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Киiвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка
Кафедра соцiальноi педагогiки та соцiальноi роботи

5 курс
Спецiальнiсть <<Соцiа-гtъна робота>>
{дорма проведення: письмова
Тривалiсть прQредення: 2,97
iчtаксим€tл""uщ
*rр

Соцiальна робота;в психiатрii:
Визначення пýq5lтq:фоri*"1а-гlсихiатрi.:шr,, rr значчцяriра зв|язок iз; соцiальною

Iсторiя розвитку соцiальноi допомоги психiчнохворим.
Революцiя поглядiв суспiлъства на проблему психiчнохворих.
Особливостi наданнrI психологiчноi допомоги в УкраiЪi.

Зорч*"вно-фавова 
6,аза в гатryзi соцiа.гlъного захисту психiчнохворих осiб. 

_Психiатричнi Розлади;iприрода iх виникненЕя та вплив на'задоволенIuI,потреб.
Види та особливостi психiатричних розладiв.
Психiчнохворi як клiснти соцiальноi роботи.
PiBHi соцiалънgi роботи в психiатрii.
tJcHoBHl напрямки соIпапьно1 роооти у псикатр1l.
Особливостi соцiальних ризикiв, яким пiддаються психiчнохворi особи.
Соцiа;lьний гlортрет психiчнохворого.
Форми i методи психо€оцiальноi реабiлiтацii.
Гpoмaдсъкiyс-Eaнoви,якiПpаЦююTьiзпсиxiчнoxвopимиJщaДъМи.
fiержавнi установи, якi праIцоють iз психiчнохворими людьми.
Взаемодiя державних закладiв та установ iз громадськими органiзацiями при
вирiшеннi питань психiчнохворих людей та iх оточення.
Види реабiлiталii осiб,р психiчною недостатнiстю.
НarтpямкипсиfriФpeабifiiтaцiiociбзпсиxiчнoюHедoстaтнicтlo.
Принципи психосоцiааъноi реабiлiтацii осiб з психiчною недостатнiстю.
КонсулътуванЕя та пiдтримуюча терапiя осiб з психiчною недостатнiстю.

Соцiальна робота" з наркозалежними :

Фактори переходу до Ьживання Еаркотикiв iн'екцiйним шляхом.
Загалънi наслiдки вживаннrI ПАР, зокрема iн'екцiйним шляхом.
Соцiальнi та поведiнковi особливостi CIH: специфiка вживання наркотикiв,
нез€жищенi cTaTeBi контакти, протиправна поведiнка.
Вiдмiнностi неповно.гdтнiх та молодих споживачiв вiд дорослих, якi вживають
IIАр.
Потреби пiдлiткiв та молодi, якi вжив€tють ПАР, зокрема iн'екцiйним цшяхом.
Соцiальнi послуги, якi мають надаватися пiдлiтк€}м та молодi, якi вживаютъ ПАР.
Зовнiшнi та поведiнковi ознаки вживання ПАР, зокрема iн'екцiйним шшяхом.



Алгоритм оцiнки пiдлiткiв та молодi на предмет вживанIut пАр.
зв'язок етапiв змiни поведiнки та формуванIuI залежностi.
Мотивацiя як запорука включення до програми реабiлiтацii.
Складовi компоненти реабiлiтацiйноI програми.
CyTHicTb детоксикацii.
Амбулаторнi та стацiонарнi реабiлiтацiйнi програми в УкраiЪi.
Особливостi програми <<12 KpoKiB>>.

Терапевтичнi спiльнсти: АА, АН, АJIАНОН.
Фiлософiя змёншенн* шкоди вiд вживаннrt наркотикiв.
Щiльова група програм зменшеннrI шкоди.
Стратегii зменшення шкоди в профiлактицi вживання ПАР.
Г{рограми обмiну шприцiв.
Ре алiзацiя процрам заплiсноi пiдтримуючоТ терапii (ЗПТ).
Реалiзацiя програм пiдтримки
Розвиток iнфраструктури соцiаrrьних i медичних центрiв допомоги.

iIредмет пенiтенцiарноi соцiалъноi роботи.
принципи, мета, завданнrI та функцii пенiтенцiарноi соцiальноi роботи в
установах виконанЕя покарань (даrri - УВП).
Структура кримiнztльно-виконавчоТ служби (пенiтенцiарноi системи) в YKpaiHi.
становлення засад соцiальноi роботи У вiтчизнянiй пенiтенцiарнiй системi:
ocHoBHi етапи.
суб'екти, якi реалiзуютъ соцiальну роботу iз засуджеЕими в умовах
пенiтенцiарноi системи.
fiapTHepcbki органiзацii, якi реалiзують соцiальну роботу на базi Увп: цсссд4,
громадськi органiзацii, релiгiйнi спiлъноти.
OcHoBHi напрями та форми соцiальноТ роботи в УВП.
органiзацiя профiлактичноi роботи в мiсцях позбавлення волi.
Робота з методом <<рiвний - piBHoMy> в мiсцях позбавлення волi.
Волонтерський рух в мiсцях позбавлення волi.
Групи пiдтримки в мiсцях позбавлення волi.
Соцiальна робота на дiльницi карантину, дiагностики та розподiлу.

iндивlдуuшьного плану соцiально-виховноi роботи iз засудженим.
Соцiальна робота на дiльницi соцiальноi адаптацii.
ь{ета, завдання та принципи пiдготовки засуджених до звiльнення.
АктуальНi потреби та проблеми засуджених, якi готуються до звiлънення з мiсць
irозбавлення волi, у тому числi Ееповнолiтнiх.
OcHoBHi ЗаВданнrI та змiст дiяльностi органiв та установ, якi беруть )п{асть у
пiдготовцi засуджених до звiльнення.
Особливостi соцiа_llьноi роботи iз засудженими жiнками, а також жiнками, якi
fuIають дiтей до 3-х poKiB.
Соцiальна робота iз засудженими похилого BiKy та особами, якi мають

'язнення.
iнвалiднiстъ.
Соцiаrrьна iз особами, засудженими до довiчного



Соцiальна робота iз засудженими, якi зазнають утискiв.
Соцiальна робота в сферi палiативноТ допомоги:

Етимологiчний аналiз та визначенЕя поIuIття <<палiативна допомогa>).
Визначення понять <<хоспiс>>, <<хоспiсна допомогa>), <<палiативна допомога)>,
<<палiативних хворий>>.

Палiативна допомога в iсторичнiй ретроспективi.
СтановленнrI та розвиток па-rriативноi догlомоги в YKpaiHi.
Iсторiя створення та завдання хоспiсу.
Напрями дiяльностi хоспiсу
Медико-соцiальнi та психологiчнi питання клiентiв палiативних установ.
Моделi та принциrrи надання доrrомоги па.пiативним хворим.
СтадiТ емоцiйних реакцiй людини на iнформацiю про смертельний дiагноз.
iТрофесiйна компетентнiстъ соцiального працiвника у сферi палiативноТ допомоги.
Оообливостi дитячого хоспiсу.
Характеристика соцiально-психологiчного портрету дитини, яка перебувае на
довготривa}JIому лiкуваннi, та невилiковно хвороi дитини.
Характеристика напрямкiв соцiа.шъноi роботи у данiй ycTaHoBi.
!-Iотреби дiтей, якi перебувають на довготрив€lпому лiкуваннi, та ix найближчого
Gточення.
Визначення специфiки пiдтримки дiтей, якi перебувають на довготривалому
лiкуваннi.
Особливостi органiзацii дозвiлля дiтей, якi перебувають на довготрив€Lлому
лlкуванн1.
Лiкарнянi дозвiллевi програми.
IIрограма <лiкарrrянi клоуни> (досвiд БФ <,Щоктор Клоун>).
Створення анiмаrдii, функцiТ арт-терапii.
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trкзаменатори

Завiдувач кафедри соцiальноi
педагогiки та соцiальноi роботи

Сулiцъкий В.В.

Веретенко Т.Г.


