
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНОГО НА 

СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

(УЧНІВСЬКОЇ) МОЛОДІ 

План 

Розглянути теоретичні питання: 

1. Педагогічні умови соціальної адаптації студентів (учнів): структура, 

основні принципи.  

2. Визначення соціально-педагогічного середовища, його співвідношення з 

соціальним середовищем.  

3. Специфіка створення соціально-педагогічного середовища ВНЗ (ПТНЗ), 

спрямованого на сприяння соціальній адаптації молоді:  

- організаційно-педагогічна робота з педагогічними працівниками; 

- установлення партнерства ВНЗ (ПТНЗ) з територіальною громадою задля 

створення умов для подальшого соціального розвитку студентів (учнів) як 

підґрунтя їх ефективної адаптації в суспільстві. 

.Рекомендована література: 

1. Клочан, Ю. В. До проблеми дефініції «соціально-педагогічного 

середовища професійно-технічного навчального закладу» [Текст] / 

Ю.В.Клочан // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : 

Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квітня 2008 р. – 

Х. : ХДАК, 2008. – С. 86. 

2. Кондратюк, О. П. Система виховної роботи в професійно-технічному 

навчальному закладі [Текст] : навч.-метод. посібник / О.П.Кондратюк. – К. : 

Кондор, 2006. – 216 с. 

3. Малько, А.О. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної 

педагогіки [Текст] : конспект лекцій / А. О. Малько. – Х. : ХДАК, 1998. – 59с. 

4. Словарь по социальной педагогике [Текст] / авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – 

М. : Изд. центр „Академия”, 2002. – 368 с. 



5. Чернецька, Ю. І. Соціально-педагогічні умови адаптації підлітків у 

загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах [Текст] / Ю. І. Чернецька // 

Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 24-28. 

6. Макаренкова, И. Взаимодействие социального педагога, психолога и 

заместителя директора по социальной защите в условиях учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Ирина 

Макаренкова, Анастасия Мисько // Социальная педагогика: журнал для 

социальных работников и педагогов. – 2007. –  № 4. – С. 59-63. – Библиогр.: 4 

назв.  

.Інформаційні джерела: 

1. http://www.science-education.ru/pdf/2012/6/374.pdf 

2. http://sociosphera.com/publication/conference/2011/106/socialnoprofessionaln

aya_adaptaciya_studentov_k_usloviyam_pedagogicheskogo_vuza/ 

3. http://elib.bspu.by/bitstream/doc/472/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B

E%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80..pdf 

4. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lLTxpkDFUQQJ:ww

w.priyt.ru/assets/vospitat_rabota/monitor_soc_adapt.doc+&cd=24&hl=ru&ct=clnk

&gl=ua 

Завдання для самостійного виконання: 

 Розробити модель соціально-педагогічного середовища ВНЗ (ПТНЗ), 

спрямованого на сприяння соціальній адаптації молоді. 
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