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1. Анотація дисципліни. 

 

Навчальний курс «Методика соціально-виховної роботи» – накопичені 

матеріали з напрямку соціально-педагогічної діяльності. У процесі його 

підготовки вивчені різні джерела, з яких виділені основні положення, моделі, 

теорії, вчення, класифікації, терміни, які мають відношення до соціально-

виховної роботи майбутнього вчителя з різними категоріями дітей, підлітків та 

молоді. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів наукові поняття 

про теорію і методику соціально-виховної роботи з різними категоріями дітей, 

підлітків та молоді; допомогти студентам в оволодінні основними теоретичними 

знаннями та практичними вміннями щодо розвитку, навчання, виховання і 

перевиховання особистості в різних соціальних інститутах та навчити їх 

застосовувати ці знання і вміння в майбутній соціально-педагогічній роботі. 

 

3. Перереквізити: Загально-географічна практика, «Вступ до спецільності» 

 

4. Результати навчання 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у 

здобувачів вищої освіти таких компетентностей:  

 
Загальні компетентності: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; здатність працювати в команді та спілкуватись з 

представниками інших професійних груп, міжособистісно взаємодіяти; здатність зберігати 

та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 

 Фахові компетентності: уміння застосовувати сучасні методики и ̆освітні технології, в 

тому числі и ̆інформаційні, для забезпечення якості навчально- виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх закладах; уміння застосовувати методи діагностування досягнень учнів, 

здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення 

учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху; здатність забезпечити охорону 

життя і здоров’я учнів у навчаль-новиховному процесі та позаурочніи ̆ діяльності; здатність 

здійснювати професійну діяльність із дотриманням вимог чинного законодавства та 

внутрішніх нормативних документів закладу освіти, здатність створювати умови, що 

забезпечують функціонування інклюзивної освіти за фахом; здатність застосовувати 

комунікативні знання, уміння та навички а також індивідуально-психологічні якості 

особистості задля успішного здійснення педагогічної комунікативної діяльності; здатність до 

організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти, 

систематичного підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та навчання впродовж життя. 

 

 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 

Названавчальноїдисципліни________________________________ 
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1

15 
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45 - залік 

Заочна 2 
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4
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1

90 

2
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3
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1

4 

-

- 

-

- 

1

68 
 залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р

. 

л п ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

«Сутність, принципи і методи соціально-педагогічної 

 діяльності» 
МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ, ЗМІСТ 

ТА ЗАВДАННЯ 

КУРСУ 

      10 3 2   -    -   5  2     

ПРИНЦИПИ І 

МЕТОДИ 
 

      10 

 

3 

 

2 

 

  - 

 

  - 

5 

   

      



СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ З 

ДІТЬМИ, ЯКІ 

ЗАЗНАЛИ 

СІМЕЙНОГО 

НАСИЛЛЯ  

 

     10 

 

3 

 

2 

 

   - 

 

  - 

 

  5 

 2 2    

МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ З 

ДІТЬМИ З 

ФУНКЦІОНАЛЬ

НИМИ 

ОБМЕЖЕННЯМ

И 

10 3 2   5       

МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ З 

ДІТЬМИ-

СИРОТАМИ ТА 

ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМ

И 

БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ  

 

10 3    5       

Змістовий модуль 2. 
МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ З 

ДІТЬМИ ГРУПИ 

РИЗИКУ  

    10 3 2   - -   5       

МЕТОДИКА 

СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ У 

ДИТЯЧОМУ 

ЗАКЛАДІ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ТА ВІДПОЧИНКУ  

 

     10 

 

4 

 

2 

 

  - 

 

- 

 

  5 

 2 2    



ГРОМАДСЬКІ 

ДИТЯЧІ ТА 

МОЛОДІЖНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ 

ВПЛИВ НА 

РОЗВИТОК 

УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

 

     10 

 

4 3   -  -   5  2     

ВПЛИВ 

НЕФОРМАЛЬНИХ 

МОЛОДІЖНІИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ НА 

УЧНІВ ТА 

МОЛОДЬ 

 

10 4    5       

Модуль 1-2 

ІНДЗ  

     

  

- 

 

  - 

 

   

   

 - 

   

- 

 

- 

 

- 

 

Усього годин 90 30 15 -  

   

45 90 8 4 - - 68 

 

 

 

4.Теми практичних, семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема1 : ЗМІСТ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО- 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

1.6.1 Школа як відкрита соціальна система . 

1.6.2 Зміст освіти з точки зору самоідентифікації та 

самоактуалізації особистості 

1.6.3 Клас як мала соціальна група. Мікроклімат шкільного 

класу 

1.6.4 Соціодинамічні відхилення від процесу адаптації 

дитини до класу. Тривожність як підґрунтя можливих 

соціальних девіацій школяра  

1.6.5 Мінімізація дезадаптаційних процесів у класному 

колективі 

 (Осн. 1,3,5, дод.4,5,7) 

2 

2. Тема 2.  ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ  

2.1.1Формування Я-концепції як необхідна умова процесу 

соціалізації. 

2.1.2 Багаторівнева соціальна структура "Я" та принципи 

конструювання особистості  

2.1.3 Загальна характеристика соціалізаційних чинників  

2.1.4 Мікрочинники у процесі соціалізації дитини 

2.1.5 Культура та етнос як чинники соціалізації дитини 

2 



2.1.6 Засоби масової комунікації у процесі соціалізації дітей 

та підлітків 

2.1.7 Об`єднання ровесників і соціалізація. 

3. Тема 3.  КОНФЕСІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ 

АДАПТАЦІЇ 

2.5.1 Конфесії і соціальне виховання. 

2.5.2 Феноменологія християнської виховної моделі  

2.5.3 Християнська мораль у контексті навчально-виховного 

процесу  

2.5.4 Поняття „християнської педагогіки”  

2.5.5 Роль християнської моралі у формуванні позитивної 

“Я-концепції” підлітків. 

2 

4. Тема 4. Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та 

дітьми, батьки яких позбавлені батьківських прав 

1. Аналіз системи соціальних закладів для дітей-сиріт та дітей,  

щозалишилися без батьківського піклування. 

2. Аналіз вищезазначених закладів в Чернівецькій області. 

3. Форми соціально-виховної роботи в державних опікунсько-

виховних закладах. 

4. Методи соціально-виховної роботи. 

5. Соціальний захист та соціально-педагогічний патронаж 

дітей-сиріт в умовах їх адаптації у різних соціумах. 

 

3 

5.  

          Тема 5. Соціально-педагогічна допомога дітям з 

особливими потребами 

1. Характеристика функцій соціально-виховної роботи з дітьми,  

що мають особливі потреби (теоретико-пізнавальна, прикладна, 

гуманістична). 

2. Соціально-педагогічна допомога дітям з особливими 

потребами в Чернівецькійобласті 

3. Форми соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю,  що 

мають обмежені функціональні можливості. 

4. Методи соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю,  що 

мають обмежені функціональні можливості. 

5. Аналіз програм роботи соціальних служб з дітьми-інвалідами  

(акцент на 

регіональних програмах). 

6. Як ви думаєте,  у чому полягає сутність процесу інтеграції 

дітей-інвалідів у соціальне середовище? 

3 



6. Тема 6 . Соціально-виховна робота з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки 

 

1. Особливості соціалізації дітей з девіантною поведінкою. 

2. Характеристика загальних форм соціально-педагогічної 

роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної 

поведінки. 

3. Методи роботи з даною групою молоді. 

4. Шляхи попередження різних видів девіантної поведінки. 

5.Як Ви,  у майбутній професійній діяльності,  уявляєте 

реалізацію індивідуального підходу у подоланні девіантної 

поведінки дітей та молоді? 

6. Якою,  на Вашу думку,  є роль сім’ї у профілактиці чи 

подоланні девіантної поведінки дітей та молоді? 

3 

                    

 

 

5. Самостійна робота 

 

№ ЗМ 

НЕ 

в яких  

передба- 

чено 

СМ 

 

Тема, завдання самостійної 

роботи 

 

Види 

діяльності та 

форми 

перевірки  й 

оцінювання 

самостійної 

роботи 

 

Список 

рекомендованої 

літератури до теми 

 

НЕ 1.1. Сутність соціальної педагогіки 

як науки і практичної 

діяльності. Витоки 

та становлення соціально-

педагогічної практики в 

Україні. 

Письмове 

опитування 

[ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 1.2. Поняття соціально-

педагогічної діяльності, її 

структура. 

Тестування [ Осн. 1,2, дод. 6, 8 ] 

НЕ 1.3. Характеристика суб’єктів та 

об’єктів соціально-

педагогічної діяльності. 

Тестування [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 1.4. Зв’язок соціальної педагогіки з 

іншими науками та галузями 

суспільної 

практики. 

Письмове 

опитування 

[ Осн. 1,3, дод. 4, 5 ] 

НЕ 1.5. Методи соціально-

педагогічних досліджень. 

Письмове 

опитування 

[ Осн. 1,3, дод. 5, 6 ] 



НЕ 1.6. Поняття, сутність і зміст 

соціально-педагогічного 

процесу. 

Реферат [ Осн.1,3,4 дод. 1, 6 ] 

НЕ 1.7. Загальна характеристика 

основних компонентів 

соціально-педагогічного 

процесу. 

Тестування [ Осн. 1, 4, дод. 3, 5 ] 

НЕ 2.1 Характеристика етапів 

протікання соціально-

педагогічного процесу. 

Письмове 

опитування 

[ Осн. 2,3 дод. 5, 6 ] 

НЕ 2.2 Поняття сирітства у науково-

педагогічній літературі. 

Тестування [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.3 Традиційні форми опіки дітей-

сиріт та дітей,  що залишилися 

без 

батьківського піклування в 

Україні. 

Реферат [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.4 Характеристика закладів 

державної системи опіки. 

 

Реферат [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.5 Специфіка роботи з сиротами 

в державних опікунсько-

виховних 

закладах. 

Тестування [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.6 Особливості соціалізації дітей 

в закладах інтернатного типу 

Тестування [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.7 Поняття інвалідності, її 

причини та види. Типологія 

інвалідності. 

Реферат [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 

НЕ 2.8 Правила реабілітації дітей з 

обмеженими 

функціональними 

можливостями. 

Тестування [ Осн. 2, дод. 4, 6 ] 



 

  6. Індивідуальні завдання 

1. Види соціально-педагогічної допомоги сім’ям,  що виховують дітей з 

обмеженими функціональними можливостями. 

2.Зміст і структура індивідуальної програми реабілітації дитини з 

особливими потребами. 

3.Формування моральної культури особистості дитини з особливими 

потребами. 

4.Поняття девіантної поведінки. Причини та прояви девіантної поведінки. 

5.Характеристика видів девіантної поведінки. 

6.Профілактика девіантної поведінки як систематичний,  планомірний і 

цілеспрямований аспект діяльності суб’єктів навчально-виховного 

процесу. 

7.Характеристика загальних форм і методів соціально-педагогічної роботи 

з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки. 

8.Зміст соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі. 

Документація психолога, соціального педагога. 

9.Форми і методи соціально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах. 

10.  Чому виховання вважають загальною та вічною категорією? 

11.   Особливості виховання на сучасному етапі. 

12.  Закономірності та принципи виховання. 

13.  Шляхи  реформування   виховання  означені   в  національній  концепції 

розвитку освіти України в XXI столітті. 

14.  Функції і види педагогічна діагностики. 

15.  Підходи  до   вивчення   рівня   вихованості   учнів   у  сучасній педагогіці. 

16.  Охарактеризуйте основні методи, що використовують для  вивчення 

індивідуальних особливостей учнів. 

17.   Методики,  що використовують для  виявлення рівеня розвитку колективу. 

18.  Структура, стадії та види колективної творчої справи. 

19.  Психолого-педагогічні умови ефективності КТС. 

20.   Актуальні проблеми морального виховання? 

21.  Методики, що  використовуються  для  вивчення  морального  рівня учнів. 

22.  Методи та форми, що використовують в сучасній школі з метою виховання 

майбутніх сім'янинів. 

23.  Форми та методи етнізації особистості. 

24.  Роль народних традицій у вихованні молоді. 

25.  Роль естетичного виховання на сучасному етапі розвитку суспільства. 

26. Сутність та зміст естетичного виховання. 

27. Форми   виховної  роботи,   які   спонукають  учнів   до   художньої 

творчості і розвивають їх здібності в галузі мистецтв. 

28.  Особливості трудового виховання учнів на сучасному етапі. 

29.  Система трудового виховання учнів в школі. 

30. Структура екологічного виховання школярів. 

31.  Особливості екологічного виховання в сільській місцевості. 

32.  Основні напрями роботи класного керівника.  

 

 



5.6 Зустріч зі стейхолдерами та ментарами 

 Впрдовж вивчення курсу під час проведення лекційних та практичних 

занять а також в позааудиторний час вібуватимуться зустрічі зі 

стейкхолдерами та менторами. Цинним є можливість проведення тренінгів 

практикуючими вчителями, психологами, соціальними працівниками. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

При вивченні дисципліни «Методика соціально-виховної роботи в 

сучасній школі»  рекомендується використовувати таки методи і форми 

контролю: 

1.  Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні 

контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне 

завдання; підсумковий залік. 

2. Для контролю і оцінювання практичних робіт: поточне тестування 

семінарів,  практична перевірка і оцінювання практичних завдань.  

3. Неформальна освіта за темою курсу. Форми неформальної освіти: очна 

(тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні тощо), дистанційна (дистанційні 

курси, вебінари). 

Де здобути: неурядові установи, приватні особи, платформи 

дистанційного навчання.    

Оцінювання: 1 бал за 1 год. навчання                                      

                                   

6.3 Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи.                

 

6.4 Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  



● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.                                                

 

 

 

 

 

 

6.5 Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Рейтингова 

оцінка з 

дисципліни 

Оцінюван

ня в 

системі 

ЕСТS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

90-100 А 5 (відмінно) 

зараховано 

Ставиться у випадках, коли студент має 

систематичні та глибокі знання навчального 

матеріалу, вміє без помилок виконувати 

ситуативні завдання, передбачені програмою 

дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з 

додатковою літературою, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить узагальнення і 

висновки, наводить практичні приклади у 

контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

80-89 В 4 (добре) 

зараховано 

Ставиться, якщо студент повністю засвоїв 

навчальний матеріал, знає основну літературу, 

вміє виконувати ситуативні завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить певні 

узагальнення і висновки, але не наводить 

практичних прикладів у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу або допускається 

незначних помилок у формулюванні термінів, 

категорій, розв’язанні практичних завдань. 

70-79 С 4 (добре) 

зараховано 

Знання предмету глибокі і повні, перебувають 

в межах навчальних програм, підручників, 

навчальних посібників. Студент орієнтується у 

більшості питань, але не вміє робити певні 

узагальнення і висновки, не наводить 

практичних прикладів у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу або допускається 

незначних помилок у формулюванні термінів, 

категорій, розв’язанні практичних завдань. 

60-69 D 3 (задовільно) 

зараховано 

Знання предмету перебувають в межах 

навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників. Студент  недостатньо орієнтується у 

більшості питань, що стосуються теоретичних 

основ науки. Знання предмету не носять 



системного характеру. Студент здатний 

проводити аналіз ситуацій і проблем  за 

допомогою викладача 

50-59 E 3 (задовільно) 

зараховано 

Ставиться у випадках, коли студент засвоїв 

матеріал не у повному обсязі, дає неповну 

відповідь на поставлене теоретичне запитання, 

допустився грубих помилок у розв’язанні 

практичного завдання. 

35-49 FX 2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

Ставиться у випадках, коли студент засвоїв 

матеріал не у повному обсязі, дає неповну 

відповідь на поставлене теоретичне запитання, 

не вміє чітко узагальнити опрацьований 

матеріал, допустився грубих помилок у 

розв’язанні практичного завдання. 

 

1-34 F 2 

(незадовільно) 

з обов’язковим 

повторним 

курсом 

Не зараховано 

Ставиться студенту, який не засвоїв навчальний 

матеріал, дає неправильні відповіді на 

поставлені теоретичні запитання, не вміє або 

неправильно виконує розрахунки за розв’язання 

практичних завдань. 

 

 

 

7. Політика курсу 

 

Впродовж семестру для перевірки знань студента та контролю за 

самостійною роботою студента застосовують письмові роботи, письмові роботи 

з тем самостійної роботи, виконані і здані практичні роботи. Під час здачі 

практичних робіт здобувач вищої освіти повинен знати сутність понять, 

термінів та категорій, вміти виконувати конкретне практичне завдання. 

Питання плагіату та академічної доброчесності регламентуються ЗУ «Про 

вищу освіту» та локально-правовими актами ЗВО: Правила академічної 

доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-

rz6_eTUFUBGv4o/view.  

Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича 

https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view 

 та Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-

k98GPc9E8KznQ/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view
https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view
https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view
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контексті : автореф. дис. д-ра пед. наук :  13.00.05. Луган. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Шевченка.  Луганськ, 2005.  44 с. 
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7.  Дроздов О. Феномен третирування у школі: шляхи вирішення проблеми. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// 

www.politik.org.ua/vid/magcontent.php Загол. з екрана.  

8. Ковальчук І. А. Статеве виховання дітей і учнівської молоді. Луганськ : 

Альма-матер, 2008.  140 с. 

9. Шимановський М. М. Учнівське самоврядування в контексті соціалізації. 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : 

зб. наук. пр. — Київ, 2006.  Вип. 9, Кн.2. С. 62–68.  

10. Чубрей О.С. Соціально-виховна робота майбутнього вчителя географії в 

сучасній школі : навч.-метод. Посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 
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11.  Чубрей О. С. Система підготовки майбутніх учителів географії до 

професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу: [моногр.]. 
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майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах 

трансформації освіти. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2019. № 65, 

т. 2. С. 155–159. 

14. Чубрей О. С. Сучасні тенденції трансформації системи загальної 
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