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1. Опис навчальної дисципліни 
«ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

 
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітньо-професійна програма, 

освітній ступінь 
Освітній ступінь Бакалавр 
Галузь знань 23 «Соціальна робота» 
Спеціальність 231 «Соціальна робота» 
Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин Денна форма Заочна форма 
210 240 

Кількість кредитів ECTS 7 8 
Кількість змістових модулів 2 2 
Курсовий проект (робота) (за 
наявності) 

- - 

Форма контролю екзамен 
Показники навчальної дисципліни для денної форми здобуття освіти 

 Денна форма Заочна форма 
Рік підготовки (курс) 1 1 
Семестр 2 2 
Лекційні заняття 45 год. 4 год. 
Практичні, семінарські заняття 60 год. 6 год. 
Лабораторні заняття - - 
Самостійна робота 105 год. 230 год. 
Індивідуальні завдання - - 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 

7 год. - 

 
2. Мета та завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Основи загальної та соціальної педагогіки» є 
формування у майбутніх фахівців професійних знань, умінь та навичок з 
навчання та виховання здобувачів освіти, обґрунтування умов ефективного 
впливу на їх особистісний розвиток, необхідних для  педагогічної діяльності; 
набуття умінь, які необхідні для ефективної організації практичної соціально-
педагогічної діяльності. 

Завдання полягають в оволодінні студентами теоретико-
методологічними основами педагогіки як науки, знаннями та навичками 
організації освітнього процесу, розвитку навичок та умінь здійснювати 
педагогічні дослідження; розкритті основних теоретичних положень 
соціально-педагогічної діяльності; обґрунтуванні змісту провідних напрямів 
соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп; 
ознайомленні з оптимальними умовами соціалізації підростаючого покоління; 
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розвитку здібностей щодо приймання оптимальних рішень в різних соціально-
педагогічних ситуаціях; набуття умінь, які необхідні для ефективної 
організації практичної соціально-педагогічної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретико-методологічні основи педагогіки як науки; основні 

засади організації освітнього процесу; процес навчання і його структуру; 
форми і методи організації навчання; сутність процесу виховання; основні 
напрями змісту виховання; методи та організаційні форми виховання; систему 
освіту в Україні; сутність соціальної педагогіки як науки; принципи та методи 
соціально-педагогічної діяльності; особливості соціалізації особистості в 
різних мікросоціумах; попередження негативного впливу факторів 
соціального середовища на особистість тощо; 

вміти: організовувати освітній процес; застосовувати психолого-
педагогічні знання у різних видах освітньої діяльності; аналізувати, планувати 
й оцінювати освітній процес і його результати; здійснювати педагогічне 
спілкування; використовувати сучасні інноваційні технології в освітній сфері; 
здійснювати планування повсякденної навчально-виховної роботи і проводити 
її відповідно до нормативної документації; реалізовувати процес професійного 
самовиховання й самоосвіти; здійснювати самоаналіз, самоконтроль власної 
педагогічної діяльності; аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію 
особистості; диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, 
суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи; добирати адекватні 
форми та методи соціально-педагогічної діяльності; здійснювати моніторинг 
розвитку дітей, які мають труднощі у навчанні, та адекватно оцінювати 
причини, що ці труднощі спричиняють; своєчасно виявляти відхилення у 
розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід 
дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку; здійснювати 
індивідуальний та диференційований підхід до учнів з особливими освітніми 
потребами в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти; формувати готовність 
здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що 
потребують корекції психофізичного розвитку; проводити роботу з батьками 
щодо надання їм інформації про осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Набуття компетентностей: 
фахові (спеціальні) компетентності (ФК): 

Ø знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 
основних її напрямів (психологічного, соціальнопедагогічного, юридичного, 
економічного, медичного); 

Ø знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 
роботи та соціального забезпечення; 

Ø здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 
соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах; 

Ø здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 
груп та громад. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

тижні усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Основи загальної педагогіки 

Тема 1.  
Педагогіка як 
наука 

  2 2   6  1    10 

Тема 2.  
Дидактика як 
теорія навчання і 
освіти 

  2 4   6   1   10 

Тема 3.  
Методи, форми і 
засоби навчання 

  2 4   6   1   15 

Тема 4.  
Контроль і 
оцінювання 
результатів 
навчально-
пізнавальної 
діяльності 

  2 2   6      10 

Тема 5.  
Система освіти в 
Україні 

  2 4   5   1   15 

Тема 6. 
Організація 
освітнього 
процесу 
здобувачів освіти 
з особливими 
освітніми 
потребами. 
Інклюзивна освіта 

  2 2   5      15 

Тема 7. 
Неформальна 
освіта. Сучасні 
платформи 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 

  2 2   2      5 

Тема 8. Сутність 
процесу 
виховання та його 
зміст. Розвиток та 
формування 
особистості 

  2 4   6  1    5 

Тема 9.   2 4   5      15 
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Закономірності, 
принципи, методи 
та форми 
виховання  
Тема 10. Зміст 
основних 
напрямів 
виховання 

  2 4   6      15 

Змістовий модуль 2. Основи соціальної педагогіки 
Тема 1. 
Соціальна 
педагогіка як 
наука 

  2 2   6  1    10 

Тема 2.  
Сім’я як інститут 
соціалізації 
особистості 

  2 4   5   1   15 

Тема 3. Заклад 
загальної 
середньої освіти 
як провідний 
мікрофактор 
соціалізації 
підростаючого 
покоління. 
Поняття булінгу 
(цькування) 

  3 4   6      10 

Тема 4. 
Соціально-
педагогічна 
діяльність у 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку 

  2 2   5  1    15 

Тема 5.  
Соціально-
педагогічний 
захист дитинства, 
дитячого та 
молодіжного руху 

  2 4   6   1   15 

Тема 6. Вплив 
молодіжних 
субкультур на 
формування 
особистості 

  2 4   5      10 

Тема 7. Засоби 
масової 
інформації у 
процесі 
соціалізації 
особистості 

  2 2   5      15 
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Тема 8. Вплив 
релігійного 
фактору на 
формування 
особистості 

  2 2   4      10 

Тема 9. 
Мистецтво як 
чинник розвитку 
особистості 

  2 4   5   1   15 

Усього годин  210 45 60   105 240 4 6   230 
 

 
4. Теми семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. -  
 

5. Теми практичних занять 
№ 
п/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Тема 1. Педагогіка як наука 2  
2. Тема 2. Дидактика як теорія навчання і освіти  4 1 
3. Тема 3. Методи, форми і засоби навчання 4 1 
4. Тема 4. Контроль і оцінювання результатів навчально-

пізнавальної діяльності 
4  

5. Тема 5. Система освіти в Україні 4 1 
6. Тема 6. Організація освітнього процесу здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами. Інклюзивна 
освіта 

4  

7. Тема 7. Неформальна освіта. Сучасні платформи 
масових відкритих онлайн-курсів 4 1 

8. Тема 8. Сутність процесу виховання та його зміст. 
Розвиток та формування особистості 

4  

9. Тема 9. Закономірності, принципи, методи та форми 
виховання 

4  

10. Тема 10. Зміст основних напрямів виховання 4 1 
11. Тема 11. Соціальна педагогіка як наука 2  
12. Тема 12. Сім’я як інститут соціалізації особистості 4 1 
13. Тема 13. Заклад загальної середньої освіти як 

провідний мікрофактор соціалізації підростаючого 
покоління. Поняття булінгу (цькування) 

4  

14. Тема 14. Соціально-педагогічна діяльність у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку 

2  

15. Тема 15. Соціально-педагогічний захист дитинства, 
дитячого та молодіжного руху 4 1 

16. Тема 16. Вплив молодіжних субкультур на 
формування особистості 4  
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17. Тема 17. Засоби масової інформації у процесі 
соціалізації особистості 2  

 РАЗОМ 60 6 
 

6. Теми лабораторних занять 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 -  

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами 

1. Предмет та завдання педагогіки як науки. 
2. Основні педагогічні категорії (виховання, навчання, освіта). 
3. Система педагогічних знань. 
4. Сутність поняття «формування» та «розвиток». 
5. Фактори розвитку особистості (спадковість, середовище, 

виховання, діяльність). 
6. Теорії розвитку особистості (біогенетичні, соціогенетичні/ 

персоналістичні та теорії взаємодії факторів). 
7. Вікові етапи розвитку особистості. 

 8.   Закон України «Про освіту». 
9. Основні принципи та структура організації освіти в Україні. 

Поняття про «зміст освіти», основні цілі, завдання і принципи розвитку змісту 
освіти, рівні формування. 

10. Теорії формування змісту освіти, вимоги до змісту, відбір змісту 
освіти. 

11. Основні компоненти процесу навчання (цільовий, стимулююче- 
мотиваційний, змістовний, операційно-дійовий, контрольно-регулюючий, 
оціночно-результативний). 

12. Основні функції навчання (освітня, виховна, розвиваюча). 
13. Принципи навчання. 
14. Поняття про методи та засоби навчання, класифікації методів. 
15. Поняття «форма організації навчання», класифікації форм 

навчання 
16. Урок як форма організації навчання. 
17. Поняття «контроль», його функції. 
18. Поняття «виховання». 
19. Поняття «самовиховання». 
20. Поняття «перевиховання». 
21. Поняття «вихованість». 
22. Особливості процесу виховання. 
23. Характеристика основних принципів виховання. 
24. Зміст громадянського, розумового і морального, правового, й 

естетичного, фізичного та екологічного, статевого, трудового, економічного й 
інших напрямів виховання. 
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25. Поняттями «метод виховання». 
26. Поняття «прийом виховання». 
27. Класифікація методів виховання 
28. Позакласна та позашкільна виховна робота, її завдання, зміст та 

принципи організації. 
29. Виховна діяльність позашкільних установ (палаців школярів, 

літніх таборів відпочинку, дитячих спортивних шкіл, станцій юних техніків та 
натуралістів, дитячих театрів, бібліотек, залізниць, пароплавств, музичних 
шкіл та інших). 

30. Принципи управління освітою, структура органів управління 
народною освітою, суть керівництва роботою школи. 

31. Соціальна педагогіка як наука. 
32. Основні поняття соціальної педагогіки. 
33. Кваліфікаційні вимоги до соціального педагога. 
34. Зміст соціально-педагогічної діяльності. 
35. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності. 
36. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності. 
37. Принципи соціально-педагогічної діяльності. 
38. Методи соціально-педагогічної роботи. 
39. Ресурси соціально-педагогічної діяльності. 
40. Психолого-орієнтовані теорії соціальної роботи. 
41. Соціологічні моделі соціальної роботи. 
42. Комплексні моделі соціально-педагогічної роботи. 
43. Принципи соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими 

функціональними можливостями. 
44. Закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з 

обмеженими функціональними можливостями. 
45. Зміст соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими 

функціональними можливостями. 
46. Конвенція про права дитини. 
47. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист. 
48. Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української молоді. 
49. Педагогічні проблеми соціалізації молоді як предмет державної 

політики та громадських відносин. 
50. Сім’я - провідний фактор соціалізації. 
51. Типи сімей. 
53. Характеристика батьківства. 
54.  Зміст та форми соціально-педагогічної роботи із сім’єю. 

          55. Завдання соціального педагога в загальноосвітніх закладах. 
          56. Основні функції соціального педагога в загальноосвітніх закладах. 
          57.  Напрями професійної діяльності соціального педагога в 
загальноосвітніх закладах. 
          58.  Документація соціального педагога. 

59. Оцінка результативності професійної діяльності соціального 
педагога. 
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60. Соціальна служба молоді як інститут реалізації державної 
молодіжної політики. 

61. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 
62. Люди із функціональними обмеженнями як об’єкти і суб’єкти 

реабілітації. 
63. Моделі інвалідності. 
64. Соціально-педагогічна допомога людям з особливими потребами. 
65. Нормативно-правове забезпечення реабілітації інвалідів. 
66. Основні напрями реабілітаційно-педагогічної діяльності 

соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі. 
67. Загальні характеристики реабілітаційно-оздоровчих виховних 

систем. 
68. Функції, методи і принципи реабілітаційно-педагогічної 
діяльності. 
69. Виховання дітей із порушеннями зору. 
70. Виховання дітей із порушеннями слуху. 
71. Виховання дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. 
72. Виховання дітей із порушеннями мовлення. 
73. Виховання дітей із затримкою психічного розвитку та 
порушеннями інтелекту. 
74. Виховання дітей із порушеннями емоційно-вольової сфери. 
75. Теорії девіантної поведінки. 

           76.  Види девіантної поведінки. 
           77.  Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу. 

Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни  
«Основи загальної і соціальної педагогіки» 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 
ОР «Бакалавр» 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

Кафедра 
педагогіки 
2021-2022 

навчальний рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 
БІЛЕТ №  
з дисципліни  

«Основи загальної і 
соціальної педагогіки» 

Затверджую 
Зав. кафедри 
педагогіки 

____________ 
Сопівник Р.В. 

_______2021 р. 
Екзаменаційні запитання 

1. Перелічіть та охарактеризуйте принципи навчання. 
2. Перерахуйте помилки, які найчастіше зустрічаються у виховній діяльності батьків. 

Тестові завдання 
 
1. Особливості впливу соціального середовища на формування особистості – 
це … соціальної педагогіки. 

 
2. Оберіть з наведеного переліку психолого-педагогічні принципи СПД: 
1. Принцип законності та прав 2. Принцип системності 
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людини 
3.Принцип сприяння самореалізації 
дітей та молоді у всіх серах їх 
життєдіяльності 

4. Принцип державного підходу до 
завдань, що реалізуються в СПД 

5.Принцип компетентності кадрів 6.Принцип диференційованого та 
індивідуального підходу 

7. Принцип зв'язку змісту і форм 
СПД з конкретними умовами 
життєдіяльності особистості чи 
соціальної групи 

8.Принцип цілеспрямованості 

9. Принцип контролю та перевірки 
виконання 

10. Принцип інтеграції 

 
 3. Сім’я, що складається із двох поколінь (батьків та дітей) – це: 
1. Нуклеарна 2. Складна 
3. Неповна 4. Материнська 

 
4. Комплексна оцінка потреб сім’ї триває до … днів. 
 
5. Оберіть з наведеного переліку відповідні характеристики проблем 
соціалізації молоді: 
А. Соціальні молодіжні 
проблеми 
Б. Особистісні проблеми 
молодої людини 

1. Пошук сенсу життя 
2. Професійне самовизначення 
3.Визначення ролі та місця в суспільстві 
4.Становище на ринку праці 
5. Кохання, створення сім’ї. 
6. Взаємостосунки з дорослими та 
однолітками 
7. Забезпечення певного освітнього рівня 

 
6. Оберіть з наведеного переліку відповідні форми опіки дітей-сиріт та дітей, 
що залишились без батьківського піклування: 
А. Традиційні форми опіки 
Б. Інноваційні форми опіки 
 
 
 

1. Загальноосвітня школи-інтернати 
2. Усиновлення (удочеріння) 
3. Опіка (піклування) 
4. Прийомна сім’я 
5. ДБСТ 
6. Будинки дитини 
7. Дитячі будинки 

 
7. Розташуйте у правильній послідовності етапи СПД особам з інвалідністю: 
1. Оцінка результатів 
діяльності 

2. Планування системи соціально-педагогічних 
впливів 
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3. Організація СПД 4. Дослідницький: виявлення особливих і 
соціальних потреб осіб з інвалідністю, 
збережених здібностей 

 
8. Знайдіть відповідність: 
1. Навчання А. Цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої 

засвоюються знання, формуються уміння й навички. 
2. 
Викладання 

Б. Спрямування та організація пізнавальної діяльності учнів 
педагогом. 

3. Учіння  В. Цілеспрямована пізнавальна діяльність учнів. 
 
9. Освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених 
законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей і передбачає 
досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів 
навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються 
державою – це: 
1. Формальна 2. Нестандартна 
3. Неформальна 4. Інформальна 

 
10. Виберіть із перелічених методів навчання словесні: 
1. Дискусія 2. Вправа 
3. Розповідь 4. Ігровий метод 
5. Ілюстрування 6. Лабораторна робота 

 
 

 
8. Методи навчання 

Словесні (розповідь, пояснення, лекційний метод), практичні (вправа, практична 
робота), наочні (ілюстрування, демонстрування,самостійне спостереження), 
моделювання, мозковий штурм, кейс-метод, вирішення професійних ситуацій; 
робота в парах. 

 
9. Форми контролю 

Види: поточний, підсумковий. 
Для контролю засвоєння навчального матеріалу у рамках аудиторної 

роботи проводиться усне опитування, перевіряється виконання самостійної 
роботи студентів, проводиться поточне тестування. 
Форма контролю: екзамен. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени 
та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. 
№ 1371). 

 
Рейтинг студента, Оцінка національна  
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бали за результати складання 
 екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 
 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 
рейтингу студента з навчальної роботи Rнр (ДО 70 балів): Rдис = Rнр + Rат. 

 
11. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс, база тестових завдань. 
 

12. Рекомендована література 
 

Основна: 
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: 

навчальний посібник. Київ: Логос, 2003. 134 с. 
2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: навчальний посібник. Київ: 

Знання, 2008. 343 с. 
3. Буцик І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»: Навчально-

методичний посібник для підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010021 
«Педагогіка вищої школи». Вид. 3-є доп. К. : «Аграрна освіта», 2013. 104 с. 

4. Васюк О. В., Сопівник І.В. Історія української педагогіки і освіти: 
навчальний посібник-хрестоматія. К. : ДАКККіМ, 2011. 601 с. 

5. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. К.: Видавництво Ліра, 2016. 608 с. 
6. Лапа О. В. Теорія і практика підготовки соціального педагога до роботи 

з молоддю в сільському соціумі: монографія / О. В. Лапа. Київ: ЦП 
«Компринт», 2014. 262 с. 

7. Ніколаєнко С. М. Законодавча база управління навчальними закладами: 
навч. посіб. Київ : НУБіП України, 2015. 225 с.  

8. Ніколаєнко С. М., Шинкарук В. Д., Рудень Д. М., Сопівник Р. В., 
Сопівник І. В., Петрів Г. В., Кушнір А. О., Моісєєв В. В., Давидова О. П. 
Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». К.: «Ай Си 
Ес – Актив». 2016. 74 с. 

9. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного 
знання: монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2014. 443 с. 

10. Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Педагогіка: навч. посіб. К. : ЦП 
«Компринт», 2017. 231 с. 

11. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки. 
Навч. посібник. Видання 2-ге, випр., доп. К. : Академвидав, 2006. 265 с. 

12. Сухомлинський В. О. Проблема виховання всебічно розвиненої 
особистості. Т. 1. Вибрані твори в 5 т. К. : Радянська школа, 1976. 654 с. 
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13. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. Т. 4. 
Вибрані твори в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. 638 с. 

14. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Т. 3. Вибрані твори в 5 
т. К. : Радянська школа, 1977. 670 с. 

15. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в 
зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна 
педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. Київ: «ЦП 
«Компринт», 2015. 236 с. 

 
Допоміжна: 

1. Бацуровська І. В., Джаландінова А.М. Історія розвитку масових 
відкритих онлайн курсів в освіті / Актуальні проблеми державного управління, 
педагогіки та психології. Вип. 1. 2015. С. 63-66. 

2. Білан Л. Л. Керівник навчального закладу: навч.-метод. посіб. Київ : 
ТОВ «Анва-Прінт», 2012. 139 с.  

3. Вдовиченко Р. П. Управлінська компетентність керівника школи. Х. : 
Вид. група «Основа», 2007.  

4. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи. Х : Вид.група 
«Основа», 2011.  

5. Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо організації 
інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році 
(лист МОН № 1/9-409 від 26.06.2019). 

6. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. 
Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 308 с. 

7. Киях З. М. Сучасний зміст професійної освіти: (формуємо 
компетентності студентів) / З. М. Киях, С. Ю. Соколовська // Педагогічна 
майстерня. 2016. № 5. С. 10–13. 

8. Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів ‒ один з важливих 
чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 
2015. 2. 162-167. 

9. Лук’янова Л. Б. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : 
монографія / Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва, О. В. Аніщенко, С. В. Зінченко, 
О. В. Баніт, С. В. Лапаєнко, О. В. Василенко; НАПН України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. К.: Пед. думка, 2012. 271 c. 

10. Мальована О. І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення // 
Управління школою. 2018. № 10-12. С. 2-10. 

11. Мамченко С.М. Електронне навчання як педагогічна 
компетентність // Збірник наукових праць Національної академії прикордонної 
служби України. № 1. 2015. С. 150-161. 

12. Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки: навчально-
методичний посібник / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева 
Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка, 2010. 264 с. 
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13. Наход С. А. Значущість «soft skills» для професійного становлення 
майбутніх фахівців соціономічних професій // Педагогічні науки : реалії та 
перспективи. Випуск 63. 2018. 131-135. 

14. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої 
особистості: монографія / за ред. Р. О. Семенової, авт. кол.: О. Л. Музика, Д. К. 
Корольов; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.; 
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 228 с.  

15. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої 
індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і 
методичний аспекти: монографія / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. 
Чернівці : Зелена Буковина, 2009. 752 с. 

16. Пащенко М., Красноштан І. Педагогіка. К.: Центр навчальної 
літератури, 2017. 228 с. 

17. Педагогіка: хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, 
В. Л. Омеляненко. К.: Знання-Прес. 2006. 700 с. 

18. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний 
посібник / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. К.: ТОВ 
«Агенство – Україна», 2019. 132 с. 

19. Професійна освіта: Словник: навч. посіб. / уклад. С. У. Гончаренко 
та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. К. : Вища шк., 2000. 380 с. 

20. Скрипник Т. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей 
з аутизмом в освітньому просторі: навчально-наочний посібник. К., 2015. 63 с. 

21. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої 
школи: навчальний посібник. К. : НАКККіМ, 2015. 352 с. 

22. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих 
педагогічних закладів освіти Київ: Видавничий центр «Академія», 2007. 560 с. 

23. Харченко С. Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної 
поведінки. 2-ге вид. Харків: «Основа», 2012. 143 с. 

24. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки. Підручник. К.: 
Центр учбової літератури, 2016. 248 с. 

25. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в 
зарубіжних країнах / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. Київ: 
«ЦП «Компринт», 2015. 236 с. 

26. Яблонко В. Я. Психолого-педагогічні основи формування 
особистості: навч. посіб. К.: Навчальна книга, 2008. 254 с. 
 

 
13. Інформаційний ресурси 

  
1. Відкритий Університет Майдану. Громадянська освіта в Україні. URL : 

https://vum.org.ua/. Дата звернення: Лютий,2020.  
2. Державні стандарти. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/derzhavni-standarti  
3. Закон України “Про вищу освіту”. URL : https: //zakon.help/law/1556-

VII/edition01.01.2019/ 
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4. Закон України “Про дошкільну освіту”. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 

5. Закон України «Про зайнятість населення». URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 

6. Закон України “Про повну загальну середню освіту”. URL : 
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