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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формалли навчання

денна заочна
Вид дисциплiни професiйно opieHToBaHa

Мова викладання, навчання та оцiнювання украiЪська
Зага,тьний обсяг кредитiв / годин зl90
Курс 5 5

Семестр 10 10

Кiлькiсть модулiв за розподiлом: J

обсяг кредитiв a
J

1J

Обсяг годин, в тому числi: 90 90
Аудиторнi 24 \2
Модульний контроль 6

Семестровий контроль 15 15

Самостiйна робота 45 бз

Форма семестрового контролю

1.Опис навчальноТ дисциплiни <<Методика викладаннlI соцiально-
педагогiчних дисциплiн))

2.Мета та завдання навчальноi дисциплiЕи
Формування у майбутнiх магiстрiв соцiальноi педагогiки системи знанЬ,
yMiHb та навичок, необхiдних для забезпечення виконання завдань органiзацii
освiтнього процесу в системi закладу вищоi освiти в якостi викладача
соцiально-педагогiчних дисциплiн, пiдготовка до рiзних видiв дiяльностi
викладача фаховот кафедри..

3.Результати навчання за дисциплiною
Опанування курсу забезпечить досягнення таких резулътатiв: засвоiти
методологiчнi засади викладаннrI дисциплiн соцiально-педагогiчного цикjIу в

умовах закладiв вищоi освiти; оптим€tпьно добирати змiст та форми
органiзацiТ освiтнього процесу в закJIадах вищоi освiти; враховУВаТИ
особливостi органiзацii навчання майбутнiх соцiалъних педагогiв в умовах
освiтнього закладу; визначати завдання професiйноi дiяльностi педагоГа -
викладача закладу вищоТ освiти; проектувати рiзнi етапи роботи з органiзацiТ
освiтнього процесу; користуватися вимогами освiтньоi програми зi
спецiальностi; орiентуватися в системi навчаJIьних планiв та програм зi
спецiальностi <Соцiальна педагогiка>>; здiйснювати пiдготовку та проведення
основних органiзацiйних форпл професiйноТ пiдготовки майбутнiх соцiальних
педагогiв; добирати та застосовувати методичний матерiал вiдповiдно ДО

навчЕIJIьноI дисциплiни, теми, органiзацiйноi форми освiтнього процесу тоrцо;

добирати та доцiльно застосовувати форми самостiйноТ роботи майбутнiх

фахiвцiв; визначати фактори успiшностi навчаJIъного процесу та вiдповiДНО

до цього коректувати свою дiяльнiсть.
У результатi опанування дисциплiною
компетенцii (табл. 1).

в студентiв формуються Taki



Таблиця 1.

Компетенцii сryлента, який опанував дисциплiну
<<Методика викладання соцiально-педагогiчних дисциплiн>>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноi компетенцiТ
зк- l

зк2

зк-з

зк-8
( загацьнi компетенцii)

Здатнiсть до критичного мислення, аналiзу та синтезу
Здатнiсть ш},кати, обробляти та аналiзувати iнформацiю з

рiзних джерел
Здатнiсть удосконaлювати й розвивати професiйний,
iнтелектуа-пьний i культурний piBHi
Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ й нестандартнi пiдходи до
ix реа;riзацiТ (креативнiсть).

Фк-5

Фк-8

Фк - l0

Фк- l1

Фк - 15

Фк - 17

Фк- 18
(фаховi компетенцiТ)

Здатнiсть до викладацькоТ дiяльностi, формування у
майбутнiх студентiв професiйних знань, 1MiHb та
навичок, виховаЕня активноi життсвоТ позицii
Здатнiсть сприяти набуттю й удосконzlJIенню спецiа-ltьних
знань i навичок у сферi соцiально-педагогiчноi дiяльностi
фахiвцями соцiальноi сфери та отримувачами ixHix
IIослуг
Здатнiсть генер}ъати та проваджувати соцiальнi
задля вирiшення соцiальних проблем
Здатнiсть виявляти професiйну iдентичнiсть та дiяти
згiдно з Кодексом етики соцiального працiвника l
соцiашьного педагога
Здатнiсть ло формi вання позитивного iмiдж5, професii, iT

стат},с}, в с\,спi-цьствi
Здатнiсть _{о llрогнозування стратегiТ професiйноi
:iя"-tьностi
ЗJатнiсть п-lан\,ват1-1. здiйснювати. аlтапiзувати,
iHTel.1пpeTvBaTI{ та презент\,ваl и резуJIьтати дослiджень

iнновацiт

прн-3

прн 4

прн_

прн_ 6

прн- 15

(програмнi результати
навчання)

Здатнiсть викон}ъати рефлексивнi практики в контекст1

цiнностей соцiальноi роботи, вiдповiда,чьностi, у тому
числi для запобiгання професiйного вигорання
Здатнiсть демонструвати iнiцiативу, самостiйнiсть,
оригiнальнiсть у генеруваннi iдей для розв'язання завдань
професiйноi дiяльностi
Здатнiсть демонструвати позитивне ставлення до власноТ
професiТ та вiдповiдати своею тlоведiнкою етичним
стандартам
Здатнiсть до викладацькоТ дiяльностi у галузi формальноТ
та неформальноТ освiти
Здатнiсть пiдвищрати piBeHb власноТ професiйноi
компетентностi, розвивати професiйнi навички та якостi
вiдповiдно до соцiальних вимог, умов професiйноi
дiяльностi та особистоi програми професiйного зростання



4.Струкryра навчальноТ дисциплiни

Тематичний план для денноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
ц
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Змiстовий модуль 1.Теоретичнi засади професiйноТ пiдготовки майбутнiх соцiальних
педагогiв
Тема 1. Сучаснi проблеми та перспективи
професiйноТ пiдготовки майбутнiх
соцiальних педагогiв

10 2 2 6

Тема 2, Змiст та завдання вузiвськоI
пiдготовки фахiвця з соцiальноi педагогiки

10 2 2 6

Модульний контроль 2

Разом 22 4 4 12

Змiстовий модуль 2. Форми органiзацii процесу професiйноi пiдготовки соцiальних
педагогiв
Тема 1. Лекцiя як форма професiйноТ
пiдготовки майбутнiх соцiальних
педагогiв

10 2 2 6

Тема 2. Практичгti (cerriHapcbKi.

лабораторнi) з фахових .lисцлtп--ti н
12 2 4 6

Модульний контроль 2

Разоr,t 21 4 6 |2

Тема 1. Самостiйна робота майбутнiх
соцiальних педагогiв в cTpyKrypi
освiтнього процесу

9 2 7

Тема 2. Практика в системi пiдготовки
майбутнiх соцiальних педагогiв

9 2 1

Тема З. Специфiка виховноi роботи з

майбутнiми соцiальними педагогами
9 2 ]

Модульний контроль 2

Разом 29 6 2I

Семестровий контроль 15

Усього 90 8 16 45



Тематичний план для заочноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовий модуль 1.Теоретичнi засади професiйноТ пiдготовки майбутнiх соцiа:lьних
педагогiв
Тема l.Сучаснi проблеми та перспективи

професiйноi пiдготовки майбрнiх
соцiа"цьних педагогiв

12 2 10

Тема 2. Змiст та завдання вl,зiвськоТ
пiдготовки фахiвчя з соцiа-rьноТ педагогiки

14 2 2 10

Разопл 26 4 2 20

Змiстовий модуJIь 2.Форми органiзаrlii прочесу професiйноТ пiдготовки соцiальних
педагогiв
Тема 1. Лекцiя як форма професiйноi
пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв

I2 2 10

Тема 2. Практичнi (ceMiHapcbKi,
лабораторнi) з фахових дисциплiн

|7 2 2 13

Разом 29 2 4 2з

Зп.лiстовий модуль З. Фактори пiдвищення ефективностi процесу професiйноi пiдгоТОВКИ

пtайбутнiх соцiальних педагогiв
Тепла 1. Самостiйна робота rtarlбr,THix

соцiальних педагогiв в стрl,кц,рi
освiтнього процесу

10 10

Тема 2. Практика в системi пi.]готовкrr
майбутrriх соцiальних педагогiв

10 10

Разом 20

Семестровий контроль 15

Усього 90 6 6 бз

5.Програма навчальноi дисциплiни
Змiстовий модуль 1. Теоретичнi засади професiйноТ пiдготовки
майбутнiх соцiальних педагогiв.

Тема 1. Сучаснi проблеми та перспективи професiйноi пiдготовки
майбутнiх соцiальних педагогiв (лекц.2 год.)

Змiст та напрями професiйноi дiяльностi соцiального пеДаГОГа В

сучасних умовах. Методологiчнi пiдходи до органiзацiТ навчання майбУтнiХ
соцiальних педагогiв в системi закладу вищоi освiти. Вимоги до викJIаДаЧа



фаховоi кафедри. Специфiка пiдготовки фахiвця з соцiальноi uедагогiКИ В

умовах вищоi школи. Характеристика cyTHocTi та специфiки дiяльностi
пiдроздiлiв вищоi школи (фахових кафедр,

у вирiшеннi завдань пiдготовки спецiалiстiв

роботи
OcHoBHi поняття теми: професiйна пiдготовка, випускаюча (фахова)

кафедра, piBeHb акредитацiТ

Тема 2. Змiст та завдання вузiвськоi пiдготовки фахiвця з соцiальноi
педагогiки ( лекц. 2 год.)

Вимоги свропейських стандартiв освiти i ix iнтеграцiя в навч€uIЬнО-

виховний процес вищоТ школи УкраiЪи. Щержавний стандарт пiдготовки
соцiальних педагогiв. Освiтня програма. Навчальний план пiдготовКИ

фахiвця з соцiальноi педагогiки в системi закладу вищоТ освiти. Навчальнi
програми як змiстовий компонент вивченнrI навч€Llrьних предметiв. ВимогИ
до побудови, змiстового наповнення типовоТ навчальноТ програМИ.
Кредитно-модульний дидактичний пiдхiд до викладання предметiв ocBiTHboT

програми<Соцiальна педагогiка>>. Вимоги до навчальноi про|рами, що

розробляеться за кредитно-модульним пiдходом.
OcHoBHi поняття теми: освiтня про|рама, навчаJIьний план, навчаJIЬна

програма

Практичне заняття 1. Особливостi професiйноi пiдготОВКИ
соцiальних педагогiв за кордоном ( 2 год. )
Лiтература:
Основна: 1,З,,4,5.

,Щодаткова: З,5,6,7.

структурних
iнститутiв)
педагогiчноi

факультетiв,
соцiально-

Практичне заняття 2. Зпriст професiйноi пiдготовки майбутнiх
соцiальних педагогiв. ( 2 год.)
Лiтература:
Основна: t,З,4,5.
Щодаткова: З,5,6,'7.

Змiстовий модуль II. Форми органiзацii процесу професiйноТ пiдготовКИ
соцiальних педагогiв

Тема 1. Лекцiя як форма професiйноТ пiдготовки майбутнiх соцiальниХ
педагогiв. ( лекц. 2 год.)

Поняття "форма навчання"; ознаки, класифiкацiТ фор' наВЧаННЯ.

Урахування специфiки пiдготовки фахiвця при доборi i визначеннi форми
навчання. ЛекцiТ з теорii та технологiТ соцiа_rrьно-педагогiчноТ РОбОТИ.
ФункцiТ лекцii. Типовi видилекцiй в дисциплiнах фахового блоку. СпецифiКа
лекцiйних спецкурсiв з соцiальноТ педагогiки.



OcHoBHi поняття теми: органiзацiйнi форми навч€Lпьно-виховного
процесу, лекцiя, спецкурс

Тема 2. Практичнi (ceMiHapcbKi, лабораторнi) з фахових дисциплiн (

лекц.2 год.)
Особливостi пiдготовки та проведення практичних, семiнарських та

лабораторних занять з предметiв соцiально-педагогiчного циклу. CeMiHap як

форма узагальнення та систематизацii знань з фахових предметiв. ЗначеннЯ
лабораторних робiт в системi професiйноТ пiдготовки соцiального педагога
ТехнологiТ пiдготовки та проведення тренiнгового заняття, круглого сТолУ,

дiлових iгор, диспутiв та iнших типових форrvт органiзацii та провеДеннЯ
практичних занятъ.

OcHoBHi поняття теми: практичне заняття, ceMiHapcbKe занятТя,
лабораторна робота, iнтерактивнi методи.

Практичне заняття 3.Лекцiя в прочесi професiйноТ пiдготовки
соцiального педагога ( 2 год.)
Лiтература:
Основна: 1,3, 5.

,Щодаткова: З,6,7.
Практичне заняття 4.Форми практичних/семiнарських занять дЛя

майбутнiх соцiальних педагогiв ( 2 год.)
Лiтература:
Основна |,2,4,5.
Щодатков а: |,З,5,6,'7 .

Практичне заняття 5.Використання iнтерактивних технологiй В

проведеннi практичних занять соцiально-педагогiчного циклу ( 2 год.)
Лiтература:
Основна: 1,2,4,5.
,Щодаткова:5,б,8.

Змiстовий модуль III. Фактори пiдвищення ефективностi процесу
професiйноi пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв

Практичне заЕяття б.Особливостi формування навичок
самостiйноТ роботи у майбутнiх соцiальних педагогiв. ( 2 год.)
Лiтература:
Основна: |,2,4,5.
Щодаткова: |,З,5,6,7.

год. )
Лiтература:
Основна: I,2,4,5.
,Щодатков а: 1,З,5,6,7 .

Практичне заняття 7.Програма безвiдривноi фаховоТ практики (2



Практичне заняття 8.Технологii пiдготовки та проведення
органiзацiйних форм соцiально-виховно[ роботи з майбутнiми
соцiальними педагогами (2 год.)
Лiтература:
Основна: |,2,4,5.
Щодаткова: |,З,5,6,7.

6.Контроль навчальних досягнень

б.1 Система оцiнювання навчальцих досягнень студентiв

6.2 Завдання для самостiйноТ роботи та критерiiii оцiнювання.
Змiстовий модуль I.

1. Здiйснити аналiз навч€шьного плану пiдготовки ОКР "бакаЛаВР"
в одному ceMecTpi (5 балiв).

2. Розробити авторський перелiк KypciB(5 ба_lriв).

З. Здiйснити аналiз iндивiдуального плану роботи викладача

Вид дiяльностi студента
=t]э 

]

zr

N4олуль 1 Модуль2 Модуль З

-1

tн
yа

Е

:iэсО

Ё-дб- цtо
б

ддНч
.оЦ
чО

Цл
=Ьф>rztrЦ.дФБ Нюь(,'
z

ддF-{оЕ
.дц
'Ео

лн
аЬФ
>rltrЕ.дсвБ Ню
ь4 ,D

z

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2

В iлвiду,вання семiнарських
занять

1

Вiдвiдування практиtIних занять 1 2 2 J аJ
aJ a

J

Робота на ceMiHapcbкoMy заняттi 10

Робота на практичному заняттi 10 2 20 _) 30 a
J 30

Лабораторна робота (в тошrу

числi допyск. виконання. захист)
10

Влtконання завдань д--Iя

сал,tостiйноТ роботи
J 15 J 15 J 15

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25 1 25

Разоrt 64 75 l-)

Розрахунок коефiцiента:
Максима:lьно можлива кiлькiсть балiв: 2|2.
Коефiцiенm:2,1-2
Розрахунок балiв, отриманих студентом (приведення до вiдповiдностi, де максимУМ -

100), здiйснюеться за формулою:
Х:2,Т2: кiлькiсть балiв - рейтинговий показник успiшностi студента

(де Х - кiлькiсть балiв, отриманих студентом rrротягом вивчення курсу).

фаховоТ кафедри (5 балiв.)



1.

2.

Змiстовий модуль 2.

Розробити перелiк нzlзв спецкурсiв (5 балiв).
Розробити змiст практичного (семiнарського) заняття до

предмету соцiально-педагогiчного спрямування (5 балiв).
aJ.

балiв.)
Розробити форми контролю знань до тематичного модулю (5

Модуль З.

Розробити перелiк завдань для органiзацiТ самостiйноi роботи
студентiв (5 балiв).
Розробити перелiк баз практик для кожного виду практики (5

балiв).
Розробити перелiк форrrл соцiально-виховноТ роботи для студентiв
(5 балiв).

КритерiТ оцiнювання:
о завдання виконано у повному обсязi з використанням наукових

джерел iнформацii з рiзних галузей знань, проведений аналiз, спiвставлеНЕЯ,
зробленi висновки, в наявностi особистiсна думка студенТа, ПРОЯВИ

креативностi - 5 балiв.
. завдання виконано у повному обсязi проведений аналiз,

спiвставлення, зробленi висновки, е прояви генерацiТ власних iдей - 4 балИ.
. Завдання виконано у повному обсязi на репродуктивномУ piBHi -

3 бали.
. Завдання виконано з незначними помилками, без використання

додаткових джерел iнформацiТ - 2 бали.
. Завдання виконано зi значними помилками - 1 бал.

Щля самостiйноi роботи студентам пропонуеться кiлька завдаНЬ, ЩО

мають пiдсумовувати знання, отриманi при вивченнi поточних тем курсу.
Теми, що виносяться для самостiйноТ роботи студентiв, безпосереДнЪО

пов'язанi з матерiалом, який вивчаеться на поточних занrIттях. ВиконаННЯ
завдань самостiйноi роботи вимагас вiд студента глибокого волОДiННЯ

матерiалом, отриманим пiд час поточних занять, розвивае вмiння самостiйНО

дослiджувати проблему шляхом пошуку й аналiзу спецiальноi лiтератУРИ З

рiзних галузей знань, розвивае вмiння викладати та вiдстоювати власну точКУ

зору.

б.3Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль знань студентiв здiйснюсться пiсля завершення

вивчення навч€lJIьного матерiалу модуля дисциплiни. Виконання мОДУЛЬНОi

роботи вiдбуваетъся як контрольна робота-проект. Завдання оцiнЮЮТЬСЯ

наступним чином:
. завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних З

заповненням таблиць - 1,5 бали;
. творчi завдання -2бали.

1.

2,

a
1



о Загальна кiлькiстъ питань у одному BapiaHTi розподiлясться так:
. питання, що передбачають просту вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 8 х 0,5

балiв :4 бали;'
. питаннrI, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х

1 бал:8 балiв;
. завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з

заповненням таблиць - б х 1,5 бали:9 балiв;
. творчi завдання-2х2 бали:4 баslи.

Залежно вiд спрямованостi модуля кiлькiсть питань за piBHeM складностi
може змiнюватися, €lJIе загальна кiлькiсть балiв у cyMi повинна скlадати25.

6.4Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювацНя.

Не передбачено навч€Lпьним планом.

б.5Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю.
1. Визначити особливостi органiзацiТ навчання майбутнiх

соцiальних педагогiв в системi закладу вищоi освiти.
2. Визначити принципи формулювання завдань для самостiйНОТ

роботи студентiв у процесi вивчення соцiально-педагогiчних дисциплiн.
З. Охарактеризувати змiст курсу "Соцiальна педагогiка".
4. Розкрити функцii та ocHoBHi напрями роботи викJIадача

соцiально-педагогiчних дисциплiн.
5. Охарактеризувати cyTHicTb i значення науково-дослiдницькоi

роботи студентiв у процесi вивчення основ соцiально-педагогiчноТ
дiяльностi.

6. Розкрити особливостi використання унаочнення у процесi
навчання майбутнiх соцiальних педагогiв.

7. Охарактеризувати види самостiйноi роботи студентiв у процесi
вивчення соцiально-педагогiчних дисциплiн..

В. Розкрити cyTHicTb, охарактеризувати особливостi викладання
теми <Принципи та методи соцiально-педагогiчноТ дiяльностi> в Kypci
<Соцiальна педагогiка>.

9. Охарактеризувати змiст навчання майбутнiх соцiальних педагогiв
на освiтньо-квалiфiкацiйному piBHi <<бакалавр>>.

10. Розкрити переваги використаннrI iнтерактивних форп,t роботи у
процесi викладання соцiально-шедагогiчних дисциплiн.

1 1. Охарактеризувати сl^rасний стан професiйноТ пiдготовки
соцiальних педагогiв в YKpaiHi.

|2. Розкрити cyTHicTb, охарактеризувати особливостi викладаНнrI

теми <<Сiм'я як провiдний фактор соцiалiзацii особистостi>> в Kypci
<Соцiальна педагогiка>>

13. Визначити особливостi пiдготовки та проведення практичних
занять з соцiально-педагогiчних дисциплiн.

|4. Охарактеризувати змiст та особливостi побудови курсу
"ТехнологiТ соцiально-педагогiчноi дiяльностi".



15. Розкрити значення лекцii навчальному процесi.
Охарактеризувати форми проведення лекцiй.

16. Розкрити можливост1 використання принципу
мiждисциплiнарних зв'язкiв у викJIаданнi дисциплiн соцiально-педагоГiчнОГО

циклу. Навести приклади
\7. Визначити ocHoBHi cTpyKTypHi компоненти навчulJIьного плану

пiдготовки фахiвця в умовах вищого навч€IJIьного закладу.
18. ,Щати заг€Lльну характеристику форпл i методiв органiзацii

освiтнього процесу у вищiй школi та Iх специфiку у викладання профеСiЙНО-

орiентованих дисциплiн.
19. Розкрити ocHoBHi вимоги до проведення семiнарських занять iз

соцiально-педагогiчних дисциплiн та критерiI ix оцiнювання.
20. Розкрити cyTHicTb та охарактеризувати особливостi виклаДанНrI

теми кОсобливостi соцiальноТ пiдтримки дiтей та молодi з обмежеНИМИ

функцiонаJIьними можливостями)> в Kypci <<Соцiальна педагогiка>>

21. Охарактеризувати освiтньо-квалiфiкацiйнi piBHi професiйноi
пiдготовки соцiалъного педагога у вишi.

22. Розкрити особливостi викладання теми <<Предмет та завдання

соцiальноi педагогiки> в Kypci <<Соцiальна педагогiка>>

Здiйснити аналiз навчаJIьного плану освiтнъо-квалiфiкацiйного

рiвня "бакалавр" за спецiальнiстю " Соцiальна педагогiка".
24. Розкрити особливостi викладання теми <<Соцiалъно-педагогiчна

дiяльнiсть з дiтьми, що зЕlJIишилися без опiки батькiв> в Kypci <СоцiаЛЬНа

педагогiка>
25. Джи заг€Lльну характеристику складових освiтньоI проГраМИ

"Соцiальна педагогiка".
26. Розкрити особливостi пiдготовки та проведеннrI практиЧнИХ

занятъ курсу,,Технологii соцiаrrьно-педагогiчноi роботи".
27. Здiйснити аналiз навчання сryдентiв в одному з ceMecTpiB За

навчаJIьним планом освiтнъо-ква;liфiкацiйного рiвня "баКаЛаВР"
спецiа-гlьностi <Соцiальна педагогiка>>.

28. Розкрити особливостi викладаннrI теми <Особливостi соцiаЛЬНОТ

пiдтримки дiтей та молодi з обмеженими функцiонаJIьними можливосТяМИ) В

Kypci <<Соцiалъна педагогiка>
29. Розкрити специфiку соцiально-виховноТ роботи зi студентами -

майбутнiми соцiальними педагогами.
30. Розкрити особливостi викладання теми <<,Щевiантна поведiнКа

дiтей та молодi як форма соцiальноi дезадаптацiЬ в Kypci <<Соцiальна

педагогlка))
31.

кафедри соцiальноi педагогiки.
Розкрити особливостi викладання теми <Характеристика рiзних

Охарактеризувати cyTHicTb консультативноТ роботи викладача

З2. Розкрити особливостi викладання теми <Характерист

форпл девiацii неповнолiтнiх> в Kypci <<Соцiальна педагогiка>>

ЗЗ. Охарактеризували вплив наукових шкiл соцiалъноi пеi

процес професiйноТ пiдготовки фахiвцiв соцiальноТ сфери УкраТни.
охарактеризували вплив наукових шкlл соцl€шъно1 педагогlки на



З4. Дати характеристику лабораторних занять з предметiв соцiальНО-
педагогiчного спрямування.

35. Розкрити особливостi викладання теми <<Соцiальна вуличНа

робота як метод соцiально-педагогiчноТ дiялъностi>> в Kypci <<ТехНОЛОГii

соцiально-педагогiчноi роботи>
З6. Охарактеризувати форми професiйноi пiдготовки соцiальногО

педагога.
З7. Визначити ocHoBHi завдання та види виробничоТ практики

студентiв, що навчаються за спецiальнiстю "Соцiальна педагогiка".
38. Розкрити особливостi викладання теми <<Рекламно-iнформаЦiЙНi

технологii в соцiально-педагогiчнiй дiяльностi>> в Kypci <<ТехНОЛОГiТ

соцiально-педагогiчноi роботи>
З9. Визначити ocHoBHi завдання безвiдривноТ ознайомчоi праКТИКИ

студентiв, що навчаються за спецiальнiстю "Соцiа-rrьна педагогiка".
40. РозкритиособливостiвикладаннrIтеми<<ТехнологiТпрофiЛаКТИКИ

в соцiально-педагогiчнiй дiялъностi>> в Kypci <<Технологii соцiаЛЪНО-

педагогiчноi роботи>
4t. Охарактеризувати програму фаховоi практики для стУдеНТiВ

спецiальностi "Соцiалъна педагогiка". Надати пропозицii щодо if

удоскон€Lлення.
42. Розкрити cyTHicTb викладання теми <Особливостi соцiальНО-

педагогiчноi роботи в умовах оздоровчого табору> в Kypci <<Технологii

соцiально-педагогiчноТ роботи>
4З. Розробити структуру, презентувати змiст лекцiТ до однiеi

соцiально-педагогiчноТ дисциплiни (за вибором студента).
44. Розробити структуру i презентувати змiст практичного ЗанятТя ДО

однiсi соцiально-педагогiчноТ дисциплiни (за вибором студента).
45.

однiсТ iз соцiально-педагогiчних дисциплiн (за вибором студента),
46. Розробити перелiк завдань для самостiйноТ роботи студентiв ДО

однiеi з тем соцiально-педагогiчноi дисциплiни (за вибором сryдента).

Охарактеризувати cTpyкTyp,v i зп,riст робочоТ навчzuIьноТ програми

47. Розробити перелiк форпл оцiнки та контролю знань стуДентiв ДО

однiеi з тем соцiально-педагогiчноi дисциплiни (за вибором студента).

6.6 Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
.Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-14
60-68

Незадовiльно 0-59
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