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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб чітко визначити функціональне 
навантаження соціального педагога, завдання, структуру і зміст його діяльності. 
В цьому курсі пропонується чіткий алгоритм роботи з різними категоріями 
учасників освітнього процесу. Ви знатимете, як забезпечити наступність різних 
напрямів діяльності впродовж навчального року. 
У навчальному курсі подано прикладний, логічно побудований підхід до 
організації і планування роботи соціального педагога, представлений у вигляді 
чітких орієнтирів проведення різних напрямів діяльності з усіма учасниками 
освітнього процесу. 
Практичні вправи дозволять не лише закріпити отримані знання, але й скласти 
«живий», досконалий та зручний план роботи на наступний навчальний рік. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- організовувати діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання 
тощо);  
- організовувати та проводити роботу за основними напрямами та видами діяльності в роботі 
соціального педагога; 
- конструювати та реалізувати сучасні програми просвітницької та профілактичної роботи  із 
використанням різноманітних методів, форм і технологій;  
- діагностувати освітній процес, учасників освітнього процесу і складати індивідуальні маршрути; 
- формувати уявлення про наступність та логічну послідовність організації роботи соціального 
педагога закладу освіти; 
- розвивати здатність соціальних педагогів ефективно реагувати на потреби закладу освіти;                              
- розробляти зручний для використання в роботі річний план. 

 


