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Освітня програма дистанційного курсу 

 «Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»  
Автор Левченко вікторія Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих 

Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент. 

Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Курс дозволяє розглянути проблеми адаптації й соціалізації особистості в 
філософському, психологічному, педагогічному аспектах. Курс зорієнтований на 
розкриття уявлення про особистість як суб’єкт власної життєдіяльності, 
суспільну істоту, яка наділена свідомістю і самосвідомістю та представлена 
певними психологічними характеристиками, стійкими, соціально зумовленими, 
які виявляються у суспільних зв’язках, відносинах з навколишнім світом, іншими 
людьми. У структурі курсу виокремлюються теми та розділи, які розкривають 
питання: 
- процеси соціалізації та адаптації або «Норма чи відхилення?» 
- проблеми особистісного та професійного розвитку або «До чого прагну?» 
- особистісна та професійна ідентичність або «Хто Я?» 
- питання адаптації на різних вікових етапах або «Які мої ресурси і можливості?» 
- діяльність у конфліктному середовищі або «Як налагодити діалог для розуміння 
себе та іншого?»  
Але найголовніша мета курсу – створити простір для роздумів, які спрямовані 
на виклики сучасної людини: вміння бути успішною; вміння бути щасливою у 
своїй сім’ї, школі, колективі, країні; вміння бути людиною серед людей.  

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 
- узагальнювати й систематизувати накопичені сучасною психологією й суміжними науками знання 
про психічний і професійний розвиток людини;  
- актуалізувати знання, вміння та навички з педагогіки, забезпечуючи процес соціалізації людини в 
різних вікових періодах, на різних етапах професійного розвитку; 
- аналізувати реальні практичні ситуації щодо прояву в них соціально-психологічних явищ; 
- створити умови для ефективного соціально-психологічного впливу на особистість в процесі 
спілкування; 
- інтегрувати знання і вміння з предметно-фахових дисциплін і використовувати сформовані знання 
та вміння у педагогічній практиці. 

 


