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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  
програми 

проф. Олексюк Н.С. 

Найменування 
програми  

«Соціальна педагогіка» 

Вид підвищення  
кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год.) 
Місце виконання 
програми  

ТНПУ, кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти та 
менеджменту соціокультурної діяльності 

Форма 
підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна) 

Документ який 
видається після 
завершення 
стажування 

Довідка 

Напрям Формування професійних компетентностей галузевого 
спрямування, опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Удосконалити  професійну майстерність на основі модернізації змісту, форм i 
методів соціалізації та соціального виховання особистості, впровадження новітніх 
технологій у професійну діяльність при постановці і вирішенні науково-дослідних й 
виховних завдань. 

1.3.Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

1. Здатність розв’язувати складні фахові завдання та практичні проблеми у галузі 
соціальної педагогіки. Готовність до роботи у соціально-педагогічній  сфері, 
володіння навичками адвокації та медіації. Здатність до прогнозування стратегії 
професійної діяльності. Здатність дотримуватися етичних стандартів у соціально-
педагогічній роботі. 
2. Здатність до професійного самовдосконалення, оволодіння новими знаннями та 
методами професійної діяльності на основі використання сучасних інформаційних 
технологій. Усвідомлення потреби у професійному саморозвитку; вдосконалювати 
наявні професійні уміння та навички відповідно до вимог професійного середовища 
та розвивати нові професійно-значущі якості; адекватно оцінювати позитивні зміни 
у професійній діяльності. 
3. Уміння здійснювати аналіз соціально-педагогічної діяльності на міжнародному, 
національному, регіональному та локальному рівнях; здійснювати порівняльний 



аналіз досвіду вирішення соціально-педагогічних проблем, прогнозувати шляхи їх 
розв’язання.  
4. Здатність визначати пріоритетні проблеми в соціально-педагогічній практиці, 
здійснювати соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін в нормативно-
правових документах.  
5. Здатність до налагодження взаємодії з громадськими, соціальними та 
державними структурами для вирішення професійних завдань. Володіння знаннями 
щодо стратегії та тактики налагодження зв’язків з представниками різних 
соціальних інституцій, ЗМІ та вміння їх застосовувати у професійній діяльності. 
6. Організація сприятливого середовища у різних соціальних інституціях; 
готовність мобілізуватись до дій в екстремальних ситуаціях; визначати фактори 
агресивного середовища, прогнозувати наслідки його впливу на дитину; визначати 
шляхи створення безпечного й розвивального середовища; розробляти методичні 
рекомендації з питань створення сприятливого середовища в різних соціальних 
інститутів. 

1.4. Програма стажування  
 

№ 
з\п 

 
Зміст 

програми 

 
Очікувані результати навчання 

Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 

год. 
1. Теоретичні 

засади 
соціально-
педагогічно
ї діяльності 

Уміння аналізувати соціально-педагогічну 
діяльність на міжнародному, національному, 
регіональному та локальному рівнях; здійснювати 
порівняльний аналіз досвіду вирішення соціально-
педагогічних проблем, прогнозувати шляхи їх 
розв’язання; визначати пріоритетні проблеми в 
соціально-педагогічній практиці, здійснювати 
соціально-педагогічну роботу з урахуванням змін у 
нормативно-правових документах. 

2/60 

2. Методичні 
засади 
соціально-
педагогічно
ї діяльності 

Уміння розробляти та адаптувати відповідно до 
мети, особливостей об’єктів соціально-педагогічної 
діяльності і реальної ситуації технології, методи та 
прийоми реалізації завдань соціально-педагогічної 
діяльності. Здатність до розробки нових 
методологічних і методичних підходів з 
урахуванням цілей і завдань соціально-педагогічної 
діяльності з різними її об’єктами. Здатність 
добирати найбільш ефективні форми та методи 
роботи, забезпечувати їх варіативність, 
структурність, послідовність та інтеграцію. 

2/60 

3. Практичні 
засади 
соціально-
педагогічно
ї діяльності 

Уміння використовувати ефективні технології, 
доцільні форми та методи роботи у професійній 
діяльності. Уміння розробляти та адаптувати 
відповідно до мети, особливостей об’єктів 
соціально-педагогічної діяльності і реальної ситуації 
технології, методи та прийоми реалізації завдань 
соціально-педагогічної роботи. Здатність визначати, 
формулювати та професійно розв’язувати соціально-
педагогічні проблеми різних груп клієнтів. Здатність 
до прийняття самостійних рішень у нестандартних 
ситуаціях професійної діяльності.

2/60 

Проректор з наукової роботи 



та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 


