 

використовувати основну і додаткову літературу для аналізу 

соціально-педагогічних проблем; забезпечувати дозволене і доцільне 

соціально-педагогічне втручання у процес соціалізації дітей; 

надавати допомогу сім’ї та традиційним інститутам виховання, 

виконуючи роль сполучної ланки між особистістю та зазначеними 

інститутами; аналізувати ситуації, задачі, завдання соціально-

педагогічного змісту; застосовувати основи соціально-педагогічного 

патронажу, зокрема в галузі освіти. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 

здобути такі компетентності: 

загальні – здатність генерувати нові ідеї (креативність); навички 

міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; 

спеціальні – уміння організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову); здатність здійснювати 

просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту; 

здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. Здатність до особистісного 

та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Розвинуті базові softskills: креативність, робота в команді, 

емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, 

саморозвиток, критичне та екологічне мислення 

Зміст дисципліни Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності. 

Основні категорії соціальної педагогіки. Принципи та методи 

соціально-педагогічної діяльності. Зміст і основні напрями 

діяльності соціального педагога.Соціалізація – ключова проблема 

соціальної педагогіки.Сім’я як провідний інститут соціалізації. 

Соціально-педагогічна робота з дітьми, які залишилися без опіки 

батьків.Особливості проявів соціальної дезадаптації у дітей та 

молоді.Соціальний захист дитинства і молоді.Соціально-педагогічна 

робота в загальноосвітніх закладах 



 

 

Розробник           (Кра        Кравченко О.О. 

Обов’язкові 

завдання 

Студентам потрібно виконати усі завдання до практичних занять, 

включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Соціальна робота, анатомія, фізіологія, психологія, педагогіка, 

історія, право, етика, низка інших соціальних і гуманітарних наук. 
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