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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітній рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 
 Вибіркова 

 
 Спеціальність: 

011 «Освітні, педагогічні 
науки» 

Модулів – 2 

Освітня програма 
«Педагогіка вищої школи» 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 2-й - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
підготовка реферату___ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90  

3-й - 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 6 год. 
самостійної роботи 
студента – 12 год. 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

10 год. - 
Практичні, семінарські 
10 год. - 
Лабораторні 
10 год. -. 
Самостійна робота 
60 год. - 

Вид контролю:  

залік - 
Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні», «Психологія вищої школи», «Технологія та 
організація наукових досліджень в освіті», «Педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта», «Педагогіка вищої школи», «Моделювання освітнього 
процесу у закладах вищої освіти», «інклюзивна педагогіка», «Методика 
викладання дисциплін у закладах вищої освіти», «Інноваційні освітні 
технології у вищій школі», «Професійна компетентність викладача вищої 
школи», «Історія та сучасність університетської освіти», «Моніторинг та 
педагогічний контроль у вищій школі» 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – забезпечення підвищення якості підготовки студентів до 

майбутньої педагогічної діяльності в умовах соціально-економічних і політичних 
змін, які спричиняють глибокі кризові процеси, зокрема в умовах інклюзивного 
середовища закладів освіти. 

Завдання курсу технології соціально-педагогічної діяльності: 
• ознайомлення студентів з теоретичними засадами методики і технології 

соціально-педагогічної діяльності; 
• розкриття сутності змісту психолого-педагогічного консультування і 

терапії; 
• висвітлення технології соціально-педагогічної діяльності з особистостями, 

які потребують особливої допомоги;   
• розкриття методики соціально-педагогічної діяльності в системі 

соціальних служб. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
- теоретичні основи соціально-педагогічного циклу знань; 
- методи та засоби діяльності в інклюзивному середовищі закладів освіти; 
- соціально-педагогічні технології з різними категоріями молоді; 
- основні напрямки діяльності системи соціальних служб; 
- юридичні документи захисту і опіки прав дитини. 

уміти: 
- проводити соціально-педагогічну діагностику,  
- реалізовувати психотерапевтичні функції,   
- застосовувати різні стилі консультування,  
- здійснювати превентивну і реабілітаційну роботу,  
- використовувати методи зняття стресових ситуацій. 

 
Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і 

проблеми в галузі вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

загальні компетентності: 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої 

громадянські обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до 
різноманітності; проявляти емпатію та толерантність. 

ЗК-9. Здатність мотивувати, працювати автономно та в команді, 
налагоджувати конструктивну міжособистісну взаємодію з іншими суб’єктами 
спільної діяльності. 

фахові компетентності: 
ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну 

комунікацію, дотримуватися норм педагогічної етики та академічної 
доброчесності у професійній діяльності; надавати педагогічну підтримку 
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майбутнім фахівцям в особистісно-професійному становленні, зокрема особам з 
особливими освітніми потребами. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної 
діяльності, приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, 
адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

ФК-12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 
психологічних закономірностей і механізмів функціонування й розвитку 
особистості та соціальної групи. 

 
3. Очікувані результати навчання 
ПРН 9. Вміти організовувати інклюзивне навчання у закладі вищої освіти, 

враховувати нозології, фізичні та психофізичні особливості розвитку здобувачів 
вищої освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, організовувати 
спільну та індивідуальну діяльність в умовах освітнього середовища закладу 
вищої освіти. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням 
етичних норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; 
вміти добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні 
форми та методи педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, 
а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати особливості 
комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

ПРН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 
здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та 
ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, 
можливостей та здібностей здобувачів освіти; володіти інструментами 
забезпечення інклюзивного навчання, принципами і стратегіями універсального 
дизайну в сфері освіти і розумного пристосування; формувати ціннісні орієнтації 
щодо здорового способу життя. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність, її сутність та технології 
Сутність соціально-педагогічної діяльності  (СПД). Особливості соціально-

педагогічної діяльності. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності. Суб’єкти 
соціально-педагогічної діяльності.  

Цінності соціально-педагогічної діяльності. Принципи соціально-
педагогічної діяльності.  

Функції соціально-педагогічної діяльності 
Напрями і види соціально-педагогічної діяльності 
Сутність технології соціально-педагогічної діяльності. 
Педагогічні технології. 
Технології соціальної роботи.  
Види соціальних технологій. Етапи соціальної технології.  
Методи та методики соціально-педагогічної діяльності 
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Тема 2. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності та її 
критерії ефективності. 

Характеристика організаційних форм. 
Поділ організаційних форм соціально-педагогічної діяльності за 

класифікаційною ознакою. Характеристика організаційних форм  за напрямком 
виховної діяльності. Організаційні форми діяльності за кількісним складом 
учасників. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної діяльності 
за домінуючим засобом виховного впливу. Організаційні  форми соціально-
педагогічної діяльності за складністю побудови. 

Традиційні та нетрадиційні форми організації соціально-педагогічної 
діяльності. 

Оцінка діяльності педагога в інклюзивному колективі. Методи вивчення 
результатів діяльності. Кваліфікаційні вимоги до соціально-педагогічної 
діяльності.  

Рівень професіоналізму: оптимальний, допустимий, критичний, 
недопустимий. 

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність у  системі освіти України 
Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної діяльність. 

. Психологічна служба у загальноосвітніх та вищих закладах освіти.  
Співпраця соціального працівника з педагогічним колективом. Роль 

соціального працівника, психолога, педагога у соціально-педагогічній діяльності. 
Особливості діяльності студентських соціальних служб у вищому 

навчальному закладі 
Соціально-педагогічний патронат та патронаж  

Компоненти інклюзивної компетентності викладача ЗВО. Професійне 
співробітництво у команді як невід’ємна складова функціонування інклюзивного 
закладу освіти. Об’єктивні і суб’єктивні причини, за яких успішність 
функціонування ЗВО інклюзивного типу підлягає погіршенню; оптимальні шляхи 
їх попередження (подолання).  

Додаткова підготовка педагогічного персоналу для успішної реалізації 
інклюзивної освіти у ЗВО.  

Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних кадрів ЗВО 
інклюзивного типу. 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної діяльності викладача в 
інклюзивному середовищі закладі вищої освіти.  

Особливості консультативної допомоги в соціально-педагогічній діяльності. 
Правила надання консультативної допомоги. 

Види соціального консультування в соціально-педагогічній діяльності.  
Особливості психотерапевтичного консультування в соціально-

педагогічній діяльності 
Комплексна профілактика в соціально-педагогічній діяльності. Мета 

профілактики.  Виховання і перевиховання. 
Сутність соціально-педагогічної реабілітації. Соціальна підтримка, допомога 

і захист. Педагогічна підтримка, допомога і захист. Психологічна підтримка, 
допомога і захист. Медична допомога і захист. Санкції. 
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Комплексна реабілітація: медична реабілітація, педагогічна реабілітація, 
психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, професійна реабілітація.  

Реабілітаційні центри і служби. Функції спеціаліста при виконанні соціально-
педагогічної реабілітації. 

Корекція як функція соціально-педагогічної діяльності 
 

Тема 5. Технології соціально-педагогічна діяльність з різними 
порушеннями в когнітивній та конативній сферах 

Девіація. Типи девіацій: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, 
кримінальна поведінка. 

Причини і форми девіантної, делінквентної і кримінальної поведінки. 
поведінки.   

Віктимологія як наука про соціально-педагогічну підтримку людей з 
соціальними та фізичними вадами. Депривація. 

Методика соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями 
девіантних особистостей. 

Обдаровані особистості – соціальна проблема. Фактори впливу на обдаровану 
особистість. 

Параметри обдарованості. Явище “саван-ефекту”. 
Методи і форми організації навчання обдарованих особистостей. Вимоги, які 

пред’являються до педагогів, що працюють з обдарованими особистостями. 
Методи лікувальної терапії з обдарованими особистостями. 
Корекційне виховання обдарованих особистостей. 
Превентивне виховання обдарованих особистостей. 
Соціальний захист і підтримка обдарованих особистостей.  

 
5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. р. 

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

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. 
Соціально-
педагогічна 
діяльність, її 
сутність та 
технології  

18 2 2 2  10       

Тема 2. 
Організаційні 
форми соціально-
педагогічної 

18 2 2 2  10       
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діяльності та її 
критерії 
ефективності. 
Тема 3. 
Соціально-
педагогічна 
діяльність у  
системі освіти 
України 

18 2 2 2  10       

Тема 4. Технології 
соціально-
педагогічної 
діяльності 
викладача в 
інклюзивному 
середовищі 
закладі вищої 
освіти. . 

18 2 2 2  10       

Тема 5. Технології 
соціально-
педагогічна 
діяльність з 
різними 
порушеннями в 
когнітивній та 
конативній 
сферах.  

18 2 2 2  10       

Модуль 2 
ІНДЗ 10     10       

Усього годин  90 10 10 10  60       
 
6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності. 2 
2. Технологія реалізації терапевтичної функції соціально-педагогічної 

діяльності. 
2 

3. Технологія допомоги у кризових ситуаціях. 2 
4. Технологія соціально-педагогічної профілактики. 2 
5. Технологія соціально-педагогічної допомоги сім’ї. 2 

Разом 10 
 
7. Теми лабораторних занять 
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№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1. Методика соціально-педагогічної  взаємодії.  2 
2. Діагностика особистості, мікросередовища 2 
3. Відпрацювання навичок емпатійного спілкування у процесі 

соціально-педагогічної інтервенції. 
2 

4. Виконання корекційної функції соціально-педагогічної діяльності. 2 
5. Соціально-педагогічна робота з обдарованими особистостями 2 

Разом: 10 
 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми (завдання)  

1. Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність, її сутність та 
технології 

1.Розробіть алгоритм соціально-педагогічної діяльності. 
2.Зробіть порівняльний аналіз „соціальної технології” і 

„педагогічної технології”. 
3.Укладіть класифікацію загальних і спеціальних соціально-

педагогічних технологій. 
4.Скласти схему соціального патронажу особистості, яка 

перебуває у складній життєвій ситуації 
5.Дайте визначення комплексної психолого-педагогічної 

діагностики. 

 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

2. Тема 2. Організаційні форми соціально-педагогічної 
діяльності та її критерії ефективності. 

1. Нормативно-правове забезпечення діяльність педагога в 
інклюзивному середовищі закладу освіти 

2. Форми організації соціально-педагогічної діяльності 
3. Методи соціально-педагогічної діяльності 

 
 
4 
 
4 
2 

3. Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність у системі 
освіти України 
1. Психологічна служба у  закладах освіти.  
2. Співпраця соціального працівника з педагогічним колективом. 
Роль соціального працівника, психолога, педагога у соціально-
педагогічній діяльності. 
3. Особливості діяльності студентських соціальних служб у ЗВО 

 
 
4 
 
 
4 
2 
 

4. Тема 4 Технології соціально-педагогічної діяльності 
викладача в інклюзивному середовищі закладі вищої освіти.  
1. Особливості психотерапевтичного консультування в соціально-
педагогічній діяльності 
2. Комплексна профілактика в соціально-педагогічній діяльності. 
Мета профілактики.  Виховання і перевиховання. 

 
 
 
4 
 
4 
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3. Реабілітаційні центри і служби. Функції спеціаліста при 
виконанні соціально-педагогічної реабілітації. 

 
2 

5. Тема 5. Технології соціально-педагогічна діяльність з 
різними порушеннями в когнітивній та конативній сферах 
1. Віктимологія як наука про соціально-педагогічну підтримку 
людей з соціальними та фізичними порушеннями.  Депривація. 
2. Обдаровані особистості – соціальна проблема. Фактори впливу 
на обдаровану особистість. 
3. Методи лікувальної терапії з обдарованими особистостями. 
4. Соціальний захист і підтримка обдарованих особистостей.  

 
 
 
3 
 
3 
 
4 
 

6 ІНДЗ 10 
 Разом  60 
 
9. Індивідуальні завдання. Із переліку завдань самостійної роботи : 
- підготувати 1 реферат ;  
- підготувати 1 презентацію . 
 
10. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 

та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веборієнтовані 
тощо);  

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
11. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 – залік. 
 
12. Засоби діагностики результатів навчання:  
- залік;  
- тести;  
- аналітичні звіти, реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 
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13. Критерії оцінювання результатів навчання. 
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентност

і 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 

без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо 
вано 82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 
Достатній 
(конструктивно-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість 
суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 
можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 
Низький 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
не зараховано 
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контролю  (рецептивно-
продуктивний)  

незадовільн
о 

1-34 F незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен. 

14. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
 

Сума 
Змістовий модуль 1 

 
ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  
15 

 
15 

 
100 13 

 
13 

 
13 

 
13 13 

Модульний контроль – 5 
 
Розподіл балів за видами діяльності 
 

Критерії по видах діяльності 
№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 
Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т2 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 

час практичних занять, поточне тестування 
2 



13 
 

  

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 13 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в обговоренні під 
час практичних занять, поточне тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
Модульний контроль 5 5 
 
ІНДЗ 

підготувати 1 реферат 7 15 
підготувати 1 презентацію 8 

Підсумковий контроль 15 15 
Разом  100 

 
 
15. Методичне забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни; 
Силабус; 
Підручники «Основи інклюзивної педагогіки», «Основи соціально-педагогічної 
діяльності» 
навчальні посібники; 
опорні конспекти лекцій; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань. 

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю (залік) 

1. Сутність та цінності соціально-педагогічної діяльності.  
2. Критерії ефективності соціально-педагогічної діяльності. 
3. Принципи соціально-педагогічної діяльності. 
4. Функції та компоненти соціально-педагогічної діяльності. 
5. Технологія соціально-педагогічної діяльності. 
6. Методика соціально-педагогічної діяльності. 
7. Методи дослідження в соціально-педагогічній діяльності.  
8. Методи соціально-педагогічної допомоги. 
9. Методи соціального виховання. 
10. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності. 
11. Консультування в соціально-педагогічній діяльності. 
12. Параметри професіональної готовності соціального педагога. 
13. Діагностики та консультування в соціально-педагогічній діяльності.  
14. Методи діагностики і консультування. 
15. Соціально-педагогічна профілактика.  
16. Методи профілактики. 
17. Конфлікти, методи розв'язання 
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18. Сутність соціально-педагогічної реабілітації.  
19. Функції спеціаліста при виконанні соціально-педагогічної реабілітації. 
20. Форми організації та методи соціально-педагогічної реабілітації. 
21. Девіація як соціально-педагогічна проблема.  
22. Соціально-педагогічна діяльність з різними форми прояву девіантної 
поведінки. 
23. Соціально-педагогічної діяльності з особистостями девіантної поведінки. 
24. Соціальна дезадаптація.  
25. Шкільна дезадаптація. 
26. Неформальні молодіжні угрупування. 
27. Освітня соціально-педагогічна допомоги 
28. Обдаровані особистості як об'єкт соціально-педагогічної діяльності, 
діагностування обдарованої дитини.  
29. Форми організації навчання і виховання обдарованих особистостей. 
30. Соціально-педагогічної діяльності з обдарованими особистостями.  
31. Корекційне і превентивне виховання обдарованих особистостей.  
32. Соціальний захист і підтримка обдарованих особистостей. 
33. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності.  
34. Форми, напрямки і методи соціально-педагогічної діяльності з сім'єю. 
35. Сім'я групи ризику. Дитина з сім'ї групи ризику.  
36. Соціально-педагогічна діяльність з сім'ями групи ризику. 

Практичні  завдання 
1. Технологія соціально-педагогічної взаємодії. Зробіть порівняльний 

аналіз педагогічної і соціально-педагогічної взаємодії. Наведіть бесіду 
емпатійного спілкування з клієнтом. 

2. Технологія розв'язання конфлікту. Запропонуйте конфліктну 
ситуацію. Використовуючи алгоритм управління конфліктом, розробіть стратегію 
і тактику вирішення соціально-педагогічної проблеми. 

3. Технологія соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Розробіть 
програму вивчення сім'ї. Визначіть методи і форми соціально-педагогічної 
діяльності з цією сім'єю. 

4. Технологія соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні. 
Змоделюйте систему соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні. 

5. Технологія реабілітаційної функції в соціально-педагогічній 
діяльності. Розробіть рекомендації надання допомоги дитині в її успішній 
самореалізації. 

6. Технологія соціально-педагогічної діяльності з девіантними 
особистостями. Розробіть план роботи на тиждень на тему: "Наркоманія - 
соціальне зло".  Наведіть бесіду з адиктивною дитиною. 

7. Складіть схему вивчення студента. 
8. Складіть соціально-педагогічний паспорт мікрорайону (села). 
9. Складіть соціальний паспорт академічної групи факультету. 
10. Складіть соціально-педагогічну ситуацію і визначіть, чи потребує 

дитина переведення в допоміжну школу, дайте рекомендації щодо розв'язання 
даної проблеми. 
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11. Методика соціально-педагогічного спілкування. Складіть ряд 
закритих та відкритих запитань. 

12. "Караюча педагогіка". Наведіть приклади стереотипних висловлювань 
негативних емоцій до студента. 

13. Покажіть на конкретній ситуації етапи вирішення проблеми клієнта 
14. Технологія соціальної профілактики. Скласти схему вивчення 

"важкої" дитини. 
15. Підготувати і показати фрагмент корекційної вправи. 
16. Скласти реабілітаційну карту здобувача з обмеженими можливостями. 
17. Розробити мімічні вирази обличчя клієнта. 
18. Змоделювати діяльність соціального педагога, який здійснює 

патронаж сім'ї. 
19. Розробити програму виправлення засудженого 
20. Розробити схему консультативної роботи педагога 
 
17. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна 
1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 

практика : навч. посіб. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 
2008. 134 с.  

2. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 
навч. посіб. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с.  

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, 
Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.  

4. Соціальна педагогіка : підручник. 5-те вид. виправ. та доп. / за ред. А. Й. 
Капської. Київ: Слово, 2011. 488с.  

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ: 
Центр учбової літератури, 2008. 336 с.  

6. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр 
учбової літератури, 2018. 248 с. 

7. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ: 
Центр учбової літератури, 2012.248 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці 

ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-
розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / за заг. ред. 
Вайноли Р. Х., Лях Т. Л. Київ : ДКБ „Ротекс”, 2007. 190 с.  

2. Алєксєєва В. О. Технології соціальної робота з дезадаптованими 
дітьми та молоддю / Валентина Алексеева, Лілія Кострищі. Київ : Шк. Світ, 2009. 
120 с.  

3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. 
посіб. / О. В. Безпалько. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.  
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4. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій 
.Розділ 1. Загальні технології соціальної роботи. Київ: Академія праці і соціальних 
відносин, 2003. 75 с. 

5. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом 
в освітньому просторі: навчально-наочний посіб. / Уклад. Т. Скрипник, Київ: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 56 с.  

6. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності 
шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 
190.  

 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 
2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті 

українські навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 
3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в 

післядипломній педагогічній освіті 
4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
5. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – 

програми розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
6. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне 

навчання. 
7. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні 

поради, практичні рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для 
розвитку мовлення дітей, попередження та подолання мовленневих порушень, а 
також підвищення результативності корекційно-розвивальної роботи.  

8. http://www.uasp.org.ua – українська асоціація корекційних педагогів.  
9. http://iod.gov.ua/events.php – Інститут обдарованої дитини НАПН 

України 
10. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 №87 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua  

11. Технологія індивідуального планування: посібник [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.education-inclusive.com 
 

http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://logoclub.com.ua/
http://www.uasp.org.ua/
http://iod.gov.ua/events.php
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.education-inclusive.com/
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Рівненський державний гуманітарний 
Інститут психології та педагогіки 
Педагогічний факультет 
Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та 

вищої освіти 
 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни  Технології соціально-педагогічної 

діяльності 
Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

 
3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 
Викладач (і) Шевців Зоя Михайлівна 
Профайл викладача (ів) на сайті кафедри http://kppivo-

rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-
pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-
shevtsiv-zoya-mikhajlivna 

E-mail викладача: zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua 
 
shevtsiv53@ukr.net 

Посилання на освітній контент дисципліни 
в CMS Moodle (за наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Мова викладання українська 
Консультації Очні консультації – 3 години 

вівторок   10.00 – 13.00 
Он-лайн консультації – 3 години на 
тиждень (за попередньою 
домовленістю з викладачем курсу)   

 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/88-shevtsiv-zoya-mikhajlivna
mailto:zoia.shevtsiv@rshu.edu.ua
mailto:shevtsiv53@ukr.net
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Цілі навчальної дисципліни 
Мета курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності» – забезпечення 

підвищення якості підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності в 
умовах соціально-економічних і політичних змін, які спричиняють глибокі 
кризові процеси, зокрема в умовах інклюзивного середовища закладів освіти.  

Завдання курсу технології соціально-педагогічної діяльності: 
• ознайомлення студентів з теоретичними засадами методики і технології 

соціально-педагогічної діяльності; 
• розкриття сутності змісту психолого-педагогічного консультування і 

терапії; 
• висвітлення технології соціально-педагогічної діяльності з особистостями, 

які потребують особливої допомоги;   
• розкриття методики соціально-педагогічної діяльності в системі 

соціальних служб. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
- теоретичні основи соціально-педагогічного циклу знань; 
- методи та засоби діяльності в інклюзивному середовищі закладів освіти; 
- соціально-педагогічні технології з різними категоріями молоді; 
- основні напрямки діяльності системи соціальних служб; 
- юридичні документи захисту і опіки прав дитини. 

уміти: 
- проводити соціально-педагогічну діагностику,  
- реалізовувати психотерапевтичні функції,   
- застосовувати різні стилі консультування,  
- здійснювати превентивну і реабілітаційну роботу,  
- використовувати методи зняття стресових ситуацій. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми 
в галузі вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої 

громадянські обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до 
різноманітності; проявляти емпатію та толерантність. 

ЗК-9. Здатність мотивувати, працювати автономно та в команді, 
налагоджувати конструктивну міжособистісну взаємодію з іншими суб’єктами 
спільної діяльності. 

Фахові компетентності: 
ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну 

комунікацію, дотримуватися норм педагогічної етики та академічної 
доброчесності у професійній діяльності; надавати педагогічну підтримку 
майбутнім фахівцям в особистісно-професійному становленні, зокрема особам з 
особливими освітніми потребами. 
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ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної 
діяльності, приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, 
адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

ФК-12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 
психологічних закономірностей і механізмів функціонування й розвитку 
особистості та соціальної групи. 

Програмні результати навчання 
ПРН 9. Вміти організовувати інклюзивне навчання у закладі вищої освіти, 

враховувати нозології, фізичні та психофізичні особливості розвитку здобувачів 
вищої освіти, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, організовувати 
спільну та індивідуальну діяльність в умовах освітнього середовища закладу 
вищої освіти. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням 
етичних норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; 
вміти добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні 
форми та методи педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, 
а також проявляти емпатію та толерантність, враховувати особливості 
комунікативної діяльності, зокрема і в електронній мережі. 

ПРН 13. Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 
здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та 
ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, 
можливостей та здібностей здобувачів освіти; володіти інструментами 
забезпечення інклюзивного навчання, принципами і стратегіями універсального 
дизайну в сфері освіти і розумного пристосування; формувати ціннісні орієнтації 
щодо здорового способу життя. 

 
Передумови вивчення дисципліни для формування 

програмних результатів навчання та компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «ВК 13 Організації 

інклюзивного навчання в закладах вищої освіти» значно підвищиться, якщо 
здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: 
«Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», «Психологія вищої 
школи», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті», «Педагогічна 
компаративістика і міжнародна освіта», «Педагогіка вищої школи», 
«Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти», «інклюзивна 
педагогіка», «Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти», 
«Інноваційні освітні технології у вищій школі», «Професійна компетентність 
викладача вищої школи», «Історія та сучасність університетської освіти», 
«Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі» 

Мотивація здобувачів вищої освіти відбувається через заохочення 
висловлювань власної точки зору, творчого підходу до виконання передбачених 
програмою курсу завдань. Обов’язковим є дотримання принципів академічної 
доброчесності. 

Спільна (групова) діяльність здійснюється на лекційних, практичних і 
лабораторних заняттях, екскурсійних заняттях тощо. 
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Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. передбачає усне 
опрацювання теоретичних питань за темою, спираючись на перелік 
рекомендованої літератури та самостійний пошук джерел для отримання 
необхідної інформації, з подальшим їх обговоренням у форматі дискусій, 
мозкових штурмів тощо. Відпрацювання пропущених семінарських занять є 
обов’язковим, здійснюється у форматі очного або дистанційного (на платформі 
Zoom) спілкування викладача зі здобувач 
 

Перелік тем 
Змістовий модуль  

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність, її сутність та технології 
Сутність соціально-педагогічної діяльності  (СПД). Особливості соціально-

педагогічної діяльності. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності. Суб’єкти 
соціально-педагогічної діяльності.  

Цінності соціально-педагогічної діяльності. Принципи соціально-
педагогічної діяльності.  

Функції соціально-педагогічної діяльності 
Напрями і види соціально-педагогічної діяльності 
Сутність технології соціально-педагогічної діяльності. 
Педагогічні технології. 
Технології соціальної роботи.  
Види соціальних технологій. Етапи соціальної технології.  
Методи та методики соціально-педагогічної діяльності 
 

Тема 2. Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності та її 
критерії ефективності. 

Характеристика організаційних форм. 
Поділ організаційних форм соціально-педагогічної діяльності за 

класифікаційною ознакою. Характеристика організаційних форм  за напрямком 
виховної діяльності. Організаційні форми діяльності за кількісним складом 
учасників. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної діяльності 
за домінуючим засобом виховного впливу. Організаційні  форми соціально-
педагогічної діяльності за складністю побудови. 

Традиційні та нетрадиційні форми організації соціально-педагогічної 
діяльності. 

Оцінка діяльності педагога в інклюзивному колективі. Методи вивчення 
результатів діяльності. Кваліфікаційні вимоги до соціально-педагогічної 
діяльності.  

Рівень професіоналізму: оптимальний, допустимий, критичний, 
недопустимий. 

Тема 3. Соціально-педагогічна діяльність у  системі освіти України 
Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної діяльність. 

. Психологічна служба у загальноосвітніх та вищих закладах освіти.  
Співпраця соціального працівника з педагогічним колективом. Роль 

соціального працівника, психолога, педагога у соціально-педагогічній діяльності. 
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Особливості діяльності студентських соціальних служб у вищому 
навчальному закладі 

Соціально-педагогічний патронат та патронаж  
Компоненти інклюзивної компетентності викладача ЗВО. Професійне 

співробітництво у команді як невід’ємна складова функціонування інклюзивного 
закладу освіти. Об’єктивні і суб’єктивні причини, за яких успішність 
функціонування ЗВО інклюзивного типу підлягає погіршенню; оптимальні шляхи 
їх попередження (подолання).  

Додаткова підготовка педагогічного персоналу для успішної реалізації 
інклюзивної освіти у ЗВО.  

Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних кадрів ЗВО 
інклюзивного типу. 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної діяльності викладача в 
інклюзивному середовищі закладі вищої освіти.  

Особливості консультативної допомоги в соціально-педагогічній діяльності. 
Правила надання консультативної допомоги. 

Види соціального консультування в соціально-педагогічній діяльності.  
Особливості психотерапевтичного консультування в соціально-

педагогічній діяльності 
Комплексна профілактика в соціально-педагогічній діяльності. Мета 

профілактики.  Виховання і перевиховання. 
Сутність соціально-педагогічної реабілітації. Соціальна підтримка, допомога 

і захист. Педагогічна підтримка, допомога і захист. Психологічна підтримка, 
допомога і захист. Медична допомога і захист. Санкції. 

Комплексна реабілітація: медична реабілітація, педагогічна реабілітація, 
психологічна реабілітація, соціальна реабілітація, професійна реабілітація.  

Реабілітаційні центри і служби. Функції спеціаліста при виконанні соціально-
педагогічної реабілітації. 

Корекція як функція соціально-педагогічної діяльності 
 

Тема 5. Технології соціально-педагогічна діяльність з різними 
порушеннями в когнітивній та конативній сферах 

Девіація. Типи девіацій: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, 
кримінальна поведінка. 

Причини і форми девіантної, делінквентної і кримінальної поведінки. 
поведінки.   

Віктимологія як наука про соціально-педагогічну підтримку людей з 
соціальними та фізичними вадами. Депривація. 

Методика соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями 
девіантних особистостей. 

Обдаровані особистості – соціальна проблема. Фактори впливу на обдаровану 
дитину. 

Параметри обдарованості. Явище “саван-ефекту”. 
Методи і форми організації навчання обдарованих особистостей. Вимоги, які 

пред’являються до педагогів, що працюють з обдарованими особистостями. 
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Методи лікувальної терапії з обдарованими особистостями. 
Корекційне виховання обдарованих особистостей. 
Превентивне виховання обдарованих особистостей. 
Соціальний захист і підтримка обдарованих особистостей.  

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 
1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 

практика : навч. посіб. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 
2008. 134 с.  

2. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 
навч. посіб. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с.  

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, 
Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.  

4. Соціальна педагогіка : підручник. 5-те вид. виправ. та доп. / за ред. А. Й. 
Капської. Київ: Слово, 2011. 488с.  

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ: 
Центр учбової літератури, 2008. 336 с.  

6. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ:Центр 
учбової літератури, 2018. 248 с. 

7. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч.посіб. Київ: 
Центр учбової літератури, 2012.248 с. 

Додаткова література 
1. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 

ризикованої поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-
розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / за заг. ред. 
Вайноли Р. Х., Лях Т. Л. Київ : ДКБ „Ротекс”, 2007. 190 с.  

2. Алєксєєва В. О. Технології соціальної робота з дезадаптованими дітьми та 
молоддю / Валентина Алексеева, Лілія Кострищі. Київ : Шк. Світ, 2009. 120 с.  

3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. Київ : 
Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.  

4. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій для 
студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” . Київ : КМПУ імені Б.Д. 
Грінченка, 2008. 152 с.  

5. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій. Загальні 
технології соціальної роботи. Київ : Академія праці і соціальних відносин, 
2003. 75 с. 

6. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, 
Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.  

7. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. 
Харченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2004. 256 с.  

8. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому 
просторі: навчально-наочний посіб. / Уклад. Т. Скрипник, Київ: ТОВ 
«Видавничий дім «Плеяди», 2015. 56 с.  
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9. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ 
[Тоні Бут]; пер. з англ. Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 190.  

10. Школа для кожного: посібник / Упоряд.: Л. Ю. Байда. Київ, 2015. 60 с. 
 

Посилання на сайти 
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства 

2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті 
українські навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники 

3. http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm – дистанційне навчання в 
післядипломній педагогічній освіті 

4. www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання 
5. https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej – 

програми розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
6. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya – інклюзивне 

навчання. 
7. http://logoclub.com.ua – логопедичний сайт, де зібрані методичні 

поради, практичні рекомендації та весь комплекс необхідних матеріалів для 
розвитку мовлення дітей, попередження та подолання мовленневих порушень, а 
також підвищення результативності корекційно-розвивальної роботи.  

8. http://www.uasp.org.ua – українська асоціація корекційних педагогів.  
9. http://iod.gov.ua/events.php – Інститут обдарованої дитини НАПН 

України 
10. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 №87 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua  
Технологія індивідуального планування: посібник [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.education-inclusive.com 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний телефон, планшет з підключенням до Інтернет (за 

необхідності), мультимедійний проектор, екран для; 
 - комунікації та опитувань  
 - виконання домашніх завдань 
 - виконання завдань самостійної роботи  
 - проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
 - унаочнення лекційних занять 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word 
для створення документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover 
Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компе
тентн
ості 

 
Назва 

компетентності 

Код 
програм
ного 
результа

 
Назва 
програмного 
результату 

Методи 
навчан
ня 

Методи 
оцінюван
ня 
результат

http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.cippe.edu-ua.net/akt.htm
http://www.udl.org.ua/
http://logoclub.com.ua/
http://www.uasp.org.ua/
http://iod.gov.ua/events.php
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.education-inclusive.com/
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(згідн
о 

ОПП) 

ту 
навчанн
я 

ів 
навчання 

ЗК 1 Здатність діяти 
соціально 
відповідально, свідомо 
виконувати свої 
громадянські 
обов’язки; діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти емпатію та 
толерантність. 
 

ПРН 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановлюва
ти ефективну 
взаємодію/ко
мунікацію з 
дотриманням 
етичних норм 
для 
забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивн
ої командної 
роботи; вміти 
добирати 
оптимальні 
засоби та 
прийоми 
спілкування і 
мотивації, 
адекватні 
форми та 
методи 
педагогічної 
підтримки 
осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, а 
також 
проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативн
ої діяльності, 
зокрема і в 
електронній 
мережі. 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 

ЗК-9 Здатність мотивувати, 
працювати автономно 
та в команді, 
налагоджувати 

ПРН 9 
 
 
 

Вміти 
організовуват
и інклюзивне 
навчання у 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
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конструктивну 
міжособистісну 
взаємодію з іншими 
суб’єктами спільної 
діяльності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

закладі вищої 
освіти, 
враховувати 
нозології, 
фізичні та 
психофізичні 
особливості 
розвитку 
здобувачів 
вищої освіти, 
зокрема осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
організовуват
и спільну та 
індивідуальну 
діяльність в 
умовах 
освітнього 
середовища 
закладу вищої 
освіти. 

МН6 
МН7 

МО9 
МО10 

ФК 6 Здатність здійснювати 
ефективну взаємодію, 
педагогічну 
комунікацію, 
дотримуватися норм 
педагогічної етики та 
академічної 
доброчесності у 
професійній діяльності; 
надавати педагогічну 
підтримку майбутнім 
фахівцям в 
особистісно-
професійному 
становленні, зокрема 
особам з особливими 
освітніми потребами 

ПРН 12 Встановлюва
ти ефективну 
взаємодію/ко
мунікацію з 
дотриманням 
етичних норм 
для 
забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивн
ої командної 
роботи; вміти 
добирати 
оптимальні 
засоби та 
прийоми 
спілкування і 
мотивації, 
адекватні 
форми та 
методи 
педагогічної 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 
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підтримки 
осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, а 
також 
проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативн
ої діяльності, 
зокрема і в 
електронній 
мережі. 

ФК-7 Здатність до творчого і 
критичного мислення, 
інноваційної 
діяльності, приймати 
рішення у складних і 
непередбачуваних 
умовах, адаптуватися 
до нових ситуацій 
професійної діяльності 

ПРН 9. Вміти 
організовуват
и інклюзивне 
навчання у 
закладі вищої 
освіти, 
враховувати 
нозології, 
фізичні та 
психофізичні 
особливості 
розвитку 
здобувачів 
вищої освіти, 
зокрема осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, 
організовуват
и спільну та 
індивідуальну 
діяльність в 
умовах 
освітнього 
середовища 
закладу вищої 
освіти. 

МН1  
МН2 
МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО2 
МО4 
МО6 
МО7 
МО9 
МО10 

ФК-
12 

Здатність 
використовувати у 

ПРН 13 Розробляти 
та 

МН1  
МН2 

МО2 
МО4 
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професійній діяльності 
знання психологічних 
закономірностей і 
механізмів 
функціонування й 
розвитку особистості 
та соціальної групи. 
 

реалізовувати 
заходи зі 
створення 
безпечного і 
здоров’язбере
жувального 
освітнього 
середовища, 
забезпечувати 
його якість та 
ефективність 
освітнього 
процесу з 
урахуванням 
особливих 
освітніх 
потреб, 
можливостей 
та здібностей 
здобувачів 
освіти; 
володіти 
інструментам
и 
забезпечення 
інклюзивного 
навчання, 
принципами і 
стратегіями 
універсальног
о дизайну в 
сфері освіти і 
розумного 
пристосуванн
я; формувати 
ціннісні 
орієнтації 
щодо 
здорового 
способу 
життя. 

МН3 
МН5 
МН6 
МН7 

МО6 
МО7 
МО9 
МО10 

 
Методи навчання 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
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МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 
Методи оцінювання результатів 

 
МО2 –усне або письмове опитування 
МО4 –тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

Система та критерії оцінювання 
 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може 
бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 
отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 
Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за 
такими рівнями та критеріями: 

 
Суми 
балів 

за 100- 
бально

ю 
шкало

ю 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентно

сті 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

екзаме
н  

залік 

 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 
викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті 

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмін
но 
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знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, 
самостійно розкриває 
власні здібності  

 
 
 
зара
хо 

вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє 
теоретичним матеріалу, 
застосовує його на 
практиці, вільно 
розв'язує вправи і 
задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив

но-
варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом 
самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких 
є суттєві, добирати 
аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільн
о 

здобувач вищої освіти 
відтворює значну 
частину теоретичного 
матеріалу, виявляє 
знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача 
може аналізувати 
навчальний матеріал, 
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виправляти помилки, з-
поміж яких є значна 
кількість суттєвих  

Середній 
(репродукти

вний)  

задовіл
ьно 

зара
хова
но 

60-63 E задовільн
о 

здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовіл
ьно з 

можливіс
тю 

повторно
го 

складанн
я 

семестро
вого 

контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-
продуктивни

й)  

 
 
 
 
 
незадо
вільно 

 
 
 
 

не 
зара
хова
но 

1-34 F незадовіл
ьно з 

обов'язко
вим 

повторни
м 

вивчення
м 

дисциплі
ни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення окремих 
фактів, елементів, 
об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 
ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 

дисципліни 
«Технології соціально-педагогічної діяльності» 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий Сума 



31 
 

  

Змістовий модуль 1 
 

ІНДЗ контроль 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  
15 

 
15 

 
100 13 

 
13 

 
13 

 
13 13 

Модульний контроль – 5 
 

Критерії по видах діяльності 
 

№ 
з.п. 

Види діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 
 
Т1 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т2 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т3 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т4 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 
тестування 

4 

Виконання завдань самостійної роботи 5 
 
Т5 

Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 2  
 

13 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять, поточне 
тестування 

2 

Виконання завдань лабораторних занять, поточне 4 
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тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 5 

Модульний контроль 5 5 
 
ІНДЗ 

підготувати 1 реферат 7 15 
підготувати 1 презентацію 8 

Підсумковий контроль 15 15 
Разом  100 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-
яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і 
повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 
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