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1. Опис навчальної дисципліни

| Г

Характеристика дисципліни заНайменування показників формами навчання
денна заочна

Г Вид дисципліни ||| 5
обов'язкова

| Мова викладання, навчання та оцінювання | українська
Соціальна педагогіка

Загальний обсяг кредитів / годин | 5/150
Курс 1

Семестр 12
Кількість змістових модулів з розподілом: 5
Обсяг кредитів 5,

Обсяг годин, в тому числі: 150
Аудиторні 56
Модульний контроль 10
Семестровий контроль я 30
Самостійна робота 54

Форма семестрового контролю б
іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Розкриття теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обгрунтуванні

змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з
представниками різних соціальних груп. Характеристика актуальних питань
соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічн: ситуації,
досвіду вітчизняної та світовоїсоціально-педагогічноїпрактики.

Відповідно |до  освітньо-професійної (програми1231.00.02|«Соціальна
педагогіка» (ОК 11. ОДФ 05), після закінчення опанування начальної дисципліни
«Соціальна|педагогіка»,|студенти|набувають|загальних|та|фахових
компетентностей:
ЗКО 6 - Знання |цта розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
ЗК 9 - Здатність вчитисяі оволодівати сучасними знаннями;
СК 1-Знання і розуміння сутності, значенняі видів соціальної роботи та основних
її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного,
медичного);СК 2 - Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів;
СК 7 - Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання
міжкультурних проблему професійній практиці;
СК 9 - Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси
клієнтів;
СК ПІ - Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їхіндивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших
особливостей;



СК 12 - Здатність ініціюватисоціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального
добробуту;
СК13 - Здатність до розробкита реалізації соціальних проектів і програм;СК 16 - Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи
СК 23 «Здатність організовувати та проводити соціально-педагогічний тренінг з
різними категоріями клієнтів;
СК 25 - Здатність забезпечувати інклюзивні процеси, виявляти особливості та шляхи
покращення життєдіяльності дітей та молоді з особливостями психофізичного
розвиткуй інвалідністю у соціальному середовищі.

3.Результати навчання за дисципліною

Відповідно до  освітньо-професійної програми1231.00.02|«Соціальна
педагогіка» (ОК 11. ОДФ 05), після закінчення опанування начальної дисципліни
«Соціальна педагогіка», студенти отримують і демонструють програмні результати
навчання:

ПРН 2 - Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною
мовамиз професійних питань;

ПРН 3 - ідентифікувати, формулювати і розв'язувати завдання у сфері
соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід;

ПРН 4 - Формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу
соціальної проблеми;

ПРН8 - Критично аналізуватий оцінювати чинну соціальну політику країни,
соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому
рівнях.

Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатів: здатність
визначати пріоритетні напрями, планувати основні етапи соціально-педагогічної
діяльності, створювати безпечне сприятливе середовище, координувати та
коригувати діяльність учасників соціально-педагогічного процесу, налагоджувати
співпрацю та партнерство з різними суб'єктами соціально-педагогічної роботи,
виступати посередником між об'єктами та суб'єктами соціально-педагогічної
діяльності, працювати у мультидисциплінарній команді.



4.Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Розподіл годин між видами
робіт

Аудиторна:
| 8 з
| Назва змістових модулів, тем З зх|8| з

1? | е| зр занер з
| 51 ЕР 814| 8
РЕДРЕМРЕНРА М

|
І о Є | Ж -

Змістовий модуль ІТеоретичні засали соціальної педагогіки
Тема І. Предмет Її завдання соціальної| 8|2Г2

Г. Г. Г.Г
я

педагогіки |

Тема 2. Тезаурус соціальної педагогіки руду роду рада

рол реко ран

разу

(Модульний контроль 2

Я ПРОВ ЛОВ ДЕ ЕЕЗмістовий модуль 2
Соціальне становлення особистості

Тема 3. Соціалізація особистості як суспільно-| 8|2 Г2 Г. Г. |.Гз
педагогічний феномен І

Тема 4. Сутність і зміст соціального виховання | І0 гол

Гвиваа Пав Гані

зн

дітей та молоді |

|

Модульний контроль 2

Раом/20|4Г4ГГТГГ 10

Змістовий модуль 3
Сутність соціально-педагогічної діяльності

Тема 5. Зміст та (структура соціальн-| 10| 2 |2 Г- |. |.Г6
педагогічної діяльності

ГТема 6. Теоретичні та технологічні змади| 14|2|2 |4 |. |.|5
соціально-педагогічної Діяльності

Модульний контроль 4408
горя |з аРазом(26Г|4Г4Г4Г ГГ 2

Змістовий модуль 4
І

Характеристика інститутів соціального виховання дітей та молоді
Тема 7. Громада як соціалізуючий простір | 12 | 2 0 2

но Га
б

особистості
Тема 08. (Соціально-педагогічна робота в| 4|2 |2Г4 1.1|6
інститутах соціального виховання територіальної |

громали
Модульний контроль 2

Разом|2814 Г4|6 12



Змістовий модуль5Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді
Тема9. Діти, які опинилисяв складних життєвих|12|2 По. 4 б
обставинах заТема 10. Інтеграція у суспільство дітей 3| 14| 2|2|2 б
особливими освітніми потребами. ееМодульний контроль 2

Разом|28|4 4 6 12

Семестровий контроль. 30
Ї | 34Усього 11150

|
20 | 20|16



5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Соціальна педагогікаяк наука
Тема 1, Предмет і завдання соціальної педагогіки(2 год. )

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
педагогіки, Зв'язок соціальної педагогікизіншими науками та галузями суспільної
практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук. Поняття про
наукові теорії. Мотиваційно-потребова. теорія А.Маслоу. Теорії научіння. Теоріядіяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського, Теорії розвитку. Теорія
соціальної компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії.

Основні поняття теми: педагогіка, об'єкт, предмет, соціальна педагогіка,
розвиток, потреби, діяльність,особистість,життєві компетентності.

Тема2. Тезаурус соціальної педагогіки(2 год
Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація - базова категорія

соціальної |педагогіки. (Характеристика |соціального (виховання. (Соціальне
середовище як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація,їївиди. Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації.
Характеристика ресоціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги. Соціально-
педагогічна підтримка.

Основні поняття теми: соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика,
реабілітація, соціальне середовище, соціальне виховання, ресоціалізація, соціальні
послуги.

Семінарське заняття І. Соціальна
знань(2 год.).

Література:
Основна: 1,2, 4, 6.
Додаткова: 1.

едагогіка як галузь інтегративних

Семінарське|заняття|2. Характеристика|соціально-педагогічної
підтримки дітей та молоді (2 год.)

Література:
Основна: 1, 2,4.
Додаткова: 1,2,3.

Змістовий молуль2.
Соціальне становлення особистості

Тема 3. Соціалізація особистості як суспільно-педагогічний феномен ( 2 год.)
Основні уявлення про соціалізацію. Соціалізація як наукова і навчальна

проблема. Місце курсу в системі педагогічної освіти та його зв'язок з іншими
навчальними дисциплінами. Визначення соціалізації як складного і тривалого
процесу взаємодії людини і суспільства. Вчення Ф.Гіддінгса, Т.Тарда, Т.Парсонса,
Ч.Кулі, Дж. Міда. Розвиток поглядів на соціалізацію у радянському та



пострадянському просторі. Співвідношення понять "соціалізація", "виховання",
"розвиток".

Основні поняття теми: соціалізація, суспільство, процес, розвиток,
взаємодія.

Тема4. Сутністьі зміст соціального виховання дітей та молоді( 2 год.)
Поняття «Соціальне виховання». Основні групи функцій соціального

виховання. Якості особистості. Уявлення про самого себе (Я-концепція). Основні
завдання соціального виховання. Інститути соціального виховання.

Основні поняття теми: Соціальне виховання, функції соціального
виховання, якості особистості, Я-концепція, інститути соціального виховання.

Семінарське заняття3. Наукові конпепиії соціалізації особистості(2 год.).
Література:

Основна: 1,2, 4.
Додаткова: 1,2,3.

Семінарське заняття 4. Особливості соніалізаці
вікових груп(2 год.).

Література:
Основна: 1,2,4.
Додаткова: 1,2,3.

представників них

Змістовий модуль3.
Сутність соціально-педагогічної діяльності

Тема 5. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності( 2 год.)
Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічноїдіяльності. Структура

соціально-педагогічної (діяльності. (Мета і завдання|соціально-педагогічної
діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб'єктівЇоб'єктів соціально-педагогічної діяльності

Осповні поняття теми: діяльність, педагогічна діяльність, соціальна
діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота, об'єктиісуб'єкти соціально-педагогічної діяльності, клієнт,

Тема 6. Теоретичні та технологічні засади соціально-педагогічної
діяльності( 2 год.)

Поняття принципів. (Характеристика (щсоціально-політичних|принципів.
Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної діяльності. Організаційні
принципи соціально-педагогічної діяльності. Характеристика особливих принципів.
Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види
ресурсів. Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. Групи методів та їх
характеристика.

Основні поняття теми:принцип, ресурси, ресурсне забезпечення, методи.

«



Семінарське заняття 5. Характеристика різних груп дітей та молоді якоб'єктів соціально-педагогічної діяльності ( 2 год.)
Література:
Основна: 1,3.
Додаткова: 1.

Семінар 6. Ресурси соціально-пелагогічної діяльності ( 2 год.)
Література:
Основн:
Додаткова: І.

Практичне заняття1. Сі
О год.)

я як мікросередовище соціалізації особистості

Література:
Основна: 5,6.

Додаткова: І.
Практичнезаняття 2. Сфери застосування методів соціально-педагогічної

діяльності ( 2 год.)
Література:
Основна: 5,6.
Додаткова: І.

Змістовий модуль4.
Характеристика інститутів соціального виховання дітей та молоді

Тема7. Громадаяк соціалізуючий простір особистості (2 год.)
Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень соціального

середовища. Основні характеристики територіальної громади. Соціалізуючі функції
громади.

Основні поняття теми: громада, резидентна громада, ідентифікаційна
громада, соціальна система, фактор соціалізації.

Тема 8. Соціально-педагогічна (робота |в інститутах (соціального
ія територіальної громади ( 2 год.)

Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функціональні
обов'язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Структура соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді. Основні напрямки та форми їх роботи. Діяльність
спеціалізованих служб в умовах територіальної громади (центр. соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально-
психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр медико-
соціальної реабілітації для неповнолітніх).

Організація соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання.



Основні поняття теми: загальноосвітній навчальний заклад, функції
соціального педагога, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладсоціального обслуговування, клуб за місцем проживання.

Семінарськезаняття7. Соціалізація дітей в закладах інтернатного типу(2год.)
Література:
Основна: 1,5.
Додаткова: 2,6.

Семінарське заняття 8. Соціально-пелагогічна робота в загальноосвітніх
закладах(2год.)

Література:
Основна: 1,2,4.
Додаткова: 1,4.

Практичне|заняття
обслуговування(2 год.)

Література:
Основна: 1,5.
Додаткова: 1,3.

Характеристика|закладів|соціального

Практичне заняття 4. Неурядові організації
педагогічної роботи на локальному рівні(4 год.)

Література:
Основна: 1,5
Додаткова: 1,3.

як суб'єкти соціально-

молуль
Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді

Тема9. Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (2 год.)
Складні життєві обставини. Діти, які опинилися в складних життєвих

обставинах. Основні групи. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування. Інституційні заклади. Деінституалізація. Безпритульні діти, бездоглядні
діти.

Основні поняття теми: Складні життєві обставини, діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування,|деінституалізація, безпритульні діти,
бездоглядні діти.

Тема 10. Інтеграція у суспільство дітей з особливими освітніми
потребами(2 гол.)

Соціально-психологічний портрет дітей з особливостями психофізичного
розвитку. Інвалід, інвалідність. Діти з порушенням опорно-рухового апарату. Діти з
порушенням інтелектуального розвитку. Діти з емоційно-вольовими порушеннями.



Діти з порушенням мовлення. Діти з порушенням слуху. Діти з порушенням зору.
Інтеграція у суспільство дітей з особливими освітніми потребами.

Семінарське заняття 9. Сопіально-пелагогічна робота з профілактики
насильства щодо дітей (2 год.)

Література:
Основна: 1,2,4.
Додаткова: 1,4.

Се нарське заняття 10. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю (2
год.)

Література:
Основна: 1,5.
Додаткова: 2,6.

Практичне заняття 5. Програми гЛітература:
Основна: 1,5
Додаткова: 1,3

філактики насильства(4 год.)

дітей з інвалідністю вПрактичне заняття 6. Зміст соціаль!
різних установах (2 год.)

Література
Основна: 1,5
Додаткова: 1,3.

реабілітан



6.Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Г

з «|Модуль!|Модульо|Модуль3|Модуль4|Модуль5
ЕВваз є я а 8 я
353інада|зі аГваба| аа а| аМЗ а

Вид діяльності студента||5 В ЕЕ Е|3.54.5 4.54 5 (3 54 5 8555 Р БРВ БЕРЕВНННЬКО З З35 ЕС: Е5114Е ЗЕЗаЩі З 8з 8 45. 5.5 ЕРИ 25189543 Ахв ЗЕ ва 958|є 3184|445 яб Ж Ь Ж Ех Ж

Відвідування лекцій лав веоанювозаавоворою ро аеро 2 2
Відвідування семінарських ревно

Бін
знаю заноппро, ознаці

занять | |

|
Відвідування практичних ВА

Пре роаелав нар рисеурв ооо По звана а| занять
Робота на семінарському томіноне вз0н |ввозизвоозіівозіводи вози восаівоніаоо
занятті
Робота на практичному пози

ана анані возаьа пора
оземоя вра наз ли пазли вазо

занятті |

Виконання завдань для дав озвтннндродатчло очок оз ооо Гору

на

ан засамостійної роботи |

|

Виконання ессе зі ас авл оо зако Пе ее ем

Виконання модульноїроботи|25|1|25|||25|1|25|1|25 рі|25
Разом 34 69 т 105 57

Розрахунок косфініснто |Максимально можлива кількість балі: 36. |

Розрахунок балів,
отриманих стуаентом (приведення до

вілловілності, ле максимум- 60), здійснкться заформулою.
Х6З7кількістьболів  рейтинговийпокозникустішності
зпуденти(де Х - кількістьбалів, отриманих студетом.
тротигомвивчснтякурсу)

40 балів пит



6.2 Завдання длясамостійної роботита критерії її оцінювання.
Змістовий модуль 1.

1.|Скласти таблиці визначень соціальноїпедагогіки (5 балів)

Визначення соціальної Назва джерела
педагогіки

Змістовий мо,
1. Написати есе ,Особливості соціалізаці

сімей" (20 балів)
дитини в різних типах

Змістовий модуль 4.
Скласти банк неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей,

сімей, молоді у вашому регіоні (5 балів)

Змістовий модуль 5.
1. Прочитати книгу «Син терориста» Зак Ебрагім і проаналізувати види
насильствав сім'їта скласти план роботиз сімю (5 балів)

Критеріїоцінювання:
-|Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел

інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки, в наявності
особистісна думка студента 5 балів.

- Завдання виконаноу повному обсязі з використанням наукових джерел
інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, співставлення, зроблені
висновки - 4 бали.

-|Завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні- З бали.
-||Завдання виконано з незначними помилками, без використання

додаткових джерел інформації- 2 бали.
- Завданн явиконанозі значними помилками - І бал.

6.3. Форми проведення модульного контролюта критерії оцінювання.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення

навчального (матеріалу модуля (дисципліни. Виконання (модульної роботи
відбувається в тестовомурежиміз використанням роздрукованих завдань. Завдання
розподіляються за рівнем складності:

-|проста відповідь «так»чи «ні»- 0,5 балів:
- вибір відповідіз 4 та більше варіантів - І бал;
-|завдання, які потребуютьзнань визначень, або пов'язанихз заповненням

таблиць- 1,5 бали;
-. творчі завдання - 2 бали.
Загальнакількість питаньу одному варіанті розподіляєтьсятак:



- питання, що передбачаютьпросту відповідь «так»чи «ні»- 8 х 0,5 балів- 4 бали;
-|питання, що передбачають вибірвідповіді з 4 та більшеваріантів - 8 х І

бал - 8 балів;
- завдання, які потребуютьзнань визначень, або пов'язанихз заповненням

таблиць- 6 х 1,5 бали 2 9 балів;
- творчі завдання - 2 х 2 бали 4 бали.

Залежновід спрямованості модуля кількість питань за рівнем складності може
змінюватися, але загальна кількість балів у суміповинна складати 25.
6.4 Форми проведення семестрового контролюта критерії оцінювання.

Письмовий екзамен.

6.5 Орієнтовний перелік питань для екзамену.
1. Охарактеризувати|соціально-педагогічну|діяльність (як|нагальну

необхідність розвитку українськогосуспільства.
2. Зміст комунікативної функції у діяльності соціального педагога.
3. Охарактеризувати основні сфери діяльності соціального педагога.
4. Роль психолого-педагогічних принципів у встановленні пріорітету

особистості в соціально-педагогічній діяльності.
5. Розкрити значення когнітивного компоненту як теоретичної основи

соціально-педагогічної діяльності.
6. Охарактеризувати зміст соціально-терапевтичної функції

соціального педагога.
7. Розкрити значення операційного компоненту як сукупності практичних

умінь спеціаліста в соціально-педагогічній діяльності.
8. Роль корекційно-реабілітаційної функціїу діяльності соціального педагога,
9. Розкрити зміст соціально-політичних принципів соціально-педагогічної

діяльності.
10. (Охарактеризувати|морально-етичну |групу (особистісних |щякостей

соціального педагога.
11. Охарактеризувати групупсихоаналітичних якостей соціального педагога.
12. Розкрити основні психологічні характеристики особистісних якостей

соціального педагога.
13. Роль благодійних організацій у здійсненні соціальної підтримки населення.
14. Охарактеризувати групу особистісних, педагогічних якостей соціального

педагога.
15. Розкрити поняття усоціальне виховання"і охарактеризувати йогозміст та

принципи.
16. Роль прогностичної функції у діяльності соціального педагога.
17. Зміст діагностичної функції у діяльності соціального педагога.
18. Розкрити (сутність специфічних (принципів (соціально-педагогічної

діяльності|на|прикладі|його|складових:|принципи||гуманізму,
незалежності, клієнтоцентризму, конфеденційності.

у діяльності



19. Розкрити (сутність специфічних принципів (соціально-педагогічної
діяльності, через його складові: принципи опори на потенційні можливості людини,
толерантності, максималізації соціальних ресурсів.

20. Розкрити зміст попереджувально-профілактичної функції у діяльності
соціального педагога.

21. Розкрити зміст організаційних/принципів1соціально-педагогічної
діяльності.

22. Дати характеристику групам потенційних клієнтів соціальної роботи.
23. Розкрити зміст охоронно-захисної функції у діяльності соціального

педагога.
24. Розкрити зміст організаторської функціїу діяльності соціального педагога.
25. Розкрити зміст попереджувально-профілактичної функції у діяльності

соціального педагога.
26. Розкрити роль неурядових організацій у соціально-педагогічній. роботіздітьми та молоддю
27. Розкрити сутність соціального виховання
28. Принципи соціально-педагогічної діяльності,їххарактеристика
29. Дати характеристику основних груп волонтерів та їх мотивації до

волонтерської діяльності
30. Розкрити особливості соціалізації дітей в інтернатних закладах та

соціальна-педагогічна робота з ними
31. Соціалізація як базова категорія соціальної педагогіки
32. Причини соціальногосирітства в Україні та шляхи його подолання
33. Дати характеристикуприйомних сімей
34. Розкрити особливості соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітніх

закладах
35. Особливості деліквентної поведінки неповнолітніх
36. Характеристика моделей соціальної підтримки людей з обмеженими

функціональними можливостями
37. Сім'я як необхідна умова соціалізації особистості.
38. Охарактеризувати девіантнуповедінкидітей та молоді
39. Характеристика суб'єктів соціально-педагогічноїдіяльності
40. Соціальна реабілітація в системі соціально-педагогічній діяльності
41, Характеристика деліквентної поведінки неповнолітніх
42. Соціально-психологічний портрет дитини з обмеженими функціональними

можливостями
43. Назвати видисоціальних послуг та розкрити їх зміст
44. Соціальна адаптація та роль у пристосуванні індивіда до умов

середовища
45. Види психопатологічної поведінки підлітків як різновиддевіації
46. Визначити зміст та форми роботи соціального педагогаз сім'єю
47. Охарактеризувати види, причини інвалідності та їх врахування у

соціально-педагогічній діяльності
48. Визначити зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками та сферами

суспільного життя.



49. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності
50. Дати характеристику дитячих будинків сімейного типу
51. Дати характеристику закладів соціально-педагогічного спрямування

(соціальні гуртожитки, центри соціально-психологічної допомоги, центри для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді)

52. Розкритироль соціальної адаптаціїв соціалізую чому процесі
53. Дати характеристику волонтерського рухув Україні
54. Визначити функції та параметри сучасноїсім'ї
55. Дати класифікацію ресурсів соціально-педагогічної діяльності
56. Дати характеристику методу «рівний-рівному
57. Неурядові організації як суб'єкти соціально-педагогічної роботи на

локальному рівні
58. Характеристика об'єктів соціально-педагогічної діяльності
59. Соціальне середовищеяк необхідна умова процесу соціалізації особистості
60. Характеристика адективної поведінки неповнолітніх
61. Визначити предметта завдання соціальної педагогіки
62. Соціальне сирітствов Україні, причини його розвитку
63. Характеристика прояву наркозалежної поведінки неповнолітніх
64. Визначити функції професійної діяльності соціального педагога
65. Дати характеристику змісту та формсоціальної профілактики
66. Типологія сімей у соціально-педагогічній науці
67. Визначити мотиви суїцидальної поведінки неповнолітніх
68. Розкрити методи соціально-педагогічної діяльності
69. Характеристика територіальної громади як соціалізую чого простору

життєдіяльності особистості
70. Соціальне середовищеяк необхідна умова соціалізації особистості



6.6 Шкала відповідності оцінок

Рейтингова
оцінка

Оцінка за 100-
бальною шкалою

Значення оцін
А 90-100 балів ЇВілмінно- відмінний рівень знань

(умінь) в межах обов'язкового
атеріалу з, можливими, незначними

недоліками
82-89 балів Дуже добре - достатньо високий

івень знань (умінь) в межах
бов'язкового матеріалу без суттєвих
грубих) помилок

75-81 балів Добре - в цілому добрий рівень знань
умінь) з незначною кількістю
помилок

69-74 балів Заловільно - посередній рівень знань
умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого
навчання або професійної діяльності

60-68 балів Достатньо мінімально можливий
допустимий рівень знань (умінь)

ЕХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю
повторного складання -
незадовільний рівеньзнань, з
чожливістю повторного

перескладання за умови належного
амостійного доопрацювання

1-34 балів Незадовільно з обов'язковим
повторним вивченнямкурсу -
досить низький рівень знань (умінь),

щовимагає повторного вивчення.
дисципліни



|

7.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

КАРТА

ЗМІСТОВОГО

МОДУЛЯ

«Соціальна

педагогіка».

пелагогіки

соціально-|||технологічні

простір.особистості

Змістовий

модуль

1

Змістовий

молуль

2
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