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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню 

знань, умінь та навичок організації 

профілактично-реабілітаційної роботи з 

населенням. 



Мета, завдання й очікувані результати 

Мета : набуття загальних і спеціальних компетентностей  організації соціального виховання різних 

категорій населення. 

Завдання: формування загальних компетентностей (знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності із соціального виховання  різних категорій населення; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації  щодо соціального виховання з різних джерел);  

формування спеціальних компетентностей  (здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з 

соціальним розвитком держави; здатність до співпраці у міжнародному середовищі та 

розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; знання і розуміння історії, теорії і 

технологій соціального забезпечення населення). 

Очікувані результати навчання: ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та 

прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; використовувати базові 

знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального виховання населення; 

застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з 

юриспруденції та законодавства України в галузі соціального виховання; пояснювати актуальні 

процеси у соціальній сфері та соціальному вихованні; використовування базові знання з історії, 

теорії та технологій соціального виховання  у наданні соціальних послуг населенню. 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

1. Соціальне виховання в системі соціалізації підростаючого покоління. 

2. Зародження соціального виховання на ранніх етапах розвитку людства (від 

первісного суспільства до античного світу). 

3. Виховання дітей і молоді у східних слов’ян у додержавний період. 

4. Соціальне виховання у період Київської Русі. 

5. Соціальне виховання та освіта молоді в період великої козацької доби. 

6. Виховні процеси в Україні в період її входження до Російської та Австрійської 

імперії. 

7. Період державного забезпечення з 1917 р. до 1991 р. 

8. Період соціального виховання з початку 90-х років до нашого часу. 


