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Найменування пок.вникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Змiстовий модуль кСоцiальна робота з ВIЛ-iнфiков.Iними та особами, якi практикують
ризиковану поведiнку>

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викJIадання, навчання та оцiнювання украiъська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 2
Семестр J

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль ]
Самостiйна робота 2|
Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноI дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою викладаннrI змiстового модуля <Соцiальна робота з ВIЛ-

iнфiкованими та особами, якi практикують ризиковану поведiнкр> е: сприяти

розвитку професiЙноi компетентностi маЙбутнiх соцiальних робiтникiв,
засвоенню теоретичних знань, практичних yМiнb, формуванню високого

рiвня готовностi до здiйснення соцi€tлъноi роботи з ВIЛ-iнфiкованими та
особами, якi практикують ризиковану поведiнку.

Завданнями <<Соцiальна робота з ВIЛ-iнфiкованими та особами, якi
практикують ризиковану поведiнку)) е оволодiння майбутнiми соцiальними
робiтниками такими компетенцiями:

здатнiстъ застосовувати знаннrI на практицi; здатнiсть до когнiтивноТ
гну{костi при розв' язаннi проф есiйних питань ;

здатнiстъ визначати та враховувати особливостi рiзних груп
отримувачiв послуг. ЗнаннrI cyTнocTi та особливостей оцiнки потреб
особи та ciM'i. Здатнiсть до прогнозування результатiв роботи з

урахуванням найважливiших факторiв соцiального середовища.
здатнiсть до критичного оцiнювання соцiальних наслiдкiв полiтики у
сферi прав людини, соцiальноТ iнклюзii та ст€tлого розвитку
суспiльства.



4. Структура навчальноi дисциплiни

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
rr
чо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Модуль 1. Загальнi засади соцiатlьноi роботи з ВIЛ-iнфiкованими та особаrли, якi
практикують ризиковану поведiнку
Тема 1. Поширення ВIЛ-iнфекцii, догляд та
лiкування ВIл-iнфiкованих

4 2 2

Салостiйна робота 1. Захист прав ВIЛ-
iнфiкованих

5 5

Тема 2. Особливостi соцiа;lьного захисту
ВIЛ-iнфiкованих

4 2 2

Самостiйна робота 2. Розкриття статусу
ВIЛ-iнфiкованим дiтям

5 5

Тема 3. Особливостi осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку

4 2 2

Модульний контроль 2

Разом 24 6 6 10

Модуль 2. Змiст соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих та осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку
Тема 4. Соцiально-психологiчна пiдтримка
ВIЛ-iнфiковrlних

8 4 4

Самостiйна робота 3. Потреби ВIЛ-
iнфiкованих та осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку

5 5

Тема 5. Профiлактика ВIЛ-iнфекцiТ та
ризикованоi поведiнки

8 2 6

Самостiйна робота 4. Консультацiйна
допомога ВIЛ-позитивним клiентам та
особалл якi практикують ризиковану
поведiнку

6 6

Модульний контроль 2

Разом 29 6 4 6 11

Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

7

Усього 60 |2 10 6 2|



5. Програма навчальноi дисциплiни

1. Загальнi засади соцiальноТ роботи з
якi практикують ризиковану поведiнку

Модуль
особами,
Тема 1.

(2 год.)

ВIЛ-iнфiкованими та

поширення ВIл-iнфекцii, догляд та лiкування ВIл-iнфiкованих

Етiологiя та патогенез ВIJI-iнфекчiТ. Шляхи передачi B1JI та умови, що
Тх визначаIоть. Профiлактика передачi I]IJI вiд lraTepi д() дитиllи. IIрояви BLlI-
irrфекrtiТ у дiтей. ,Щiагtlостика I3iЛ-iнсilекчiТ у дiтей. N4едичний нагля/l та
,гривалий догляд за ВIЛ-iнфiкованиь,tи дiт.ьп,lrt.

OcrtoBlri поIlяття: ВIЛ-iнфекuiя. антиретровiрl,сна терапiя(ДР'I ).
високоаКтивна антиретРовiрr,сна ,герапiЯ (вААр,г), aHl,иpe,r.poBipycrrr
препаратИ (АРВ),нУклеозидНi iнгiбir,орlr зворо,гноi' ,гранскриIIт.азl1.

ненуклеОЗиднi iнгiбiторll зворотнОi' транскрl1пl,аз1.1, iнгiбiтори IIро.геазtl.
iнгiбiтори фузiТ, iнгiбiтори iнтегра_rrt.

CemlillaPcь,кe заtIяттrl 1. ArrTltpc,TpoBipvctta r ераlliя та форшrувангrя
прихильностi до тривалого Jiкt,вання ВIЛ-iнфiкованlлх (2 го,t.)

РекомендоваIIа л iTepaTl,pa :

Основна: 3, 4

Долаткова: 1, 2

Тема 2. особ_пивостi соцiальtлого захистл, BIJl-irrcPiKoBartиx 12 гол.)
Riковi особливостi лiтей \, KoIITeKcтi розкрит"Iя ВIJI-1IозитиtsноI.о c-l.al.\,c\.

Е,гапи розкри,г],я пози,гLlвноI-о ВIЛtс,га.гусу диr.инi. Po_1b
N,lчльтидисциплiнарноi копланди В пРоцесi розкритТя позитивного [JlJI-cTaTr cr
дитиtli.

I]иди норN,lатиВIIо-праI]овLtх aKTiB. РL.Гу"rl1916ч"" tlpaBa ВIJI-позиl.иtзlrоl'
литини. ОсновниЙ норNlатиВно-правовий ак,Г Украi'нИ У ccPepi RIЛ/СНI;l.
Права ВIJI-позИтI.IвIlиХ дiтейr. Соцiальr:ий захисТ ВIJI-irrфi коваIlих та XBopll\
r-ra СНIrЩ дiтей.

OcHoBHi поняття: ВIЛ-пози].ивна дитина, норма.гивно-гtравовi aKl.1l.
права ВlЛ-позити вI Iих дiтей, ссlцiал ьни й захист.

CeMiHapcbкe заняття 2. Система соцiально*педагогiчноТ
ВIЛ-iнфiкованих (2 год.)

Рекомендована лiтература :

Основна: |, З, 4

Додаткова: 2

пiдтриrrкtl

тема З. особливостi осiб, якi практикують ризиковану поведiнку (2 год.)
Поняття та похоДженнЯ ризикованоi поведiнки. Фактори, що впливають

на формування у пiдлiтка моделей ризикованоi поведiнки. особливостi осiб
схильних до ризикованоТ гtоведiнки.

OcHoBHi поняття: ризикована повеДiнка, моделi ризикованоТ поведiнки,
фактори, схильностi.



CeMiHapcbкe Заняття 3. Психосоцiальна пiдтримка осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку (2 год.)

Рекомендована лiтература :

основна: 2

Додаткова: 2, 3

N4одуль 2 Змiст соцiального супроводу t3lЛ-iнфiкованих та осiб, якi
практикуIоть ризиковану повелi HKlz

Гепла 4. Соltiально-психолоt,iчна гtiitт,риrtка ВIJI-iнфiкованltх 14 го;t.)
Пiдхо;tи до консультатllвноТ jiопоltоги сirt'яrl ВIЛ-Ilозитивних ,га осiб,

якi практикуIоть ризиковаI]\/ поведitlкr. СirIейне консультуваIIIJя як засiб
психосоцiальгrоТ пiдтрлtrtк1l. \uleTo.tll та ,гехгtiки роботи пiд час
консуJIьтування,га соt{iа;ьного cvl,IpoBo:l1 ВlЛ-iнфiкованих jliт,ей, осiб, якi
практикують ризикован,\ поведiнкl, та Тх cirreГi.

OcrloBIri поIIяття: ВIЛ-iIrфiковаrri дiтli. особи. як практикуIоть
ризиковану поведiгrку. соцiально-педагогiчгrа пiлтр1-1\1ка, cor{ia.llblti пос_rl\гli.
недержавнi органiзацiТ, гроNlадськi органiзаrtiТ. не;tержавнi I1ентри ;llенного
перебування для ВlЛ-iнфiкованих дiтеl"l. BccvKpaTllcbкa Nlepeiкa лtодсt:i, якi
}Itивуть з ВIЛ (Л)tВ).

CeMiHapcbкe заняття 4. VIетоди соцiа-,тьноТ роботи з ВIЛ-iнфiкованими
(4 гол,)

Рекомендована лiтератr"ра :

основна: 2, з, 1
Дода,гкова: ?, 3

Т'ешла 5. 11рофiлактика ВlЛ-iнсРекцiТ та рl.]зt]ко]]аttоТ пове,lti1-1ки (2 r,o;t.)

ilрофiлактика серед безitоглялFIих ,га безrrри,гу,льIIих rriдлi,гкiв. C_-K:ta.,tc,lBi

ефеrtтивноТ профiлактичноТ програNlи. Загальr-ri засади викорис,гання
iНТеРакти BI] их п,tетод i в 1, проф iл актиLIних п рограN,I ах.

OctloBlli поIlяття: ВIЛ-пози,гивнi дit,и, арт-тераItiя. казко,герапiя, ,цялI)ко
,гераttiя, iгрова терапiя, дiагносr,ика, лiкл,вання, не lI1ирек,гt,Iвна irpoBa гераrriя.

директивна iгрова терапiя.
Пракгичllе заIIя]-I,я 1. ВсеукраТнська блаl,о,,liйлtа оргаlliзliliiя

<RсеукраТгtська Nlepe}Ka людей, rrlo хtивуть з BIJI> (4 год.)
Рекошлендована лiтератчра :

основгtа: 2, 4

/{одаткова: 1, 2, 3

Практичне заняття 2. Психосоцiальна
ВIЛ-iнфiкованих дiтей та осiб, якi практикують

Рекомендована лiтература :

основна: 2,4
Додаткова: I,2,З

пiдтримка сiмей, якi виховують

ризиковану поведiнку (2 год.)



б. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцiнювання навч€l_j,Iьних дос

6.2. Завдання для самостiйнот роботи та критерiт ir оцiнювання

МодулЬ 1. ЗагальНi засадИ соцiальноТ роботи з ВIЛ-iнфiкованими та особами,
якi практикують ризиковану поведiнку
Самостiйна робота 1. Захист прав ВIЛ-iнфiкованих (7 год.)

1. опишiть етiологiю та патогенез ВlЛ-iнфекцii
2. Обгрунтуйте прояви та дiагностику ВIл-iнфекuiт у дiтей
З. НаВеДiТЬ ПРИКлаД захисту прав ВIЛ-iнфiкованоТ дитини та ii ciM'T

Самостiйна робота 2. Розкриття статусу ВIЛ-iнфiкованим дiтям (7 гол.)
1. Обгрунтуйте роль мультидисциплiнарнот команди в процесi розкриття

позитивного ВIЛ-статусу дитинi
2. Запропонуйте практичнi методи роботи з родинами, якi планують

розкрити позитивний ВIЛ-статус дитинi
Рекомендована лiтература :

Основна: 3, 4

lодаткова 1,2,4

МОДУЛЬ 2. ЗМiСт соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих та осiб, якi
практикують ризиковану поведiнку
самостiйна робота 3. Потреби ВIл-iнфiкованих та осiбо якi практикують
ризиковану поведiнку (7 гол.)

1. ОХаРаКТеРИЗУйте потреби ВIЛ-iнфiкованих та запропонуйте шляхи Тх

я нень с дентlв

Вид дiяльностi студента
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Вiдв дування лекцiй 1 J J J J
Вiдв дування семlнарських занять 1

аJ J 2 2
Вiдв д), вiilIIlя прllкl,и tltlltx заI lять 1 J J
Робо га на ceMiHapcbKoN{y заrtят,l,i 10 _) _) t/ 2 20
Рсlбота на практиLlHclпl1, заняттi 10 _) з0
Лабораторна робсlта (в топr1 чис_,li
_foll\ cIi. ВlIIi()НаlIНЯ. захltс г)

lt)

В li КО tl анltя зав.iIаI t ь д_ця cartocTi l:t t t оi
роботrт

) 2 10 2 l0

Виконання модульноi роботи 25 l 2_5 1 25
Виконання IНДЗ з0

Ра зсlrt 71 9_]



вирiшення
2, Охарактеризуйте потреби осiб, якi шрактикують ризиковану

поведiнку
З. Проаналiзуйте особливостi соцiальноТ роботи з дiтьми, якi мають

проблеми в поведiнцi
4, Розробiть модель соцiально-психологiчноТ jlоIlомоги ВIЛ-

позитивt{им клiснтам
Сапtост,iйrlа робота 1. Koltcy.,tbTaltiйtIa доIlо}tоl,lt ВIЛ-пози,I-ивtItI]\I
клiснтапr та особаr,t якi практIIк\,ють pII]IIItoBaHv llоведiнку (7 гол.)

1,Визначте пiдхоли до Koнc\,.lbTaTrtBHoT .lоIIо\Iоги В[Л-llозитивнtlх
клiснтiв

2. Проагrалiзr,йте. Llo\I\, сirIейне KoIlc\.lb г\ tsаI{I]я t]ист,},па€_ засобоrt
психосоIIiальноТ tтi.t,гриrlки сirIей. якllх ,горкн\-lась ttроб.tел.tit ВIЛ-iнфекlrii'

З. Назвiть правl,rпа роботlt з особаrtrt. якi пракl,икчють ризикован\
поведiгtку

4. Визначте ви\Iоги. якi вI.1с\,ваIоться ,1о гIраttiвника BlJI-cepBicHoi'
органiзаrtiТ, якийr працю€ з ВIЛ-iнсРiкованиrrrr

5. Запропогrl,йте ]\1eTojllj та TL,xI]iKrt роботlt пi: час к()tlсуJьт\,ваt{I]я та
соцiального супрово:у ВIЛ-iгтфiковатlrrх

Рекоп,tендована лiтератr,ре :

основна: 1, ?, З.4
Додаткова: 2

Kprmepi| оtуiнкlвсtння. Пiдс\ \1кова Ki-libKicTb балiв, набрана студен,гаN,IL,l за
виконання завдаl]ь з ca\locTir"lHoi роботrr. с одttiсtо :] складових поточгtоl

успitшностi ст\,дентiв з дисциll;liгtll i гtрl.r BltcTaB.leHHi заl,альr-rоТ кiлькосгi ба.riв
за поточIrу r,спiшнiсть ]lоilа€,гься з балаrlи. одержа}{иN,lи за виконаtлня iHlrtllx
видiв поточноТ навчальноТ робо,ги.

Самостiйна робота з Ko)iIlol' TerIlt за робочоIсl ItавLiальною програN,IоIо
оцiнюсться у 5 ба;riв. fie 5 ба:iв. lle Ko"rIt] робота с,гу/lеLII,оN4 виконаIlа t]

повноN,Iу обсязi, 4 бали якшlо робоr-а BllKoHaHa лtай,ке на 90%о Bij{ заt,а;tьноt c,l

обсягу, З бали обсяг виконаноТ роботи cTaHoBLlTb 50% вiд заг.lльного
обсягу, 2 бали - викона}]а частина робо],LI скjlадас вiд 20% Bi;t :]aI,aJIbllot-O

обсягу, 1 бал - обсяг викоIIаних зав.цань скла,Itас Nlel{IIle l0% rзiд загальIIоI,о
обсягу.

6.3" Форми проRедеrtня модульного конl,роJIIо,га кри,герiТ ortiHroBaltHя

N4одульний когtтроль знаLtь здобl,вача першого (бакалаврського) рiвlrя
здiйснtосться по завершенню вивчегlня Bcix тем змtiстового Ntодуля (молулiв)
на останньому KoHTpoJIbнoN{y занят,гi.

Kpttпlepil' оtliнюв(lLlня. Прове:lення l\,{o;JyJIbHoI,o кон,гро"rIю вкJIюча(
контроль теоретlлчноТ i практичноТ пiдготовки студеIIта з програ\{rIого
п,rатерiалу I]авчаJIьItоТ дисltип.tiнлt. N4о,]ульtlа Kolll,poJtblla робоr,а IIроходи,],L \

форшлi тестування, яке вкJlк)час 25 виIlадкових заItи,гань з ttрой,леноI-о
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матерiалУ. До тес,гУ вItлIочено запитанНя на оДIlУ, лвi, багаго з баl.а.гьох
правильниХ вiдповiдtей. N4аксиivtальF{а Ki.llbKicTb балiв якУ стулеFI,I. \1о/ке
отриматИ за виItоНаннЯ моJIульноТ кон,грольноТ роботи становить 25 ба;riв.
правильна вiдповiдь на одне запитаtItIя - l бал.

6,4, Форми проведення ceN{ecтpoвoI,o коFIтро,цЮ l,а кри.герiТ оltiнrовання.
За змiстовим модУлеN{ - rie передбаLIегlо [lавчальнLIN,I плано]\1.

6.5. ОрiснтоВний перелiк питаt{Ь itлЯ сеN,IестрОtsого коN,lп-гiексноI.о Koll.Ipo,r]Io
l. Проблеми N{едичного супровОДу ВIЛ-iнсРiкованих в YKpaTHi
2. Особливостi перебiгу ВIЛ-iлlфекшiТ
з. Проблеп,rи формуВаннЯ гIрихильItостi ло триваjIоI.о а}{тире.гровiрусноr.сt

л iкування ВIЛ-i нф iKoBaH их
4. Призначення i можrтивостi ан,гиретровiрr,,сноТ r,ерапii': .,1инапtiка

розвитку лi куваtlня В I 
jI-i rtфi коваtlих

5. Причини виникнеIrня критИчFIих си.гуацiЙ у rкиr..гi ciM'T якоТ,горкнчлась
проблема В IЛ-i нфекцi r'

6, Соцiально-педагогiчtti мtстоди оцitlки кризових ситуацiй у роботi з t]Iл-
irrфiковалlиN,lи

7. особливостi соцiа-цьноТ роботи з дiтьп.ли, якi Nlаю,гЬ ttроб;tеr,tи t]

поведiнцi
Вплив стигматИзацiТ та дискримiнацii на якiсть життя ciM'T якоТ
торкнулась проблема ВIЛ-iнфекцiТ
нормативно-шравовi засади соцiального захисту ВIл-iнфiкованих в
YKpaTHi.

10. Переваги та недолiки соцiальноi пiдтримки, яку надають He,llcpжaBtti
органiзацiТ ВIЛ-iнфiкованим в YKpaTHi.

1 1.Потреби осiб, якi практикують ризиковану повелiнку
12.особливостi функцiонування мережi недержавних

перебування для ВIЛ-iнфiкованих
1з.досвiд соцiально-педагогiчнот роботи

в.

9.

системi догляду й пiдтримки ВIл-iнфiкованих та Тх сiмей
14.Методи соцiально-педагогiчноТ роботи з сiм'ями,

недержавних

центрlв денногt)

opгaH iзаrtiй }

в YKpaTrri
якi пjIаIIчю] I)

розкрити позитивний ВIЛ-статус
15.мiсце та роль соцiального працiвника в процесi розкриття позитивного

ВIЛ-статусу
16.Актуальнi проблемИ вихованНя та розВиткУ ВIЛ-iнфiкованих дiтей
17.Правила роботи з особами, якi практикують ризиковану поведiнку
1 8.Вплив соцiальних iнститутiв на процес соцiалiзацiТ ВIЛ-iнфiкованих
19,Соцiально-психологiчна пiдтримка ВIЛ-позитивних та Тх сiмей в

YKpaTHi
20.особ;rивостi соttiа-,tьно-llелаI,оt,iчноi робот,tл 

,з сiм'яN4и яких -IopкHvJlacb
проблема ВIЛ-i гrфекuii'

21 .I-IапрямИ соцiа-tt,llО-tlе. tагоl,iчttоТ робоr,и з сiп,t'ями яких l.opKIryJlacb
проблеп,rа В IЛ-i нфекrtii'



22. Роль соцiального сугIроводу сiмей яких торкнулась проблема ВIЛ-
iнфекцii

2З.СОЦiаЛЬно-ПеДагогiчнi умови пiдготовки майбутнiх соцiальних
ПРаЦiВНИКiв До роботи з сiм'ями в YKpaTHi яких торкнулась проблема
ВIЛ-iнфекцiТ

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка Ki"rbKicTb ба-пiв

Вiдмiнно l 00-90
Щутсе лобре
.Г{обре

82-89
75_81

Задовi,пьнtl

/{ocтaTHbo
бL)-7 4
60-68

Незадовiльно 0-5с)

10
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