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Найменування пок€вникiв
Характеристика дисциплiни за

формами нtlвчtlння
денна заочна

Змiстовий модуль кПопередження професiйного вигорання соцiальних педагогiв>
вид дисциплiни обов'язкова
Мова викJIадання, навчання та оцiнювання украiъська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 4

Семестр 7

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
обсяг кредитiв 2

Обсяг годиЕ, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4

семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдацня навчальноi дисциплiни
lVIетою викладання змiстового модуля <Попередження професiйного

вигорання соцiалъних педагогiв) е: ознайомити студентiв з основними
теоретиIIними положеннями синдрому професiйного вигорання та навчити
практшIним методикам його попередження.

Завданнями змiстового модуля <Попередження професiйного вигорання
соцiальних педагогiв) е оволодiння майбутнiми соцiалъними педагогами



Назва змiстових модулiв, тем
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модуль 1 . Загальна характеристика синдрому <професiйного вигорання))
Тема 1. Особливостi професiйноi дiяльностi
соцiального педагога

4 4

Тема 2. Професiйна деформацiя соцiального
педагога

4 4

Саrrлостiйна робота 1. Особливостi професii
соцiального педагога

7 7

Тема 3. Синдром професiйного вигорання та його
дiагностика

2 2

Тема 4. Причини rrрофесiйного вигорання 2 2
Тема 5. Симптоми професiйного вигорання 2 2
Самостiйна робота 2. Причини, симптоми та
наслilки професiйного вигорання

7 1

Модульний контроль 2
Разом 30 |4 |4

Модуль 2. Способи попередження професiйного вигорання соцi,аJIьного педагога
Тема 6. Управлiння стресом як ресурс подолання
професiйного вигорання

4 4

Тема 7. Управлiння конфлiктними ситуацiями 4 4
Самостiйна робота 3. Умови подолання
професiйного вигорання

7 7

Тема 8. Управлiння часом як ресурс подолання
професiйного вигорання

2 2

Тема 9. Формування навичок впевненоi поведiнки 4 4
Самостiйна робота 4. Навички впевненоТ поведiнки
та управлiння часом

7 7

Модульний контроль 2
Разом 30 |4 I4

Пiдготовка та проходження контрольних заходiв
Усього 60 28 28

4. Структура навчальноi дисциплiни

5. Програма навчальноТ дисциплiни

Змiстовий модуль <Попередження
педагогiв>

тематичний план для денноi форми навчання

професiЙного вигораннrI соцiальних

Модуль 1. Загальна характеристика синдрому (професiйного вигорання)



практичне заняття 1. особливостi професiйноi дiяльностi соцiального

педагога (4 гол.)
меmа заняmmя.. ознайомлення iз особливостями професiйноi дiяльностi

соцiалъного педагога.
Завdання:

надання iнформацii учасникам 1lро структуру професiйноi

дiяльностi соцiалъного педагога, сторони i piBHi професiоналiзму соцiального

пепагога_ знання та уявлення в процесi професiйного становленн,Iпедагога, знання та уявлення в процесi

соцiального педагога;
сприяти сформованостi цiннiсних орiентацiй, мотивiв соцiалъно-

педагогiчноi дiяльностi, становленню i розвитку професiйноi самосвiдомостi,

Рекомендована лiтература:
Основна; t,2,4
,Щодаткова: |,З,4,6

практичне заняття 2. Професiйна деформацiя соцiа,пъного педагога

1+ гол.)
Меmа заняmmя., ознайомленн,I iз сутнiстю конфлiкту i кризами

професiйного становлення соцlыIъного педагога,

Завdання:
наДанняiнформацiiУЧасникаМпроПереДУМоВирозВиТкУ

професiйних деформацiа соцi€Lпьного педагога (мотиви пiд час вибору

"роф..ii, 
стадiЯ входження в професiйну дiяльнiсть та очiкування

соцiального педагога; стереотипи здiйснення професiйних .функцiй; форми

психологiчного захисту; емоцiйна напруженiстъ професiйноi дiялъностi

соцiального педагога).
Рекомендована лiтература:
Основна: 1,3,5
,Щодаткова: |,2,5,6

Практичне занrIття 3. Синдром професiйного вигорання та його

дiагностика (2 год.)
меmа заняmmя.. ознайомленнrI iз особливостями синдрому професiйного

вигорання та його дiагностикою.
Завdання:

надання iнформацii уrасникам сутнiстъ синдрому (професiйного

вигораннrI)), про ф*" розвитку професiйного вигорання та умови його

виникнення.
Рекомендована лiтература:
Основна: |,4,5
,Щодаткова;3,6

Практичне заняття 4. Причини професiйного вигорання (2 год,)

меmа заняmmя., ознайомленнrI iз причинами професiйного вигорання,

Завdання:



((конфлiкт);
уявленнrI про причини професiйного вигоранн,I

соцiального педагога;

Основна: |,2,З,5
,Щодаткова: |,4,6

Практичне заняття 5. Симптоми професiйного вигорання (2 год,)

меmа заняmmя.. ознайомлення iз симптомами професiйного вигорання.

Завdання:

вигорання;
-- сПриrIТи УяВленнЮ про наслiдки професiйного Вигорання.

Рекомендована лiтература:
Основна: 1,4, 5

,Щодаткова: |,З,4,5

модуль 2. Способи попередження професiйного вигорання соцiалъного

педагога
практичне заняття 6. Управлiння стресом як ресурс подолання

професiйного вигораннrI (4 год.)
меmа заняmmя; ознайомлення iз способами управлiння стресом,

Завdання:

успiшноI поведiнки);

Рекомендована лiтература:
Основна: 1,3
,Щодаткова:2,3,6

ПрактиЧне занятТя 7. Управлiння конфлiктними ситуацiями (4 год.)

меmа заняmmя.. ознайомленнrI iз способами Управлiння конфлiктними

ситуацiями.
Завdання:

ситуац11;

спiвпрачi;

досвlд.

сприяти сформованостi навичок переведення конфлiкry в сферу

ознайомлення з правилами ведення конфлiктноi розмови;
надання рекомендацiй з переведення конфпiкту у позитивний



Рекомендована лiтература:
Основна: |,3,4,5
,Щодаткова;3,4,5

Практичне заняттЯ 8. Управлiння часом як ресурс подоланн,I

професiйного вигораннrI 12 гол.)
Меmа заняmmя.. ознайомJIення iз особливостями управлlннll часом у

iнформацii учасникам про проблеми пов'язанi з

Рекомендована лiтература:
Основна: 1, З

,Щодаткова: |,2,4

Практичне заняття 9. Формування навичок впевненоi поведiнки (4 год.)

меmа заняmmя: сформувати у майбутнiх соцiалъних педагогiв навички

впевненоi поведiнки.
Завdання:

надання iнформацiI учасникам про навички, необхiднi дпя

впевненОi поведiНки та uiд*р"r"й прояв позитивних i негативних емоцiй;

сприrIти сформованостi навичок говорити (Hi!) i <<Так!>.

Рекомендована лiтература:
Основна: |,3,5
,Щодаткова:2,З,4,6

6. Контроль навчальних досягнень

професiйнiй дiялъностi соцiального педагога,

6 1 Система оrriнювання навчыIьних досягненъ студентlв

Вид дiяльностi студента

l
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Вiдвiдування лекцiй 1

Еli прi пrlрятттrя ееллi напських Занять 1

Ri прi пrzрятrтrя ппактичних Занять 1
,7 ,7 7

,7

10

Робоrа на практичному заняттi 10
,7 70 1 70

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
DтIrлчятJId(т qяхист)

10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5 2 10 2 10

7



Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ з0

Йзр ахуно к ко е ф iцiе tтт а: 224 ;l 001,24 ; К1,24

6.2.Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання

модуль 1. Загальна характеристика синдрому <професiйного вигорання)

самостiйна робота 1. особливостi професii соцiального педагога (7 год.)

1. Охарактеризувати необхiднi якостi соцiального педагога, його

функцiТ та особливостi професii

Рекомендована лiтература:
Основна:2,4,5
.Щодатковаz |,2,5,6

Самостiйна робота 2.

вигораннrI (7 год.)

Причини, симптоми та наслiдкlд професiйного

1. Охарактеризувати приtIини, симIIтоми та наслiдки гlрофесifoiого

вигорання.

2. Скпасти список рекомендованоi лiтераryри з тематики професiйного

виюрашu{ (1 0-ть джерел)

Рекомендована лiтераryра:
Основна: L,3,4
Додаткова: |,2,6

модуль 2. Способи попередження професiйного вигорання соцiшtьного

педагога
Самостiйна робота 3. Умови подолання професiйного вигораншI 1Z гол.)

1. Назвати можливi стреси у роботi соцiального педагога та

розробити Еrлгоритм рiшення трьох стресових сиryацiй
2. Назвати можливi конфлiктнi сиryацii у роботi соцiального педагога

та запропонувати конструктивнi цrлш<и вlD(оду з них

самостiйна робота 4. Навички впевненоi поведiнки та управлiннrl часом

(7 год.)
1. Навести прикJIади впевненоi поведiнки для успlшного зд1исненIUI

професiйноi дiяльностi
2. Запропонувати €lJIгоритМ управлiння часоМ для попередженнjI

професiйного вигорання соцiального педагога

Рекомендована лiтература :

Основна: 1,3,5
,Щодаткова;3, 4,6



Крumерi|' оцiнювання. Пiдсумкова кiлькiсть балiв, набрана студентами За

виконання завдань з самостiйноi роботи, е однiею з скJIадових поточноi

успiшностi студентiв з дисциплiни i при виставленнi загалъноi кiлькостi балiв
за поточну успiшнiсть додаеться з балами, одержаними за виконання iнших
видiв поточноi навч€Llrьноi роботи.

Самостiйна робота з кожноi теми за робочою навч€lпьною програмоЮ
оцiнюеться у 5 балiв. Де 5 балiв, це коли робота студентом виконана В

повному обсязi, 4 бали - якщо робота виконана майже на 90Yо вiд загалЬноГО

обсяry, 3 баsти - обсяг виконаноi роботи становить 50% вiд загалЬнОГО

обсягу, 2 бали - виконана частина роботи скJIадае вiд 20О/о вiд загальНОГО

обсяry, t бал - обсяг виконаних завдань складае менше 10% вiд загапЬноГО

обсяry.

6.З. Форми проведення модулъного контролю та критерii оцiнюваншI

Модульний контроль знань здобувача першого (бак€rлаврського) рiвня
здiйснюеться по завершенню вивчення Bcix тем змiотового модуJIя (модулiв)

на останнъому контролъному заняттi.
Kpumepit оцiнювання. Проведення модульного контролю вклЮчае

контроль теоретичноi i практичноi пiдготовки студента з проГРаМНОГО

матерiалу trавчалъноi дисциплiни. Модульна контрольна робота прохоДиТЬ У

формi тестування, яке включае 25 випадкових запитань з проЙденоГО

MaTepialry. Що тесту включено запитання на одну, двi, багато з багатьох
правильних вiдповiдей. Максимальна кiлъкiсть балiв яку студент МоЖе

отримати за виконання модульноi контрольноi роботи становитъ 25 баЛiВ.

Правилъна вiдповiдь на одне запитання - 1 бал.

6.4.Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
За змiстовим модулем - не передбачено навчальним планом.

6. 5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю
За змiстовим модулем - не передбачено навч€tльним планом

оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0_59

6.б.Шкала
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