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1. Визначити значення та дати характеристику методу "рівний-рівному" в соціальній 

роботі.  
2. Визначити основні ознаки форм профілактичної роботи та дати їх характеристику. 
3. Визначити переваги групових форм роботи у вирішенні проблем профілактики та 

реабілітації  
4. Здійснити аналіз кількох відомих зразків рекламно-інформаційної продукції 

соціального профілактичного спрямування. 
5. Охарактеризувати  методи профілактичної роботи. 
6. Охарактеризувати основні методи, що застосовуються в соціальній роботі за напрямком 

реабілітації. 
7. Визначити специфіку реабілітаційної роботи з сім’ями, що перебувають в складних 

життєвих обставинах. Навести приклади. 
8. Дати характеристику основних напрямів соціальної реабілітації. 
9. Дати характеристику основних стратегій та моделей профілактичної роботи. 
10. Назвати основні завдання соціального працівника по реабілітації клієнтів з 

обмеженими функціональними можливостями. 
11. Охарактеризувати можливості мистецтва в реалізації технологій соціальної 

профілактики та реабілітації. 
12. Охарактеризувати основні принципи соціальної реабілітації. 
13. Розкрити зміст рівнів профілактичної роботи. 
14. Описати зміст та форми роботи за напрямком інклюзивної освіти. 
15. Визначити особливості реабілітації клієнтів, що перебувають в конфлікті з законом. 
16. Визначити особливості роботи соціального працівника в Центрі  реабілітації. 
17. Визначити переваги використання дискусійних форм в практиці соціальної роботи за 

напрямком профілактики. Охарактеризувати специфіку диспуту та дискусії. 
18. Розкрити взаємозв'язок методів соціальної роботи (соціологічні, психолого-педагогічні, 

організаційні, педагогічні) з  соціальною профілактикою. 
19. Розкрити взаємозв'язок методів соціальної роботи (соціологічні, психолого-педагогічні, 

організаційні, педагогічні) з  соціальною реабілітацією. 
20. Розкрити особливості використання технік терапії в практиці реабілітаційної соціальної 

роботи. Навести приклади. 
21. Запропонувати тематику профілактичних бесід. Розробити зміст однієї профілактичної  



 

 


