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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни сприяє ознайомленню 

з теоретичними основами соціальної 

педагогіки, з урахуванням сучасної 

соціально-економічної ситуації, досвіду 

вітчизняної та світової соціально-

педагогічної практики. 



Мета, завдання й очікувані результати 

Мета : допомога студентам у вивченні теоретичних основ соціальної педагогіки, з урахуванням сучасної 

соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики. 

Завдання: формування загальних компетентностей (знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності фахівця соціальної сфери; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу соціально-педагогічної інформації з різних джерел);  

формування спеціальних компетентностей  (здатність аналізувати соціально-педагогічні процеси 

пов’язані з соціальним розвитком держави; здатність до співпраці у міжнародному середовищі та 

розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; знання і розуміння історії, теорії і 

технологій соціально-педагогічної роботи). 

Очікувані результати навчання: ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та 

прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; використовувати базові 

знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціально-педагогічної роботи з 

населенням; застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціально-педагогічної 

роботи, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціально-педагогічної 

роботи; пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціально-педагогічній роботі; 

використовування базові знання з історії, теорії та технологій соціально-педагогічної роботи у 

наданні соціальних послуг населенню. 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

1. Соціальна педагогіка як наука.  

2. Сутність і механізми соціалізації особистості як поняття соціальної педагогіки. 

3. Соціальна адаптація і соціальне виховання як поняття соціальної педагогіки. 

4. Соціальні інститути. 

5. Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності. 

6. Соціальна реабілітація і соціальні послуги як соціально-педагогічні категорії. 

7. Характеристика соціально-педагогічної діяльності. 

8. Принципи соціально-педагогічної діяльності. 

9. Функції соціально-педагогічної діяльності. 

10. Методи соціально-педагогічної діяльності. 

11. Діти-сироти та форми їх утримання. 

12. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з особливими потребами. 

13. Волонтерство як ресурс соціально-педагогічної діяльності. 

14. Система центрів   соціальних  служб  для   сім'ї,   дітей   та   молоді. 

15. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації. 

16. Характеристика різних форм девіантної поведінки. 

17. Залежність особистості від наркотичних і психотропних речовин. 

18. Територіальна громада як соціалізуючий простір особистості. 

 

 


