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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Змiстовий модуль кСоцiальний супровiд ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix сiмей>
Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання Украiнська
Зага.пьний обсяг кредитiв / годин 2160
Курс 4
Семестр 7
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28
Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноТдисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою викJIаданн;I змiстового модуля <<Соцiальний супровiд ВIЛ-

iнфiкованих дiтей та ixHix сiмей>> е: сприяти розвитку професiйноi
компетентностi маЙбутнiх соцiальних педагогiв, засвоенню теоретичних
Знанъ, практичних yмiнb, формуванню високого рiвня готовностi до
здiйснення соцi€Lльного супроводу ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix сiмей.

Завданнями ýмiстового модуля <Соцiальний супровiд ВIЛ-iнфiкованих
дiтей та iхнiх сiмей>> е оволодiннrl майбутнiми соцiальними педагогами
такими компетенцiями:

здатнiсть до генерацiТ нових iдеЙ, творчого пiдходу до вирiшеннrl
професiйних завдань;
володiння знаннями нормативно-правовоi бази соцiального захисту
населеннrI, здатнiсть забезпечувати права дитини та ix сiмеЙ,
органiзацii соцiально-правовоi дiяльностi у рiзних iнстиryтах
соцiального виховання.
здатнiсть дiяти згiдно Етичнимздатнiсть дiяти згiдно з Етичним кодексом спецiалiстiв iз соцiалъноТ
роботи (соцiальних працiвникiв i соцiальних педагогiв) Украiни.

роботу з рiзними вiковими
форми та методи роботи

вiдповiдно до проблем та потреб рiзних вiкових груп.

сiм'ями та дiтъми, якi перебуваютъ у конфлiктi з законом.



3. Результати навчання за дисциплiною
Здатнiсть продемонструвати базовi медико-соцiагlьнi, комунiкативнi,
психологiчнi та педагогiчнi знання з професii у процесi забезпечення
соцiально-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми, молоддю та сiм'ями.
Здатнiсть продемонструвати знання теоретиlIних основ та нормативно-
правових засад iнклюзивноi освiти, виявляти особливостi та шляхи
покращення життсдiялъностi дiтей та молодi з особливостями
психофiзичного розвитку.
Здатнiсть до рацiон€ulъного вибору i реалiзацiТ психологiчних методик i
технологiй соцiально-педагогiчноТ роботи з дiтъми та молоддю в
навчЕUIьних, позанавч€Lпъних закJIадах та закладах соцiального-
спрямування.
Здатнiсть здiйснювати соцiально-педагогiчну пiдтримку ВIЛ-
iнфiкованих дiтей та ik сiмей; дiтей, якi перебувають у конфлiктi з
законом.
Здатнiсть забезпечувати соцiально-правовий захист дiтей, молодi та ik
сiмей.

4. Структура навчальноi дисциплiни

теtчtатичний план для деннот форми навчання

Назва змiстових модулiв, тепл
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Модуль 1. Загальнi засади соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix с меи
Тема 1. Поширення ВIЛ-iнфекцii, догляд та
лiкування ВIл-iнфiкованих

6 4 2

Самостiйна робота 1. Захист праз ВIЛ-
iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей

7 7

Тема 2. Особливостi соцiального захисту
ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix сiмей

6 4 2

Самостiйна робота 2. Розкриття статусу
ВIЛ-iнфiкованим дiтям

7 ]

Модульний контроль 2
Разом 28 8 4 I4

Модуль 2. Змiст соцiального супроводу ВIЛ iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей
Тема 3. Соцiально-психологiчна пiдтримка
ВIЛ-iнфiкованих дiтей та iiHix сiмей

8 4 4

7 7

Тема 4. Профiлактика ВIЛ-iнфекцii 8 4 4



Самостiйна робота 4. Консультацiйна
допомога ВIЛ-позитивним клiента:rл та
ixHiM сiмоям

7 7

Модульний контроль 2
Разом з2 8 8 |4

Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

Усього 60 16 |2 28

5. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1. Зага-гlънi засади соцiалъного супроводу ВIЛ-iнфiкованих дiтей та
ikHix сiмей
Тема 1. Поширення ВIЛ-iнфекцii, догляд та лiкування ВIЛ-iнфiкованих
(4 гол.)

Етiологiя та патогенез ВIЛ-iнфекцii. lШляхи передачi ВIЛ та умови, що
ik визначаютъ. Профiлактика передачi ВIЛ вiд MaTepi до дитини. Прояви ВIЛ-
iнфекцii у дiтей. ,Щiагностика ВIЛ-iнфекцii у дiтей. Медичний нагляд та
тривалий догляд за ВIЛ-iнфiкованими дiтьми.

OcHoBHi поняття: ВIЛ-iнфекцiя, антиретровiрусна терапiя(АРТ),
високоактивна антиретровiрусна терапiя (ВААРТ), антиретровiрусну
препарати (АРВ),нукJIеозиднi iнгiбiтори зворотноi транскрипт€Lзи,
ненукJIеозиднi iнгiбiтори зворотноi транскриптази, iнгiбiтори протеази,
iнгiбiтори фузii, iнгiбiтори iнтеграли.

CeMiHapcbкe заняття 1. Антиретровiрусна терапiя та формування
прихильностi до триваJIого лiкування ВIЛ-iнфiкованих (2 год.)

1. Лiкування ВIЛ-iнфекцii у лiтей: антиретровiрусна терапiя, Ti препарати,
механiзми ix дii.

2. ПоказаннrI до призначення антиретровiрусноТ терапii, контроль за iT

проведенням.
3. Побiчнi ефекти антиретровiрусноi терапii та змiна схеми лiкуванrrя

дiтей.
4. Особливостi формування прихилъностi до АРВ-терапii у дiтей.

Рекомендована лiтература:
Основна:1,2
,Щодаткова: t,4

Тема 2. Особливостi соцiального захисту ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix
сiмей (4 год.)

BiKoBi особливостi дiтей у KoHTeKcTi розкриття ВIЛ-позитивного
статусу. Етапи розкриття позитивного ВIЛ-статусу дитинi. Роль
мультидисциплiнарноI команди в процесi розкриття позитивного ВIЛ-
статусу дитинi.

Види нормативно-правових aKTiB, реryлюючих права ВIЛ-позитивноi
дитини. Основний нормативно-правовий акт УкраТни у сферi ВIJУСНIД.



Права ВIЛ-позитивних дiтей. Соцiальний захист ВIЛ-iнфiкованих та хворих
на СНIЩ дiтей.

OcHoBHi поняття: ВIЛ-позитивна дитина, нормативно-правовi акти,

права ВIЛ-позитивних дiтей, соцiальний захист.
CeMiHapcbкe заняття 2, Система соцiально-педагогiчноI пiдтримки

ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей (2 гол.)
1. Участь недержавних органiзацiй у системi догляду й пiдтримки ВIЛ-

iнфiкованих дiтей та iх сiмей.
2.Особливостi соцiально-педагогiчноi роботи мережi недержаВНИХ

центрiв денного перебування для ВIЛ-iнфiкованих дiтей та дiтей, яКИХ

уразила епiдемiя ВIЛ-iнфекцii.
3. Соцiальнi послуги центрiв денного перебування для ВIЛ-iнфiкованих

дiтей та iх сiмей
Рекомендоuu"u лiтература:
Основна: 1, З

Щодаткова: 2, З

Модуль 2 Змiст соцiапьного с,упроводу ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix сiмеЙ

Тема 3. Соцiально-психологiчна пiдтриьrка ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ixHix
сiмей (4 гол.)

Пiдходи до консультативноi допомоги сiм'ям ВIЛ-позитивних. СiмеЙНе
консулътування як засiб психосоцiальноТ пiдтримки. МетоДи Та технiКИ

роботи пiд час консультування та соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих

дiтей та Тх сiмей.
OcHoBHi поняття: ВIЛ-iнфiкованi дiти, соцiально-педагогiчна

пiдтримка, соцiальнi послуги, недержавнi органiзацii, громадськi органiзацii,
недержавнi центри денного перебування для ВIЛ-iнфiкованих дiтей,
ВсеукраiЪська мережа людей, якi живуть з ВIЛ (ЛЖВ).

CeMiHapcbцe заняття 3. Методи соцiального супроводу ВIЛ_
iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей 14 гол.)

1. Загаrrьна характеристика методiв та форм соцiально-педагогiчноi

роботи з сiм'ями, якi виховують ВIЛ-iнфiкованих дiтей.
Рекомендована лiтература:
Основна: 2,3
,Щодаткова:2,4

Тема 4. Профiлактика ВIЛ-iнфекцiТ (4 год.)
Профiлактика серед бездоглядних та безпритульних пiдлiткiв. Складовi

ефективноТ профiлактичноi програми. Загальнi засади викорисТанНlI

iнтерактивних методiв у профiлактичних програмах.
OcHoBHi поняття: ВIЛ-позитивнi дiти, арт-терапiя, казкотерапiя, лялЬкО

терапiя, iгрова терапiя, дiагностика, лiкування, не директивна iгрова терапiя,

директивна iгрова терапiя.
CeMiHapcbKe заняття 4. Профiлактична робота з ВIЛ-iнфiкованимИ

дiтьми та ikнiми сiм'ями 14 гол.)
6



1. Арт-терапiя як метоД допомоги дiтям з тяжкими захворюваннями.
2. Терапiя середовищем як метод допомоги дiтям з тяжкими

захворюваннями.
3. Казкотерапiя та лялькотерапiя як метод допомоги дiтям з тяжкими

захворюваннями.
4. Iгрова терапiя як метоД допомоги дiтям з тяжкими захворюваннями.
Рекомендована лiтература:
Основна; |,2,З
.Щодаткова: I,2,5

6. Контроль навчальних досягнень

6.1 . Система оцiнюваннrl навча_гIьних ,

6.2.завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання

Модуль 1. Загальнi засади соцiального супровоДу ВIЛ-iнфiкованих дiтей та
IxHix сiмей
Самостiйна робота 1. Захист прав ВIЛ-iнфiкованих (7 год.)

1. Опишiть етiологiю та патогенез ВIЛ-iнфекцii
2. Обгрунтуйте прояви та дiагностику ВIЛ-iнфекцii у дiтей
3. Наведiть гIриклад захисту прав ВIЛ-iнфiкованоi дитини та Ti ciM'i

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

позитивного ВIЛ-статусу дитинi

ьних досягнень студентlв

Вид дiяльностi ст\,дента
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Вiдвiдування лекцiй 1 4 4 4 4
Вiдвiдування семiнарських з анять l 2 2 4 4
Вiдвiдування практичних занять 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 2 20 4 40
Робота на практичному заняттi 10
Лабораторна робота (в тому члтслi дошуск,
виконання, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5 2 10 2 10
Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНДЗ 30

Разом 61 8з
Максимальна кiлькiсть балiв: 144
Розрахунок коефiцiснта: 144: 100:1,44;К:7,44

2. Запропонуйте практичнi методи роботи з родинами, якi планують



розкрити позитивний ВIЛ-статус дитинi
Рекомендована лiтература:
Основна: 2, З
!одаткова: 1,3,5

модуль 2. Змiст соцiалъного суп_роводу ВIл-iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей
самостiйна робота 3. Потреби ВIл-iнфiкоъаних дiтей та ixHix сiмей
(7 год.)

1. Охарактеризуйте потреби ВIл-iнфiкованих та запропонуйте шляхи ik
вирiшення

допомоги ВIЛ-

ВIЛ-ПОЗИТИВНИМ

ВIЛ-ПОЗИТИВНИХ

2. Розробiть модель
позитивним клiснтам

соцiально-психологiчноi

самостiйна робота 4. Консультацiйна допомога
клiентам та ikHiM сiмrям (7 год.)

1. Визначте пiдходи до консультативноi допомоги
клiентiв

2, Проаналiзуйте, чому сiмейне консультування виступае засобом
психосоЦiальноi пiдтримКи сiмей, якиХ торкнуласъ проблема ВiЛ-iнфекцii

3. Визначте вимоги, якi висуваються до працiвника ВIЛ-Ъервiсноi
органiзацii, який працюс з ВIЛ-iнфiкованими

4. Запропонуйте методи та технiки роботи пiд час консулътування та
соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих

Рекомендована лiтература:
Ооновна: |,2
,Щодаткова:2,3

kpumepit оцiнювання, Пiдсумкова кiлъкiстъ балiв, набрана студентами за
виконання завдань З самостiйноi роботи, е однiею з скJIадових поточноi
успiшностi студентiв з дисциплiни i при виставленнi загальноi кiлъкостi балiв
за поточну успiшнiсть додаетъся з балами, одержаними за виконання iнших
видiв поточноi навч€шьноi роботи.

Самостiйна робоТа з кожНоi теми за робочою навч€UIъною програмою
ОЦiНЮеТЪСЯ У 5 баЛiВ. Де 5 баЛiв, ц. *on" робота студентом виконана в
повномУ обсязi, 4 бми - якщо робота 

""поrпu"ъ 
майже на 9ОYо вiд зага-гrъного

обсягу, 3 бали - обсяг виконаноi роботи становить 5о% вiд загального
обсягу, 2 бали - виконана частина роботи скjIадае вiд 2oyo вiд загалъного
обсяry, 1 бал - обсяг виконанIтХ ЗаВДань складае менше 10% вiд загального
обсяry.

6.З. Форми проведення модульного контроJIю та критерii оцiнюваннrl

МодульНий контРоль знань здобувача першого (бак€Lлаврського) рiвняЗДiЙСНЮеТЬСЯ ПО ЗаВеРШеННЮ Вивчення Bcix тем змiстовогоплодуп" (модулiв)
на останньому контрольному заняттi.



Крumерit оцiнювання. Проведення модульного контролю включае
КОнТроЛЬ теоретичноi i практичноi пiдготовки студента з програмного
матерiалу навчальноi дисциплiни. Модульна контрольна робота проходить у
формi TecTyBaHHrI, яке включае 25 випадкових запитанъ з пройденого
матерiалу. ,.Що тесту вкJIючено запитання на одну, двi, багато з багатъох
правилъних вiдповiдеЙ. Максима-пьна кiлькiсть балiв яку студент може
отримати за виконання модульноi контрольноi роботи становить 25 балiв.
Правильна вiдповiдь на одне запитання - 1 бал.

6.4. Форми проведеннrI семестрового контроJIю та критерii оцiнювання.
За змiстовим модулем - не передбачено навчЕtльним планом.

6.5. Орiснтовний перелiк питань д--тя се\lестрового комплексного контролю
1. ПроблеN{и \1едичного супрово.]1, ВIЛ-iнфiкованих в YKpaiHi
2. Особливостi перебiry ВIЛ-iнфекuiТ
З. Проблеми форll1,вання пpllxl{--тbнocTi :о трI.1ва-Iого антиретровiрусного

лiкування ВIЛ-iнфiкованlrх
4. Призначення i пto,+..-,tltBocTi aHTIlpeTpoBipvcHoT терапii: динамiка

розвитку лiкl,вання ВIЛ-iнфiкованtIх
5. Причини вI{никнення крIiтIlчнIlх сlrтr-ацiй 1, ,l.иттi сiпл'i якоi торкнулась

проблема ВIЛ-iнфекuiТ
6. Соцiалъно-пе.]агогiчнi }IeTo.]II оцiнкl-t кррlзовI]х ситуачiй у роботi з ВIЛ-

iнфiкованиrlи
7. Вплив стиг\IатизацiТ та .lltcKp1.lrtiHaцiT на якiсть життя ciM'i якоi

торкнулась проблеrrа ВIЛ-iнфекrrii
8. Нормативно-правовi засади соцiа-,tьного супроводу ВIЛ-iнфiкованих

дiтей та ixHix сirrей в YKpaTHi.
9. Переваги та недолiки соцiа_гrьноi пiдтри]ч{ки, яку надають недержавнi

органiзацii ВIЛ-iнфiкованиrt дiтялt в YKpaTHi.
10.Особливостi функrriон},вання lrepe;Ki недержавних центрiв денного

перебування для ВIЛ-iнфiкованих дiтей
1 l.досвiд соцiально-педагогiчноi роботи недержавних органiзацiй у

системi догляду й пiдтримки ВIл-iнфiкованих дiтей та ik сiмей в
УкраiЪi

12.Методи соцiа-пьно-педагогiчноi роботи з сiм'ями, якi плануютъ
розкрити позитивний ВIЛ-статус дитинi

t3.Мiсце та роль соцiального працiвника в процесi розкриття позитивного
ВIЛ-статусу

14.Актуальнi проблеми виховання та розвитку ВIЛ-iнфiкованих дiтей
15.Вплив соцiшlьнlтх iнстиryтiв на процес соцiалiзацii ВIЛ-iнфiкованих

дiтей та ikHix сiмей
1б.Соцiально-психологiчна пiдтримка ВIЛ-позитивних дiтей та ik сiмей в

YKpaTHi
17.Особливостi соцiально-педагогiчноi роботи з сiм'ями яких торкнулась

проблема ВIЛ-iнфекцii



18.Напрями соцiалъно-педагогiчноi роботи з сiм'ями яких торкнуласъ
проблема ВIЛ-iнфекцii

19. Роль соцiалъного супроводу сiмей яких торкнулась проблема ВIЛ-
iнфекцii

20.Соцiально-педагогiчнi умови пiдготовки майбутнiх соцiальних
педагогiв до роботи з сiм'ями в YKpaiHi яких торкнулась проблема ВIЛ-
iнфекцii

опiнка Ki;TbKicTb балiв

вiдrriнно 100-90

Д},;ке:обре
Добре

82_89
75_8 1

задовirьно
Щостатньо

69-74
60-68

Незадовi.-lьно 0_59
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6.6. Шкала оцlнок
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8. Рекомендованi джерела
Основна (базова)

1. Балакiрева О.М., Жилка н.я., Карпенко 0.I. Щогляд та виховання

дiтей, якi живуть з ВIЛ : аналiз ситуацii, проблеми та шляхи вирiшення. К. :

Щержавний iнститут проблем ciM'i та молодi, 2004. 164 с.

2. Котова Н. В., Старець О. О., Пурiк О. П. та iH. ВIЛ-iнфiкованi дiти:
медичний догляд, психологiчна пiдтримка, соцiальний супровiд, правовий

захист. К. : ТоВ "к. I. С.", 20i0. 176 с.

з. Семигiна Т., Банас О., Венедиктова н. к. Соцiальна робота з людьми,

якi живутЬ з ВIЛ/СНI.Щом: метод. посiб. длЯ проведення KypciB пiдвищ.

КвалiфiкацiТ. Вид. дiм "Кисво-I\4огилянсъка акад.", 2006. 620 с.

Додаткова
1. КалашнiкоВ ю, в,, Крисов л, п,, Ir4,vшeHKo д, в, VIетодичнi

рекоменДацii шодО соцiальНоi пiлтриNIки людей, якi живуть з ВIЛ : з досвiду

роботи. К. : ЩСССДШ,{, 2005. 116 с.

2. Котова н.в., Старечь о.о., Пурiк о.п.. ВIЛ-iнфiкованi дiти:
медичний догляД, психологiчна пiдтрилtка, соцiальний супровiд, правовий

захист. К. :ТоВ "к. I. С.",2010. 176 с.

з. Нiзова н. м., Сало н. Й., Ячура о. п. Соцiалъний супровiд i медична

допомога для дискордантних пар: Nlетод. peкo}I. К. : Iнжинiринг, 2009. ||2 с.
4. Соловйова О. Щ., Панфiлова О. N4., Щружинiна О. I. Розкриття ВIЛ-

позитивного статУсу : зб. ст. i rrетод. peкo\I. К, : KI\4B вБо "ВсеукраТнська

мережа ЛNtВ", 2009. t44 с.

5. Терниltька С. В. Соцiально-педагогiчнi у,лrови розкриття статусу ВIЛ-
iнфекцii дитинi. Теоретико-пtетодичнi пробrеrtи виховання дiтей та

учнiвськоi молоДi : [зб. наук. пр.]. Каьr'янець-Подiлъсъкий : [б. B.f,2007. Вип.

10. с. 205-21l.

9. Додатковi ресурси (за наявностi)
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