
ANNOTATION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

"Introduction to" 

The program of the discipline "Introduction to the specialty" provides the 

preparation of students for mastering the future profession, the formation of 

theoretical and technological readiness for the implementation of socio-pedagogical 

activities. 

The objective of the course is to formulate an indicative professional outlook 

of the future social pedagogue, a scientific idea of social upbringing, and the socio-

pedagogical process. 

Studying a course of study allows students to know: 

subject, purpose and discipline tasks; basic concepts, laws and principles of 

social pedagogy and social work; the history of the development of social work in 

Ukraine and abroad; normative legal base of social work in Ukraine; the concept of 

modern social policy in Ukraine; general patterns of personality development, 

specificity of formation of relations in society; content and organization of social 

work with different categories of the population, main directions, forms and methods 

of social and pedagogical work with different clients; certain aspects of social work 

management; technologies of social work with different categories of clients; ethical 

principles, functions and spheres of social pedagogue activity; professional portrait 

of a specialist in social work; requirements for a social worker as a person and a 

professional; personal-professional characteristics of a social worker. 

Students will be able to diagnose their own abilities for social and pedagogical 

activities; organize professional activity; conduct socio-pedagogical research; use 

modern methods of research in the field of social education and work; have the 

technologies and skills of choosing the best ways, forms and methods of social and 

pedagogical work with different groups and categories of the population (family, 

clients of different age, representatives of problem groups, women, youth); act in 

accordance with the code of ethics of the social pedagogue. 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Вступ до спеціальності» 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» забезпечує 

підготовку студентів до оволодіння майбутньою професією, формування 

теоретико-технологічної готовності до здійснення соціально-педагогічної 

діяльності. 

Завдання курсу полягає у формуванні орієнтовного професійного 

світогляду майбутнього соціального педагога, наукового уявлення про 

соціальне виховання і соціально-педагогічний процес. 

Вивчення курсу навчальної дисципліни дає можливість студенту знати:  

предмет, мету та завдання дисципліни; основні поняття, закономірності та 

принципи соціальної педагогіки та соціальної роботи; історію розвитку 

соціальної роботи в Україні та за кордоном; нормативно-правову базу 

соціальної роботи в Україні; концепцію сучасної соціальної політики в 

Україні; загальні закономірності розвитку особистості, специфіку формування 

відносин у соціумі; зміст та організацію соціальної роботи з різними 



категоріями населення, основні напрями, форми і методи соціально-

педагогічної роботи з різними клієнтами; окремі аспекти управління 

соціальною роботою; технології соціальної роботи з різними категоріями 

клієнтів; етичні засади, функції та сфери діяльності соціального педагога; 

професійний портрет фахівця в галузі соціальної роботи; вимоги до 

соціального працівника як особистості та професіонала; особистісно-

професійні характеристики соціального працівника. 

Студенти зможуть діагностувати власні здібності до соціально-

педагогічної діяльності; організовувати професійну діяльність; проводити 

соціально-педагогічні дослідження; використовувати сучасні методики 

дослідження у галузі соціального виховання і роботи; володіти технологіями 

та навичками вибору оптимальних шляхів, форм та методів соціально-

педагогічної роботи з різними групами і категоріями населення (сім’єю, 

клієнтами різного віку, представниками проблемних груп, жінками, молоддю); 

діяти відповідно до кодексу етики соціального педагога. 

 

 


