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Анотація до курсу

Мета – підготувати майбутніх фахівців до роботи з молоддю схильної до
девіантної та адиктивної поведінки, створення умов в соціумі для
позитивного розвитку особистості,спрямування її на гуманізацію
міжособових відносин у суспільстві.

Завдання - створення умов в соціумі для гуманного духовного становлення,
розвитку та реалізації людини, групи, суспільства загалом;

- організація гуманної демократичної системи соціального виховання в
освітніх закладах;

- розробка механізмів регулювання та корекції ставлення особистості до
себе, інших людей, до природи



Політика курсу

Для забезпечення ефективного засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Соціально-педагогічна робота
в закладах вищої освіти» до здобувачів висуваються такі вимоги:

- відвідування навчальних занять з дисципліни є обов’язковими;

- під час занять слід поставити на беззвучний режим або вимкнути телефони;

Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача та конспектувати основні
положення теми;

- якщо виникають питання, які потребують додаткового роз’яснення, то слід задавати викладачеві уточнюючі
запитання.

На семінарських заняттях, відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни здобувач має:

- готувати доповіді та відпрацьовувати питання до запропонованих дискусій;

- конспектувати законопроекти та постанови уряду щодо розвитку наукової сфери;

- самостійно виконувати роботу щодо пошуку та оформлення джерел інформації з обраної теми виступу;

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни, визначених
викладачем, підготовку з цих тем виступів на семінарських заняттях. Вивчення означених тем є обов’язковим,
і ці питання виносяться на контрольні заходи.

Контрольні заходи включають поточний, проміжний та підсумковий контроль. Від здобувачів
вимагається виконання всіх контрольних робіт з дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час
проведення семінарських занять у процесі обговорення тем і питань дисципліни, виступів з доповідями. У
межах поточного контролю викладач може перевіряти наявність у здобувача конспекту лекцій з тем
дисципліни. Проміжний контроль здійснюється під час виконання здобувачами п’яти контрольних робіт.
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Електронні інформаційні ресурси

1. Загально академічний портал наукової періодики

2. E-prints in Library and Information Science

3. Библиотека Гумер - электронная библиотека текстов
гуманитарных наук для студентов и преподавателей

4. http://www.psy.pu.ru/index-php

5. http://www.goodparents.com.ua

http/www.nbuv.gov.ua/portal/
http://eprints.rclis.org/
http://www.gumer.info/
http://www.psy.pu.ru/index-php
http://www.goodparents.com.ua/

