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Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни слухачі мають 

 знати:  

- протиріччя, які зумовлюють актуальні проблеми сучасної освіти; 

- різновиди технологій в освіті, визначення та специфіку соціально-

педагогічних технологій;  

- теоретичні та методологічні засади розробки і впровадження соціально-

педагогічних технологій, з урахуванням потреб сучасного суспільства; 

- основні принципи розробки сучасних соціально-педагогічних технологій.  

вміти: 

- визначати можливі шляхи розв’язання протиріч, що існують в сучасній освіті;   

- визначати можливості створення, застосування і впровадження сучасних 

соціально-педагогічних технологій;  

Загалом мета та завдання навчальної дисципліни «Сучасні соціально-педагогічні 

технології» спрямовані на формування компетенцiй, необхідних слухачам для 

забезпечення високої якості та результативності їх викладацької діяльності, а 

саме: компетенцій проектування освітнього простору сучасного навчального 

закладу, організації освітньої комунікації, освітнього дискурсу, структурування 

сучасних освітніх (навчальних) програм, з орієнтацією на розвиток творчого 

потенціалу особистості, соціальної (трудової, економічної політичної) активності 

слухачів. 
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Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: навчальна дисципліна 

«Сучасні соціально-педагогічні технології» має логічні зв’язки з такими  

навчальними дисциплінами, як «Новітні соціологічні теорії», «Сучасні освітні 

концепції та практики», «Педагогіка та психологія вищої школи» 

Зміст дисципліни: тема 1. «Проблеми і протиріччя сучасної освіти: принципи 

та шляхи розв’язання»; тема 2. «Інжиніринг освітнього простору як авангардна 

соціально-педагогічна технологія»; тема 3. «Проектування і структурування 

сучасних навчальних програм»; тема 4. «Неявна педагогіка як невід'ємна 

складова освітнього процесу: функції, прийоми і практики»;  

тема 5. «Рефреймінг як субтехнологія з розвитку когнітивного ресурсу тих, хто 

навчаються»; тема 6. «Структурування та організація освітнього дискурсу з 

орієнтацією на розкриття творчого, діяльнісного потенціалу тих, хто 

навчається». 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною 

шкалою. 

Мова навчання: українська. 

 


