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Вступ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні знання про виховні сили 
суспільства і способи їх актуалізації з метою підвищення ефективності процесу 
соціалізації особистості, групи, суспільства в цілому.  

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною педагогікою, історією педагогіки, 
дефектологією, віковою та соціальною психологією, філософією, соціологією, соціальною 
роботою, етикою. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Галузь знань 
0101 Педагогічні науки 

 
Кількість кредитів  –3  Напрям підготовки  

6.010105 Корекційна освіта 
 

Нормативна 
 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3               4-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                        ( к-ть годин) 

Семестр 

8-й  Загальна кількість годин -
108 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 
_______________ 
 

Лекції 
14 год.  
Практичні, семінарські 

14  
Лабораторні 

  
Самостійна робота 

80 год.   
Індивідуальні завдання:  

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 
 

Вид контролю:залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання –1/1 
для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Соціальна педагогіка” є формування 

знань студентів про соціально-виховний потенціал суспільства, закономірності й 
механізми становлення і розвитку особистості в процесі освіти та виховання у різних 
соціальних інститутах, соціально-педагогічну взаємодії особистості та середовища. 

 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна педагогіка» є : 
– сформувати гуманістично зорієнтований професійний світогляд майбутнього 

соціального педагога, який би розумів і сприймав проблеми людей, котрі потребують 
допомоги;  

– сформувати цілісне і ціннісне відношення до вітчизняного історичного спадку в 
сфері соціальної підтримки і захисту особистості в контексті світового цивілізаційного 
процесу; 

– розкрити актуальну проблематику сучасних моделей організації соціальної 
педагогічної роботи, які склалися в Україні і за її межами; 

– визначити основи професійної соціально-педагогічної діяльності щодо 
педагогізації середовища, встановлення гуманних, морально здорових відносин у ньому. 

– забезпечити оволодіння студентами певною системою теоретичних знань і 
практичних умінь та навичок, необхідних соціальному педагогу. 

 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– сутність теорії і практики соціально-педагогічної роботи, виникнення, становлення 

і розвитку соціальної педагогіки як галузі інтегрованих знань; 
– предмет соціальної педагогіки і її головні функції; 
– специфіку соціалізації як соціально-педагогічного явища, особливості її чинників; 
– різні форми соціально-педагогічного впливу на особистість; 
– специфіку формування відносин в соціально-виховному середовищі; 
– методи, засоби і організаційні форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю, основи методики соціального виховання; 
– основи соціально-педагогічної віктимології; 
– вітчизняний та світовий досвід соціально-педагогічної діяльності. 
вміти: 
– забезпечувати доцільне соціально-педагогічне втручання в процес соціалізації 

дітей, підлітків, молоді; 
– надавати допомогу сім’ї і традиційним інститутам виховання, виконуючи роль 

посередницької ланки між ними та особистістю; 
– збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей, 

молоді, прогнозувати напрям їх продуктивної діяльності; 
– здійснювати педагогічне керівництво процесом соціального виховання у сім’ї, за 

місцем проживання, у виховних організаціях;  
– здійснювати корекційний вплив на дітей та молодь, які знаходяться у кризових 

станах та конфліктних ситуаціях. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Теоретичні основи соціальної педагогіки 
Тема 1.  Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції 
Педагогіка як наука про передачу досвіду одного покоління іншому, про процес 

виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання 
особистості.  
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Соціальна педагогіка як частина педагогіки . Предмет і методи соціальної 
педагогіки Терміни соціальної педагогіки : соціалізація особистості , соціальне виховання 
, соціальна робота. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова, соціально- 
реабілітаційна . Прикладні завдання соціальної педагогіки. 

Поняття “соціально-педагогічний процес”. Структура соціально-педагогічного 
процесу. Види соціально-педагогічної діяльності. Напрями здійснення соціальної роботи з 
дітьми та молоддю: соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальні послуги, 
соціальна допомога, соціальна реабілітація. 

Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система 
виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, 
педагогічний процес . 

 
Тема 2. Парадигми розвитку та базові теорії соціальної педагогіки 
Парадигмальний підхід в діяльності соціального педагога. Парадигма як теорія 

(модель постановки і вирішення проблеми), яка прийнята в якості зразка для вирішення 
соціально-педагогічних завдань. Гносеологічні, світоглядні та загальнонаукові парадигми 
в соціальній педагогіці. Специфічні парадигми соціальної педагогіки. Педагогічна, 
соціологічна та соціально-педагогічні парадигми в розвитку соціальної педагогіки.  

Поняття про наукові теорії. Мотиваційно-потребова теорія А.Маслоу. Теорії 
научіння. Теорія діяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського. Теорії розвитку. 
Теорія соціальної компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії. 

 
Тема 3. Теоретичні засади соціального виховання 
Про теорію соціального виховання. Пануючі підходи до розуміння сутності процесу 

соціального виховання. Про поняття суб’єкт і об’єкт. Цілеспрямований розвиток людини 
як об'єкт соціального виховання.  Особистість як індивідуальний суб'єкт соціального 
виховання. Групові та соціальні суб'єкти системи соціального виховання. Специфічні 
принципи соціального виховання. Цінності соціального виховання. Види соціального 
виховання: освіта (просвіта), організація соціального досвіду, індивідуальна допомога. 

 
Тема 4. Педагогічна культура й педагогічна майстерність соціального 

педагога/працівника, його професійний портрет 
Поняття „культура”, „педагогічна культура”, „соціально-педагогічна культура”. 

Структура соціально-педагогічної культури і характеристика її основних компонентів. 
Взаємозв’язок соціально-педагогічної культури з професійною майстерністю. Типові рівні 
прояву педагогічної культури соціального педагога/працівника. Шляхи підвищення 
педагогічної культури соціального педагога/працівника.Професійний портрет соціального 
педагога, характеристика його комунікативних, аналітичних, організаторських, 
прогностичних та проектувальних вмінь. 

 
Змістовий модуль 2. Середовище і формування особистості. 
Тема 5. Соціально-виховне середовище. Проблеми взаємодії і життєдіяльності 

суб’єктів соціального виховання 
Соціально-виховне середовище як сукупність умов життєдіяльності особистості. 

Системотворчі фактори цього середовища – діяльність, спілкування та взаємини. 
Механізм організації соціально-виховного середовища. 

Структура взаємодії суб’єктів соціального виховання: суб’єкти взаємодії, завдання і 
цілі, норми і цінності, засоби, ситуація взаємодії. Взаємодія (функціонально-рольова і 
емоційно-міжособистісна) індивідуальних суб’єктів соціального виховання. Характер 
процесу взаємодії (кооперативний чи конкурентний).  

Поняття життєдіяльності. Сфери життєдіяльності. Спілкування, його основні види 
(рольове, партнерське, товариське, міжособистісне). Пізнання (практичне, наукове) в 
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процесі спілкування, освіти, самоосвіти, соціального виховання. Діяльність (предметно-
практична та духовно-практична). Гра. Спорт. Умови, при яких людина стає суб’єктом 
кожної із сфер життєдіяльності/ 

Тема 6. Соціально-педагогічна інфраструктура роботи з дитиною в 
територіальній громаді. 

Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень соціального 
середовища. Соціалізуючі функції громади. Територіальна громада як поле соціально-
педагогічної діяльності. Особливості впливу різних типів населених пунктів і їх 
територіальних громад на соціально-педагогічну роботу з дитиною.  

Характеристика соціальних інститутів за місцем проживання. Об’єкти соціально-
педагогічної роботи за місцем проживання. Напрями діяльності соціального педагога за 
місцем проживання. Основні форми та методи роботи соціального педагога за місцем 
проживання. Клуби за місцем проживання: історія та сучасність. Головна мета, основні 
завдання та напрями діяльності. 

 
Тема 7. Сім’я як соціокультурне середовище виховання і розвитку особистості 

та об’єкт соціально-педагогічної діяльності.  
Місце і роль сім’ї в соціалізації особистості. Сім'я як соціальний інститут. Параметри 

сім’ї. Закономірності функціонування сім'ї. 
Соціальний статус сім’ї. Соціальні функції сім’ї. Поняття батьківства та батьківської 

позиції. Виховання в сім’ї як соціально-педагогічне явище. Криза сучасної сім’ї: основні 
проблеми. Сім’я як посередник між соціумом й індивідом. Типологія сімей. 
Функціонально неспроможні сім’ї. Педагогічні впливи, спрямовані на подолання 
суперечностей між ціннісними орієнтаціями сім’ї та суспільства. Шляхи підвищення 
виховних можливостей родини. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 
 

Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна діяльність в системі соціальних 
інститутів  

 
Тема 8. Соціально-педагогічний захист дитинства та родини: загальні 

положення.  
Проблеми соціально-педагогічного захисту дитинства в контексті гуманістичної 

парадигми захисту прав людини. Напрями реалізації соціально-педагогічного захисту 
дитинства. Захист дитинства як комплекс державних заходів і зусиль громадських 
організацій. Короткий огляд міжнародних та вітчизняних правових документів, 
спрямованих на охорону основних прав дітей в світі і Україні. “Загальна декларація прав 
людини”,”Декларація про права інвалідів”, “Конвенція про права дитини”. Головні 
громадянські права особистості.  Особливості соціально-педагогічного та соціального 
захисту і соціалізації представників уразливих категорій дітей та молоді.  Значення 
соціально-педагогічної підтримки дитячо-юнацького руху. Недоліки та суперечності 
соціально-правового забезпечення охорони дитинства в Україні. 

 
 
Тема 9 Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, які 

залишилися без батьківського піклування 
Сирітство та бездоглядність як соціальні явища. Категорії дітей, що потребують 

усиновлення, опіки й піклування, підтримки з боку держави. Форми державного 
піклування та сімейного влаштування дітей-сиріт – усиновлення, опіка (піклування), 
прийомна сім'я, ДБСТ, притулок, будинок дитини, школа-інтернат.  Теоретичні засади та 
принципи соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
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батьківського піклування. Орієнтовні методи і методики роботи з дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування. Організація надання соціально-
педагогічної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 
Реінтеграція вихованців інтернатних закладів. 

  
Тема 10. Інноваційні процеси у соціально-педагогічній діяльності. Соціально-

педагогічна діяльність як соціальне управління.  
Поняття інновації та інноваційних процесів у соціально-педагогічній діяльності. 

Класифікація інновацій, їх основні характеристики та етапи 
впровадження.Співвідношення понять “передовий досвід”, “інновації”, “експеримент” у 
соціально-педагогічній діяльності. Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 
передового досвіду соціально-педагогічної діяльності.Виявлення потреб та шляхи 
здійснення інновацій у соціально-педагогічній  діяльності. Сутність інноваційної 
діяльності соціального педагога. 

Поняття „управління”. Управління у сфері соціально-педагогічної діяльності. Основні 
типи управління. Принципи і методи управління в соціальній педагогіці. Проектування і 
планування соціально-педагогічної діяльності. Контроль соціально-педагогічної діяльності і 
звітність 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2. 

Кількість годин 
у тому числі Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. 

(Семін.) Лаб. Інд. Сам. 
роб. 

Контр. 
роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Основи соціальної педагогіки 

Тема 1. Загальна 
характеристика соціальної 
педагогіки як галузі знань. 
Основні поняття соціальної 
педагогіки 

6 1    5  

Тема 2. Парадигми розвитку та 
базові теорії соціальної 
педагогіки 

9 2 2   5  

Тема 3 Теоретичні засади 
соціального виховання 7 2    5  

Тема 4. Педагогічна культура й 
педагогічна майстерність 
соціального 
педагога/працівника, його 
професійний портрет 

8 1 2   5  

Разом за змістовим модулем 1 30 6 4   20  
Змістовий модуль 2. Змістовий модуль II.  Середовище і формування особистості 

Тема 5. Соціально-виховне 
середовище. Проблеми 
взаємодії і життєдіяльності 
суб’єктів соціального виховання 

14 2 2   10  

Тема 6. Соціально-педагогічна 
інфраструктура роботи з 
дитиною в територіальній 

13 1 2   10  
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громаді. 
Тема 7. Сім’я як соціокультурне 
середовище виховання і 
розвитку особистості та об’єкт 
соціально-педагогічної 
діяльності. 

13 1 2   10  

Разом за змістовим модулем 2 40 4 6   30  
Змістовий модуль ІІІ. Соціально-педагогічна діяльність в системі соціальних 

інститутів 
Тема 8. Соціально-педагогічний 
захист дитинства та родини: 
загальні положення. 

13 1 2   10  

Тема 9. Специфіка соціально-
педагогічної роботи з дітьми 
груп ризику, дітьми та молоддю 
з девіантною поведінкою 

12 2    10  

Тема 10. Інноваційні процеси у 
соціально-педагогічній 
діяльності. Соціально-
педагогічна діяльність як 
соціальне управління. 

13 1 2   10  

Разом за змістовим модулем 3 38 4       4   30  
Усього годин 108 14 14   80  

5. Теми практичних(семінарських) занять 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
 Змістовий модуль 1. Основи соціальної педагогіки  

1. 

    Парадигми розвитку та базові теорії соціальної педагогіки 
1. Парадигмальний підхід в діяльності соціального педагога. 
Гносеологічні, світоглядні, загальнонаукові та специфічні парадигми в 
соціальній педагогіці.  
2.  Педагогічна, соціологічна та соціально-педагогічні парадигми в 
розвитку соціальної педагогіки.  
3.  Поняття про наукові теорії як базу соціальної педагогіки. 
Мотиваційно-потребова теорія А.Маслоу.  
4. Теорії научіння та соціального научіння.  
5. Теорії діяльності та теорії розвитку. 
6.  Теорія соціальної компетентності та прив’язаності.  

2 

2. 

     Педагогічна культура й педагогічна майстерність соціального 
педагога/працівника, його професійний портрет 
1. Поняття „культура”, „педагогічна культура”, „соціально-
педагогічна культура”. 
2.  Характеристика основних компонентів структури соціально-
педагогічної культури фахівця соціальної сфери. 
3. Типові рівні прояву педагогічної культури соціального 
педагога/працівника. 
4. Взаємозв’язок соціально-педагогічної культури з професійною 
майстерністю. 
5. Шляхи і засоби формування соціально-педагогічної культури і 
майстерності спеціаліста соціальної сфери. 
6. Професійний портрет соціального педагога, характеристика його 

2 
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вмінь, рис та якостей. 
7.Критерії професійної придатності соціального педагога    
 

 Змістовий модуль 2. Змістовий модуль II.  Середовище і 
формування особистості  

3. Соціально-виховне середовище. Проблеми взаємодії і 
життєдіяльності суб’єктів соціального виховання 2 

4. 

    Соціально-педагогічна інфраструктура роботи з дитиною в 
територіальній громаді. 
1. Громада як мезорівень соціального середовища. Соціалізуючі 
функції громади. 
2. Територіальна громада як поле соціально-педагогічної діяльності. 
3. Характеристика соціальних інститутів за місцем проживання. 
4. Об’єкти соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. Їх 
особливості в залежності від регіональних умов. 
5. Напрями діяльності соціального педагога за місцем проживання.  
6.  Основні форми та методи роботи соціального педагога за місцем 
проживання. 

2 

5. 

Сім’я як соціокультурне середовище виховання і розвитку 
особистості та об’єкт соціально-педагогічної діяльності.     
Сім’я як соціальний інститут, як соціально-виховне середовище. 
Соціальні функції сім’ї. 
1. Виховання в сім’ї як соціально-педагогічне явище. 
2. Соціальний статус сім’ї. Криза сучасної сім’ї: основні проблеми.  
3. Соціально-психологічні механізми соціалізації дитини в різних 
типах сімей. 
4. Теоретично методологічні аспекти типологізації проблемних сімей: 
 а) фактори сімейної дезорганізації; 
б) порушення механізму емоційної ідентифікації у сім’ї;  
в) порушення структурно-рольового аспекту життєдіяльності сімей. 
6. Педагогічна діяльність по формуванню сприятливих умов для 
материнства, народження і розвитку дитини. 
7. Соціально-педагогічні аспекти вирішення проблем  в різних типах 
сімей.  

2 

 Змістовий модуль ІІІ. Соціально-педагогічна діяльність в системі 
соціальних інститутів  

6. 

    Соціально-педагогічний захист дитинства та родини: загальні 
положення. 
 1. Проблеми соціально-педагогічного захисту дитини в контексті 
гуманістичної парадигми захисту прав людини. 
2. Напрями реалізації соціально-педагогічного захисту дитинства. 
Захист дитинства як комплекс державних заходів і зусиль громадських 
організацій. 
3. Міжнародні правові документи в сфері захисту прав людини, 
дитини (Загальна декларація прав людини (1948), Конвенція про права 
дитини (1989), Всесвітня декларація про забезпечення виживання, 
захисту і розвитку дітей (1990), Конвенція про права інвалідів (2006), 
інші нормативні акти. 
4. Права дітей та основні нормативні акти у сфері їх соціально-
правового захисту в Україні. 
5.Особливості соціально-педагогічного та соціального захисту і 
соціалізації представників уразливих категорій дітей та молоді. 

2 
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6. Необхідність здійснення соціально-педагогічної підтримки дитячо-
юнацького руху. 

7. 

    Інноваційні процеси у соціально-педагогічній діяльності. 
Соціально-педагогічна діяльність як соціальне управління.  
1. Поняття про інноваційні процеси у соціально-педагогічній 
діяльності. 
2. Співвідношення понять “передовий досвід”, “інновації”, 
“експеримент” у соціально-педагогічній діяльності. 
3. Виявлення потреб та шляхи здійснення інновацій у соціально-
педагогічній  діяльності. 
4. Експеримент у соціально-педагогічній діяльності. Порядок його 
підготовки та проведення. Можливі застереження перед його 
застосуванням. 
5. Поняття „управління”. Управління у сфері соціально-педагогічної 
діяльності. 
6. Основні типи управління. Особливості здійснення процесу 
управління за умов цілісного соціально-педагогічного процесу: 
основні проблеми та шляхи їх вирішення. 
7. Проектування і планування соціально-педагогічної діяльності. 
8. Контроль і звітність у соціально-педагогічній діяльності  

2 

 Разом 14 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин 
Вид 

самостійної 
роботи  

 Змістовий модуль 1. Основи соціальної педагогіки   

1. Загальна характеристика соціальної педагогіки як галузі знань та 
навчальної дисципліни.  5 

Складання 
плану 

прочитаного  

2 Парадигми розвитку та базові теорії соціальної педагогіки 5 Підготовка 
презентації 

3 Теоретичні засади соціального виховання 5 Робота зі 
словником  

4. Педагогічна культура й педагогічна майстерність соціального 
педагога/працівника, його професійний портрет 5 

Підготовка  
виступу  

 Змістовий модуль 2. Змістовий модуль II.  Середовище і 
формування особистості  

 

5 
Соціально-виховне середовище. Проблеми взаємодії і життєдіяльності 
суб’єктів соціального виховання 10 

Узагальнення 
матеріалів за 
допомогою 

опорно-
інформ.схем  

6 
Соціально-педагогічна інфраструктура роботи з дитиною в 
територіальній громаді. 10 

Підготовка  
контактів 

організацій, які 
працюють з 

дітьми  

7 Специфіка соціально-педагогічної  допомоги сім’ї, матері і дитині  10 Складання тез 

 Змістовий модуль ІІІ. Соціально-педагогічна діяльність в системі 
соціальних інститутів  

 

8 Соціально-педагогічний захист дитинства та родини: загальні 
положення.  10 

Підготовка 
презентацій  

9 Специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми груп ризику, дітьми 
та молоддю з девіантною поведінкою 10 

Побудова карт, 
інформації  

10 
Інноваційні процеси у соціально-педагогічній діяльності. Соціально-
педагогічна діяльність як соціальне управління.  10 

Узагальнення 
матеріалів за 
допомогою 

опорно-
інформ.схем  
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 Разом 80  
   
  7. Теми лабораторних завдань 

 Не передбачено 
8. Індивідуальні завдання 
 Не передбачено 
      9. Методи навчання 
Словесні (лекція, бесіди, дискусії, ); 

 Наочні (демонстрація, ілюстрація);  
Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота);  
Проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове, дослідне);     
Інтерактивні (евристична бесіда, проблемна лекція, лекція-презентація, ділова 

гра, мозковий штурм, освітній  тренінг, методи з використанням мультимедійних 
технологій та ін.)                                                                       

                           
 10. Методи контролю 
Метод усного контролю (  індивідуальне і фронтальне  опитування) .Метод 

письмового контролю - підсумкові тести. Перевірка завдань для самостійної роботи. . 
Метод самоконтролю 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовний модуль1  Змістовний модуль 2  
 

Змістовний модуль 3  

м
а 

 

                   30 40                        30 100 
 

Шкала оцінювання (національна та ECTS) 

Оцінка за національною шкалою 
Сума балів 

за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, 
курсової роботи 

(проекту), 
практики 

для заліку 

90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
75 - 81 C Добре 

67 -74 D 
60 - 66 E Задовільно 

Зараховано 

1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 

повторного складання) 
* оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії 

 

12. Методичне забезпечення 
1. Соціальна педагогіка. навчальний посібник .//Навч. посібник. /[ О.В. Безпалько, І.Д. Зверєва 
, Т.Г. Веретенко, Н.В. Зимівець  ]; за  ред. О.В. Безпалько .- К.: Академвидав, 2013 .- 312 с. 
– ( Серія « Альма-матер «)  - С. 55-66, 79-84 (Рекомендовано Міністерством науки  і 
освіти, молоді та спорту Україем як навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів Міністерства освіти і науки/ Лист Н№1/11- 20298  від 29.12.2012 р.) 
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сферb (енциклопедія)   Енциклопедія для фахівців 
соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К., Сімферополь : Універсум, 2012 
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16. Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Кафедра педагогіки та корекційної освіти 
 

Дисципліна:  «Соціальна педагогіка» 

Академічна група: ДК-12-1, 2 

Навчальний рік: 2015-2016                                        Семестр: 8 

Елементи контролю за  1 змістовним модулем: (30 балів) 
 
1.  Відвідування лекційних занять з урахуванням конспектування лекцій;  
     Максимальна кількість – 1 бал.  

2. Виконання практичних завдань (підготовка виступу, презентацій,  запитання 
вказані в тематиці практичних)  - -14 балів  

3. Виконання самостійної роботи ( підготовка опорних схем, тез, карт інформації ) -10 
балів  

4. Підсумковий контроль – 5 балів  
 

Елементи контролю за 2 змістовним модулем: (40 балів) 
1.  Відвідування лекційних занять з урахуванням конспектування лекцій;  
     Максимальна кількість –1бал.  
2. Виконання практичних завдань (підготовка виступу, презентацій,  запитання  
вказані в тематиці практичних)   -21 бал  
3. Виконання самостійної роботи  ( підготовка опорних схем, тез, карт інформації )  
-10 балів  
4.Підсумковий контроль – 8 балів  
 
Елементи контролю за 3  змістовним модулем: (30 балів) 
1.  Відвідування лекційних занять з урахуванням конспектування лекцій;  
     Максимальна кількість – 1 бал.  
2. Виконання практичних завдань (підготовка виступу, презентацій,  запитання  
вказані в тематиці практичних)  - 14  балів  
3. Виконання самостійної роботи (підготовка опорних схем, тез, карт інформації )  
-10 балів  
4.Підсумковий контроль – 5 балів  
 
ТЕРМІН СКЛАДАННЯ :     35    ТИЖДЕНЬ 
ТЕРМІН ПЕРЕСКЛАДАННЯ:       36   ТИЖДЕНЬ 
 
Доцент                                                                      Н.В. Зимівець 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та корекційної освіти  

Протокол від №17 . “16” червня    2015 року  

Завідувач  кафедри педагогіки та корекційної освіти  ________________ В.А. Гладуш 


