
 
 



 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 3  
Семестр 6  
Кількість змістових модулів з розподілом:  2 
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60  
Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль -  

Самостійна робота 28  
Форма семестрового контролю залік  
 
2.     Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна 
реабілітація дітей та молоді»  є: ознайомлення студентів з основними 
характеристиками базових технологій соціально-педагогчної роботи, 
визначення сутності та особливостей процесу технологізації реабілітації 
різних клієнтів та груп, розробка алгоритмів професійної діяльності 
суб’єктів соціальної роботи за напрямком реабілітації; усвідомлення та 
прийняття реабілітаційних стратегій та моделей соціальної роботи; 
визначення та добір технологічного забезпечення, спрямованого на 
активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення 
власних проблем. 

Завдання: 
1. Ознайомлення з метою та завданнями таких технологій 

соціально-педагогічної роботи як технології соціальної реабілітації. 
2. Визначення можливостей використання технологій 

соціальної реабілітації в практичній роботі соціального педагога. 
3. Опанування організаційно-методичних основ розробки 

та впровадження технологій соціальної реабілітації в закладах 
соціального спрямування.  

4. Набуття основних операційних навичок, оволодіння 
прийомами та техніками соціально-педагогічної роботи по реалізації 
технологій реабілітації. 

 



3.       Результати навчання за дисципліною 
Результати навчання, що передбачають засвоєння загальних, 

професійних та спеціальних компетентностей студентів представлено в 
таблиці нижче: 

 
код Компетентності Програмні результати 

навчання 
ОК14   
ЗК8 Здатність діяти з соціальною 

відповідальністю та 
громадянською 
свідомістю 

 

ФК4 Володіння знаннями 
особливостей психофізичного 
розвитку, 
потенційних можливостей, потреб 
і досягнень дітей з інвалідністю 
 

 

ФК8 Уміння організовувати 
просвітницьку роботу з різними 
віковими 
групами; доцільно обирати 
тематику, форми та методи 
роботи відповідно 
до проблем та потреб різних 
вікових груп 
 
 

 

ФК10 Здатність забезпечувати 
інклюзивні процеси, виявляти 
особливості та шляхи покращення 
життєдіяльності дітей та молоді з 
особливостями психофізичного 
розвитку у соціальному 
середовищі 
 

 

ПРН 7  Здатність застосовувати 
технології соціально-
педагогічної 
профілактики та реабілітації 
 
 



ПРН 11  Здатність здійснювати 
соціально-педагогічну 
підтримку ВІЛ- 
інфікованих дітей та їх сімей; 
дітей, які перебувають у 
конфлікті з 
законом 
 
 

ПРН 19  Вміння проводити тренінгові 
форми соціально-педагогічної 
роботи 
 
 

 
 

 
4.    Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

Усь
ого 

Розподіл годин між видами 
робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1 Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді як 
напрям діяльності соціального педагога 
Тема 1. Соціальна реабілітація 
як напрям соціально-
педагогічної діяльності  

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Напрямки та стратегії 4 - 2 - - - 2 



соціально-педагогічної 
реабілітації 
Тема 3. Реабілітаційний центр як 
система заходів з упровадження 
технологій соціальної 
реабілітації, корекції та терапії 

6 - - 2 - - 4 

Тема 3. Особливості реабілітації 
різних категорій населення 

4 - 2 - - - 2 

Тема 4. Характеристика 
сучасних програм та проектів 
соціальної реабілітації 

12 4 - 4 - - 4 

Разом 30 6 4 6 - - 14 
Модульний контроль 2 - - - - - - 
Змістовий модуль ІІ Застосування реабілітаційних технологій в соціально-
педагогічній роботі. 
 
Тема 1. Технологія соціальної 
реабілітації сім'ї з дітьми з 
особливими потребами 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 2. Технологія соціальної 
реабілітації підлітків з 
девіантною поведінкою. 

4 2 - - - - 2 

Тема 3. Соціальна реабілітація 
«дітей- вулиці» 

4 - - 2 - - 2 

Тема 4. Технологія соціальної 
реабілітації неповнолітніх, які 
повертаються з місць 
позбавлення волі 

6 2 - - - - 4 

Тема 5. Технологія соціальної 
реабілітації людей похилого 
віку. 

6 - 2 - - - 4 

Разом 26 6 2 4 - - 14 
Модульний контроль 2 - - - - - - 
Семестровий контроль -  
Усього 60 12 6 10 - - 28 

 

 
 

 
5.  Програма навчальної дисципліни 

 



 
Змістовий модуль 1  
Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді як напрям 
діяльності соціального педагога 

 
Лекція 1. Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи (2 

год.) 
Технологія соціальної реабілітації. Соціальна реабілітація як 

комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини у правах, 
соціальному статусі, здоров’ї, дієздатності. Особливості проведення 
соціальної реабілітації різних категорій клієнтів. Створення 
реабілітаційного середовища. Правовий і неправовий характер 
реабілітаційних програм. Базові принципи надання реабілітаційних 
послуг. Активізація ресурсів клієнтів. Створення умов для інтеграції 
клієнта в середовище. Гуманізація соціального простору. 

Основні поняття: соціальна реабілітація, комплекс заходів, 
реабілітаційне середовище, гуманізація соціального простору. 

Основна література: 2, 5 
Додаткова література: 2, 3 
 
 

 
Семінарське заняття 1. Напрямки та стратегії соціальної 

реабілітації (2 год.) 
 
Основна література: 2, 5 
Додаткова література: 2, 3 
 
Семінарське заняття 2.  Особливості реабілітації різних 

категорій населення (2 год.) 
  
Основна література:  4, 5 
Додаткова література:  3 
 
 
 
Практичне заняття 1.  Реабілітаційний центр як система заходів 

з упровадження технологій соціальної реабілітації, корекції та терапії 
(2 год.) 

Основна література: 1, 3 
Додаткова література: 2, 5 
 



 
Лекція 2. Характеристика сучасних програм та проектів 

соціальної реабілітації (4 год.) 
Поповнення та систематизація знань учасників з питань програм та 

проектів соціальної реабілітації, сприяти розвитку вміння аналізу 
отриманої інформації, сприяти створення виховної ситуації, яка вплине на 
формування бажання використовувати набуті знання у майбутній 
практичній роботі.  
 

Практичне заняття 2-3. Характеристика сучасних програм та 
проектів соціальної реабілітації (4 год.) 

 
Основна література: 2, 5  
Додаткова література: 1, 3 
 
 

Змістовий модуль ІІ  
Застосування реабілітаційних технологій в соціально-педагогічній 
роботі. 
ЛЕКЦІЯ 1. Технологія соціальної реабілітації сім'ї з дітьми з 
особливими потребами 
Специфіка  розробки реабілітаційних програм для батьків, що мають 
дитину з особливостями розвитку. Форми роботи та реабілітаційні 
технології для сімей, що мають дитину інваліда.  
 
Основні поняття: цикл соціально- реабілітаційної роботи, короткочасні 
форми роботи, довготривалі форми роботи, патронаж як форма соціальної 
реабілітації 

Основна література: 1, 2 
Додаткова література: 3 

 
Практичне заняття 1. Технологія соціальної реабілітації сім'ї з дітьми 
з особливими потребами 

Основна література: 1, 2 
Додаткова література: 3 

 
ЛЕКЦІЯ 2. Технологія соціальної реабілітації підлітків з девіантною 
поведінкою. 
Основні принципи соціальної реабілітації підлітків з девіантною 
поведінкою 
Етапи реабілітаційної роботи. Основні принципи соціальної реабілітації 
підлітків з девіантною поведінкою. Розгляд поняття девіантної поведінки з 
різних боків: вчинок, дії людини, що не відповідають офіційно 



встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам 
(стандартам, шаблонам); соціальне явище, виражене в масових формах 
людської діяльності, що не відповідають офіційно встановленим або 
фактично сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, 
шаблонам). 
Основні поняття: соціальна реабілітація, девіація, девіантна поведінка, 
корекція. 

Основна література: 1,4,5 
Додаткова література: 4 

Практичне заняття 2. Соціальна реабілітація «дітей- вулиці» 
Основна література: 2,3,4 
Додаткова література: 5 

ЛЕКЦІЯ 3. Технологія соціальної реабілітації неповнолітніх, які 
повертаються з місць позбавлення волі 
Проблема молодіжної злочинності. Зміст роботи і напрями діяльності 
фахівця в роботі з колишніми злочинцями. Етапи роботи з молоддю які 
повернулись з місць позбавлення волі. 
Соціальна робота з неповнолітніми, які порушили закон, складається із 
соціально-реабілітаційної та профілактичної роботи безпосередньо в 
місцях позбавлення волі (виховних чи виправних колоніях тощо), а також 
із роботи на волі, після звільнення - ресоціалізації та соціальної адаптації з 
подальшою інтеграцією в суспільство. 
Основні поняття: неповнолітні, злочин, злочинність, соціалізація, 
ресоціалізація, адаптація, дезадаптація. 

Основна література: 1, 3, 4 
Додаткова література: 2 

Семінарське заняття  1. Технологія соціальної реабілітації людей 
похилого віку. 

Основна література: 2, 5 
Додаткова література: 2, 3 
 
 

 
6.    Контроль навчальних досягнень 

 
6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

Макси
мальн
а к-сть 
балів 
за 
одини
цю 

Модуль 1 Модуль 2 

кількі
сть 
одини
ць 

макси
мальн
а   
кількі
сть 
балів 

кількі
сть 
одини
ць 

максим
альна   
кількіст
ь балів 



Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 1 1 
Відвідування практичних занять 1 3 3 2 2 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 1 10 
Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 4 20 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом 18 103 15 91 
Максимальна кількість балів:                                       194 
Розрахунок коефіцієнта:                                       194/100= 1,94 
                                                            Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х x 
1,94=ХХ балів.                  

 
 

6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Змістовий модуль І. Соціально-педагогічна реабілітація дітей та 

молоді як напрям діяльності соціального педагога 
1. Підготувати  по 5 тестових питань з відповідями до всіх тем 1 

модуля. (5 балів) 
2. Підготувати 5 тренінгових вправ (ігор) для різних категорій 

клієнтів, які можна застосовувати у реабілітаційній роботі.(5 
балів) 

3. Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, 
мультфільмів, уривків з художніх чи документальних фільмів 
реабілітаційного спрямування, скласти список з посилань, або 
завантажити на сервер. (5 балів) 

4. Скласти кросворд  на 20 питань за основними термінами 
модулю. (5 балів) 

 
 
Змістовий модуль 2. Застосування реабілітаційних технологій 
соціально-педагогічній роботі. 

1. Підготувати  по 5 тестових питань з відповідями до всіх тем 2 
модуля. (5 балів) 

2. Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, 
мультфільмів, уривків з художніх чи документальних фільмів, 
які можна використовувати під час проведення реабілітаційної 



роботи з різними категоріями клієнтів (за темами модуля 
обрати для себе одну тему, скласти список з посилань, або 
завантажити на сервер. (5 балів) 

3. Скласти перелік реабілітаційних технік з 5 видів діяльності для 
клієнтів різного віку та різних соціальних категорій. Оформити 
їх на картках за схемою: проблематика, вік, кількість 
учасників, час на виконання, хід роботи, висновки (післядія).(5 
балів) 

4. Здійснити порівняльний  аналіз двох реабілітаційних програм, 
висвітлити результати у мультимедійній презентації. (5 балів) 

 
6.3.   Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється шляхом проведення 
тестування. Студент може отримати максимально 25 балів за 
одну модульну контрольну роботу.  

6.4.   Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом. 

6.5.   Орієнтовний перелік питань до комплексного екзамену. 
 

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

2. Визначити переваги групових форм роботи у вирішенні проблем 
профілактики та реабілітації  

3. Охарактеризувати основні методи, що застосовуються в соціальній 
роботі за напрямком реабілітації. 

4. Визначити специфіку реабілітаційної роботи з сім’ями, що 
перебувають в складних життєвих обставинах. Навести приклади. 

5. Дати характеристику основних напрямів соціальної реабілітації. 
6. Назвати основні завдання соціального працівника по реабілітації 

клієнтів з обмеженими функціональними можливостями. 
7. Охарактеризувати можливості мистецтва в реалізації технологій 

соціальної профілактики та реабілітації. 
8. Охарактеризувати основні принципи соціальної реабілітації. 
9. Описати зміст та форми роботи за напрямком інклюзивної освіти. 
10. Визначити особливості реабілітації клієнтів, що перебувають в 

конфлікті з законом. 
11. Визначити особливості роботи соціального працівника в Центрі  

реабілітації. 
12. Розкрити взаємозв'язок методів соціальної роботи (соціологічні, 

психолого-педагогічні, організаційні, педагогічні) з  соціальною 
реабілітацією. 



13. Розкрити особливості використання технік терапії в практиці 
реабілітаційної соціальної роботи. Навести приклади. 

14. Розробити зміст реабілітаційної програми. 
15. Розробити план профілактичного лекторію. 
16. Розробити зміст комплексного реабілітаційного заняття. 
17. Розробити проект реабілітаційного Центру. 
18. Розробити перелік організаційних форм роботи для реабілітаційного 

центру. 
19. Розробити зміст та ідею рекламно-інформаційного продукту за 

напрямком профілактики девіантної поведінки. 
 

6.6.   Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.   Навчально-методична картка дисципліни «Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді» 
 

Модулі Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ  
Назва 
модуля 

Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді як напрям 
діяльності соціального педагога 

Застосування реабілітаційних технологій в соціально-
педагогічній роботі. 

 
Лекції 1 (1 бал)   2 (2 бали) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 

 

Теми лекцій Соціальна 
реабілітація як 
напрям 
соціально-
педагогічної 
діяльності  

  Характеристика 
сучасних програм та 
проектів соціальної 
реабілітації 
 

Технологія соціальної 
реабілітації сім'ї з 
дітьми з особливими 
потребами 

Технологія 
соціальної 
реабілітації підлітків 
з девіантною 
поведінкою. 

Технологія соціальної реабілітації 
неповнолітніх, які повертаються з 
місць позбавлення волі 

Практичні та 
семінарські 

заняття 

11 балів 11 балів 11 балів 22 бали 11 бали 11 бали 11бали 

Теми 
практичних 
та 
семінарськи
х  занять 

Семінар 1 
Напрямки та 
стратегії 
соціально-
педагогічної 
реабілітації 
 

Практичне 1 
Реабілітаційний 
центр як система 
заходів з 
впровадження 
технологій 
соціальної 
реабілітації, 
корекції та 
терапії 

Семінар 2 
Особливості реабілітації 
різних категорій 
населення 
 
 

Практичне 2-3 
Характеристика 
сучасних програм та 
проектів соціальної 
реабілітації 
 

Практичне 1 
Технологія соціальної 
реабілітації сім'ї з 
дітьми з особливими 
потребами 

Практичне 2 
Соціальна 
реабілітація «дітей- 
вулиці» 

Семінар 1 
Технологія соціальної реабілітації 
людей похилого віку. 

Самостійна 
робота 

1. Підготувати  по 5 тестових питань з відповідями до всіх тем 1 модуля. (5 балів) 
2. Підготувати 5 тренінгових вправ (ігор) для різних категорій клієнтів, які можна 

застосовувати у реабілітаційній роботі.(5 балів) 
3. Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, мультфільмів, уривків з художніх чи 

документальних фільмів реабілітаційного спрямування, скласти список з посилань, або 
завантажити на сервер. (5 балів) 

4. Скласти кросворд  на 20 питань за основними термінами модулю (5 балів) 
 

1. Підготувати  по 5 тестових питань з відповідями до всіх тем 2 модуля. (5 балів) 
2. Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, мультфільмів, уривків з 

художніх чи документальних фільмів, які можна використовувати під час 
проведення реабілітаційної роботи з різними категоріями клієнтів (за темами 
модуля обрати для себе одну тему, скласти список з посилань, або завантажити на 
сервер. (5 балів) 

3. Скласти перелік реабілітаційних технік з 5 видів діяльності для клієнтів різного 
віку та різних соціальних категорій. Оформити їх на картках за схемою: 
проблематика, вік, кількість учасників, час на виконання, хід роботи, висновки 
(післядія).(5 балів) 

4. Здійснити порівняльний  аналіз двох реабілітаційних програм, висвітлити 
результати у мультимедійній презентації. (5 балів) 

Поточний 
контроль 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2  (25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Розрахунок коефіцієнту: 194/100=1,94 



8. Рекомендовані джерела 
Базова: 
1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 
практика : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола // за ред. С. О. Сисоєвої. − К. : НПУ 
імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с. 
2. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – 
К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 
3. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, 
Т. Г. Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 
312 с. 
4. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, 
С. Я. Харченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 
5. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студ. вищих навч. 
закладів / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 
328 с. 

 
Додаткова: 

1. Аналітичний звіт: Моніторинг соціального супроводу сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах. – К.: Держсоцслужба, 2006. 
– 136с.   

2. Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитологию / А.К. 
Долгушин. – М. : Социально-технологический институт МГУС, 2000. – 
52 с. 

3. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / В. П. 
Лютий. – Розділ 1. – Загальні технології соціальної роботи. – К. : 
Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 75 с. 

4. Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей 
з вадами здоров'я : [монографія] / Шевцов А. Г. – К. : НТІ «Інститут 
соціальної політики», 2004. – 239 с. 

5. Шендеровський К. С. Моніторинг в соціальній роботі : навч. посіб. 
/ Шендеровський К. С. – К. : Главник, 2006. – 144 с. 

 


