
Назва дисципліни  1-016-9 Соціально-педагогічні аспекти волонтерської діяльності 

Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) 

Дисципліна рекомендується для педагогічних та інших 
спеціальностей, освітніх програм для майбутніх педагогів, соціальних 

працівників 
 

Кафедра  Педагогіки та спеціальної освіти 

П.І.П. НПП (за можливості) Доцент Бондаренко Зоя Петрівна 

Рівень ВО 
За першим (бакалаврським) рівнем освіти  

 

Курс (на якому буде викладатись)  На 2 курсі (3-4 семестр) 

Мова викладання  Українська 

Пререквізити (передумови вивчення 
дисципліни)  Наявність у студентів знань з основ педагогіки та психології 

Що буде вивчатися 

Буде вивчатись становлення та розвиток особистості дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування; основні проблеми 
соціалізації і адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; особливості використання соціально-педагогічних 

технологій у роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування; моделі взаємодії з дітьми-сиротами, 

виховання яких відбувається поза родиною; особливості організації 

виховної та психокорекційної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; форми та методи роботи з 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, ін. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Ця дисципліна допоможе Вам оволодіти уміннями, навичками 

організації виховної та соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 

та дітьми, позбавленими батьківського піклування; знати інноваційні 
форми опіки дітей-сиріт та методи надання кваліфікованої допомоги 

дітям, які знаходяться в складній життєвій ситуації. 

Чого можна навчитися (результати 
навчання) 

Ви навчитесь технологіям та методиці організації виховної та соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування; дослідження особливостей розвитку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; ознайомитесь з 

інноваційними формами опіки дітей-сиріт та методами надання 
кваліфікованої допомоги дітям, які знаходяться в складній життєвій 

ситуації, навчитесь здійснювати супервізію та інтервізію цих дітей тощо  

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями (компетентності) 

 У професійній, власній доброчинній та благодійній діяльності, 

соціальному проектуванні тощо.   

Інформаційне забезпечення 
Дисципліна інформаційно забезпечена відповідною науково-
методичною літературою, електронними освітніми ресурсами. 

Види навчальних занять (лекції, 
практичні, семінарські, лабораторні 
заняття тощо) 

 Лекційні, семінарські 

Вид семестрового контролю  Диференційований залік 

Максимальна кількість здобувачів  60  

Мінімальна кількість здобувачів (для 
мовних та творчих дисциплін) 

15 

 


