СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
053 Психологія
Очна (денна), заочна
Соціальної роботи та кадрового менеджменту.
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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: усвідомлення впливу соціального виховання на
соціалізацію особистості у процесі її формування, вивчення
теоретичних основ соціальної педагогіки й оволодінні вміннями
здійснення соціально-педагогічної діяльності.
Задачі дисципліни:
– засвоєння студентами основних теоретичних понять і категорій
соціальної педагогіки,
– розвиток у студентів здатності використовувати теоретичні знання у
практичній діяльності;
– формування вміння допомагати дітям, підліткам, молоді, сім’ї та ін.
налагоджувати гармонійні міжособові стосунки та зв'язки з
оточуючим середовищем;
– розвиток здатності до розробки
і впровадження в життя
профілактичні, реабілітаційні, адаптивні програми відносно потреб
та запитів клієнтів;
– формування комплексного уявлення про сутність і механізми
процесу соціалізації та методи соціального виховання;
– ознайомлення з термінологією та ключовими поняттями, основними
моделями і концепціями, що лежать в основі соціальної педагогіки,
– усвідомлення специфіки основних стратегій роботи, функції і
напрямків діяльності соціального педагога з різними категоріями
населення, встановлювання зв'язків з державними і громадськими
установами, що займаються соціальним вихованням молоді;
– формування навичок допомоги дітям, підліткам, молоді, сім’ї
налагодження гармонійних міжособових стосунків та зв'язків з
оточуючим середовищем.
– ознайомлення із моделями соціалізації особистості, шляхами
адаптації і реадаптації дітей, підлітків та молоді у сучасному
суспільстві.
B
Тематика дисципліни
1 Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності
2. Теоретичні основи соціальної педагогіки
3. Методика і технологія соціально-педагогічної діяльності
4. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні заняття, практичні заняття.
методичні
форми
вивчення
Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, залік
Форми
контролю
D
Компетентності
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Назва дисципліни
Рівень вищої освіти
Назва спеціальності
Назва спеціалізації
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує
курс
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ЗК4. Цінування та повага індивідуальності та мультикультурності
соціального простору.
ЗК6. Здатність діяти на етичних засадах.
ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
СК2. Вміння застосовувати методи рішення соціальних та особистісних
проблем людини, групи.
СК6. Бути обізнаним у предметної області суміжних спеціальностей
(соціологія, соціальна антропологія, соціальна педагогіка).
СК9. Знання вікових особливостей особистості.
СК12. Розуміння норм професійної етики та їх використання у вирішення
завдань професійної спрямованості.
СК13. Навички виявлення ресурсів індивіда та групи.
Основні результати навчання
РН11. Демонструвати навики міжособистісної та групової комунікації у
публічних виступах, коректному веденні діалогу.
РН12. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
РН16. Вміти виявляти і залучати ресурси індивіда, групи для виконання
завдань у процесі навчання.
РН17. Вміти здійснювати аналіз групових процесів.
РН18. Вміти здійснювати аналіз соціально-психологічних проблем
особистості.
РН24. Демонструвати знання та розуміння вікових особливостей
особистості.
РН25. Визначати норму та патологію психічного і соціального
функціонування індивіда, аналізувати причини їх виникнення.
РН27. Складати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів соціально-психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,
круглих столів, ігор, тренінгів відповідно до запиту.

