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1. Опис навчальноiдисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни професiйно-орiентована
h.{ова викладання, навчання та оцiнювання украiнсъка
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160
Курс 5

Семестр 9
Кiлъкiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Фбсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 16

1\{одульний контроль 4

L'еместровий контроль 8

Самостiйна робота эZ
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Мета курсу - сформувати мотивацiйну, когнiтивну та операцiйну складовi

готовностi студентiв до реалiзацii соцiальноi роботи з особами, якi вживають
психоактивнi речовини, проводити з ними роботу, що спрямована на ведення
здорового способу життя.

Завдання курсу:
1. Вивчення та аналiз змiсry соцiальноi роботи з наркозutлежними.
2. Вивчення теоретичних засад та особливостей реалiзацii соцiальноi

iз*боти з особами, якi вживають психоактивнi речовини та знаходяться на

облiку в наркологiчному диспансерi.
3. Дналiз i узагалънення досвiду соцiальноi роботи з особами, яКi

вживаюТь психоактивнi речовини та знаходятъся на облiку в наркологiчному

диспансерi.
4. Практичне ознайомлення з особливостями соцiальноi роботи з

наркозалежними.

3" Результати навчання за дисциплiною
Пiсля опанування курсу студенти мчtють володiти знаннями щоДО:

речс,вини;



з наркоз€tлежними;
квалiфiкацiйних характеристик соцiалъного працiвника, який реалiзуе

завдання соцiальноI роботи з особами, якi вжив€lють психоактивнi речовини та
знаходяться на облiку в наркологiчному диспансерi.

Пiд час практичних та семiнарських занять, самостiйноi роботи студенти
rаабувають умiння та навички:

роботi з особами, якi вживають психоактивнi речовини;

соцiалъну роботу з особами, якi вживають наркотичнi речовини;
аналiзу дiй фахiвцiв, що займаютъся соцiальною роботою з особами, якi

в}кивають псlD(оактивнi речовини, наданЕя рекомендаrдiй щодо оптимiзацii та
модернiзацiТ такоТ дiяльностi.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми 2З1.00.01 Соцiалъна робота
(ОК 5. ОДФ. 03), пiсля закiнчення опанування навчальноi дисциплiни
<<Соцiа-пъна робота в гrенiтенцiарнiй системi>>, студенти набувають загальних i
фахових компетенцiй та отриIчtуIоть i демонструють програмнi результати
навчання, що наведенi у табл. 1.

Таблиця 1

Компетенцii студента, який опаЕував дисциплiну
<Соцiальна робота з наркозапежними))

компетенц11 Розшифровка надбаноi компетенцii
:+к-8

1 загальнi компетенцii)
Здатнiсть дiяти на
(мотивiв) згiдно
соцiальноi роботи

ocHoBi етичних MipKyBaHb
з принципами деонтологii

tlrк * 1

Фк-5

Фк_-9

Фк- lз
1фаховi компетенцii)

,,Щотримання мор€tльних норм
принципiв у соцiальнiй роботi.
Здатнiсть до з€lхисту, допомоги, пiдтримки прав
та iHTepeciB рiзних соцiальних груп населенIIя та
представництво iх iHTepeciB у державних i
громадських ycTaнoB€lx.
Умiння та здатнiсть використовувати рiзнi
прийоми i засоби розв'язання соцiшrьно-
психологiчних проблем отримувачiв послуг.
Володiння загЕtльними терапевтичними та
конкретними технологiями соцiальноТ терапii
(трудова терапiя, терапiя самовихованням, арт-

терапiя, iгрова терапiя то

та етичних

прн б Вмiння аналiзувати
законодавчих aKTiB

i змiст
н!рiчI9цц9цщ(та

характер
iнших



ilPH 7

гrрн 8

lTpH 11

iпрограмнi результати
Еавчання

документiв, якi реryлюють правовi вiдносини в

рiзних соцiальних сферах.
Використання технологiй соцiальноi терапiТ.
Усвiдомлення морzlпьних норм та етичних
принципiв соцiальноТ роботи.
Вмiння розробляти, адаптувати й оптимаJIьно
використовувати технологii соцiальноТ роботи з

iзними категорiями отримувачiв посJý/г.

6. Структура навчальноi дисциплiни

Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовий модулъ 1. Засадничi аспектл соц алъноi роботи з наркозалежними
Т'ема 1. Соцiальнi та поведiнковi
особливостi пiдлiткiв та молодi, якi
tsживають гIсихоактивнi речовини

12 2 2 8

Тема 2. Оцiнка на предмет вживання
наркотикiв

\2 2 2 8

Модульний контроль 2

Разом 26 4 2 2 16

'Гема l. Реабiлiтацiйнi програми та
терапевтичнi спiльноти

|2 2 2 8

Тема 2. CyTHicTb та особливостi

реалiзацii гrрограм зменшення шкоди
в YKpaiHi

t2 2 2 8

Модульний контроль 2

Разом 26 4 2 2 16

Пiдготовка та проходженшI контрольних
заходlв

8

Усього 60 8 4 4 эL



5. Програма навчальпоi дисцпплiни

Змiстовий модулъ I.
Засадничi аспекти соцiальноТ роботи з наркоз€tпежними

Лекцiя. Тема 1. Соцiальнi та поведiнковi особливостi пiдлiткiв та молодi,
якi вживають психоактивнi речовини.

Етапи формування наркотичноi за.гrежностi. Чинники переходу до
вживання наркотикiв iн'екцiйним шLlrяхом. Загалънi наслiдки вживання ПАР,
зокрема iн'екцiйним Irшяхом. Соцiальнi та поведiнковi особливостi CIH:
специфiка вживаннrI наркотикiв, незахищенi cTaTeBi контакти, tIротиtIравна
поведiнка тощо. Вiдмiнностi неповнолiтнiх та молодих споживачiв вiд
дорослих, якi вживаютъ IIАР.

OcHoBHi поIuIття теми: наркозzшежнiсть, психоактивнi речовини (IIАВ),
споживач iH' екцiйних наркотикiв (CIH).

CeMiHapcbKe заIuIття. Тема 1. Соцiальнi та поведiнковi особливостi
пiдлiткiв та молодi, якi вживають псlD(оактивнi речовини.

Лекцiя. Тема 2. Оцiнка на предмет вживаннrI наркотикiв.
Зовнiшнi ознаки вживанЕя ПАР, зощрема iн'екцiйним IIL[яхом. Поведiнковi

ознаки вживЕlннrl ГIАР, зокрема iн'екцiйним шLlrяхом. Алгоритм оцiнки пiдлiткiв
та молодi на предмет вживання ГIАР. Визначення способу вживання.

OcHoBHi понrtття теми: ознаки вживання ГIАР, Еrлгоритм оцiнки, спосiб
вживання.

Практичне занятгя. Тема 2. Оцiнка на предмет вживання наркотикiв.

Змiстовий модуль II.
Реалiзацiя профiлактичних програм серед наркоз€шежних

Лекцiя. Тема 1. Реабiлiтацiйнi програми та терапевтичнi спiльноти.
Складовi компоненти реабiлiтацiйноТ програми. Щетоксикацiя.

Дмбу.trаторнi та стацiонарнi реабiлiтацiйнi програми в Украiнi. ОсобливоСТi
fiрограми <12 KpoKiB>. Терапевтичнi спiлъноти: ДД, АН, ДЛДНОН.

OcHoBHi понlIттЯ теми: детоксиКацiя, амбулаторна програмц стацiонарна

ilрограма, терапевтична спiльнота.

практичне заняття. Тема 1. Реабiлiтацiйнi програми та терапевтичнi

сшiлъноти.

Лекцiя. Тема 2. CyTHicTb та особливостi реалiзацii програм зменшення

шкоди в YKpaTHi.



Фiлософiя зменшення шкоди вiд вживаннrI наркотикiв. Щiлъова група
програм зменшення шкоди. Стратегii зменшення шкоди в профiлактицi
tsживання ГIАР. Поширення iнформацii щодо зниження ризику.

OcHoBHi поняття теми: зменшення шкоди, стратегii зменшеЕня шкоди,
зЕIиження ризику.

CeMiHapcbкe занrIття. Тема 2. CyTHicTb та особливостi реа-lliзацii програм
зменшення шкоди в УкраiЪi.

6. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

Вид дiяльностi студента

Модуль 1 Модуль 2
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Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2

]3iдвiдування семiнарських занять 1 1 1 1 1

iJ iдвiдування практичних занrIть 1 1 1 1 1

Робота на семiнарсъкому заняттi 10 1 10 1 10

Fобота на практичному заняттi 1 1 10 1 10

Лабораторна робота (в тому числi
догIуск, виконання, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноТ
роботи

5 2 i0 2 10

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25

Виконання IН,.ЩЗ 30
Разом 59 59

максимальна кiлъкiсть балiв: 118

Розрахунок коефiцiента: максим€lпьно можJIива кiлькiстъ балiв: 118.

Коефiцiент: 1,18. Розрахунок балiв, отриманих студентом (приведення До
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : 1,18 :
кiлькiстъ ба-гliв - рейтинговий пок€tзник успiшностi студента (де Х
кiлькiстьбалiв,oTpиМaнLжсTyДeнToМпpoTягoМBиBЧeнfu



6"2. Завданrrя для caprocTirjнoT роfrвти Tii жритерiТ"пТ оцiнювання.

Змiстt,iвий модуль I"

Засадничi асrтелrги соt-{iалъноТ роботи з наркOза;IежниN{и

Завдання 1. Заповнiть таблищо. Проатлалiзlйге, якi посlгупа та де саме можуtь
отримати пiдlriтки та молодь, жi вживаютъ шсихOактивнi речовини, за мiсцем
вашого проживЕlння (5 балiв).

rYlr Назва посл)/ги -Чкилд
сllсллсlдва,+i. в

ii-ри,терii оцiнки:

- завдання виконаIi{_i у ilOBHoIYty обсязi :i ы{кOриотаннrtN4 - 5 балiв;

- заRдання викоцат.{t} Fiз_ 
-i5%--,1 бали;

-- завдання виконr;I{о на 5аа,/о - З ба;iи:

- завдання викона,:{с] на З0% - 2 5али.

- завдаFIня викоIl?Lнс ча,стiiово та невча.сн_о; l бал.

Завдання 2. }iа,пиrлiть е{_:е не тем,ч: <<Вэкllваняя наркотитIl{их речоВин
мtjлод/tю, як актуа,tr,;le про(iлt]ý{а длii ilbgi:iltи>l i5 балiв).

lf,ояснення: ,"натiз здiitсrrклватI.I, l1o.lI{HгtK)aIи з 1991 до теперiшньсtu часУ.

E;lxcarTo проана];з.!.вати, як з}лi}*<эвaлI{crl вилрl наркотичнIо( IJечовин, якi lfсilраВКИ

Еi]с}силися до jаItонодавотва Улtраlллr i]лO,цо боро,гьблr з FIаркотика,NIи ToIДo.

Вrшtогlд:
обся, роботи: 4 - S.,щр\rкоRоIJIDI аркушiв {Tinies New Rоrлап, 14, rэдинаiэнИЙ

iHTepBa ,, гlOJtr [: 2х2хlх1).,
i..pиTepil оtдiнкiл:
* заI]даlIня викtpнано il цФвнс},,IУ обu:язi з BliKopиC'iaHHrI]liI дода,гковиХ

rii.,,yKCIBllx дх(ереЛ iHqirotrlMarдii, llpcBl:;r,c;IrlTl,i анаriiз. сrriвставшення) зробленi
ýисI{овкi{, IIаведеНi прлitслаЛ}I.з х{ит,tЯ, $.i{аrIвНtэсri особиотiсна, Дуfolка студента -
ý балiв. д,: ,i,.; 

,,],,l' ,_.,.,,, . ,; .,:' : ,; , i

- ЗаВДаННЯ ,:RРtrКOНаНО

*, завдання виконан0 у ,г[OЕно},Iу обс:язi з використанвs]t{ ,цолаткоRиХ

}-la}.KLrBиX дшереjI iirфорьrаrдiТ - З бали.

-_ завданIIя викона}{сl, *i]IIра}ýт_lиi]ь Ti;Ti,lclr на MaTepiaTи лекriii ,та мае

ФrIисоций,характер, 2 б,ахи"

Таблиця

/]е I\{ожна отримtrги
IIocJýц/ (назва органiзацiТ



Змiстовий модуль II.
Реалiзацiя проф iлактичних прогр ам серед наркоз €tлежних

Завдання 1. Пiдготуйте доповiдь на одну iз запропонованих тем (5 балiв):
- етико-деонтологiчнi аспекти соцiальноi роботи з наркоз€tлежними;
- правовi аспекти соцiа-шьноi роботи з наркозЕtJIежними;
- етнокультурнi аспекти соцiальноi роботи з наркоз€tлежними;
Вимоги:
Обсяг роботи: З-4 друкованlD( аркушiв (Times New Roman, 14, одинарний

iнтервал, поJIя: Z>axlxl)
Критерii оцiнки:

- завдання виконано у повному обсязi з використ€lнIutм додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення законодавчоi
бжи, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна
думка студента - 5 балiв.

- завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
i{а!yкових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 бали.

- завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
tlаJчкових джерел iнформачii - З баlти.

- завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii та ма€

+писовий характер - 2 бали.

- завдання виконано частково- 1 бап.

Завдання 2. Складiть програму соцiальноТ роботи з особами, якi вживаЮТЬ

психоактивнi речовини (5 балiв).
Пояснення. Структура програми: пояснюваIIьна записка, хiд реалiзацii З

ксЕкретними заходами; результат, якпй передбачено отримати пiсля реалiзацiТ
програми, можJIивi ризики та способи Тх подолання; висновки.

Можна обрати будь-яку гругry наркоз€tпежних.
Вимоги:
обсяг роботи: 5-8 друкованID( арщrшiв (Times New Roman, 14, одинарний

iнтерва.п, пoJuI: 2х2хLх|).
КритерiТ оцiнки:

- завдання виконано у повному обсязi з використаншIм доДаТКОВИХ

наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставленЕя, ЗРОбЛеНi

висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна дуМка сТУДеНТа -
5 балiв.

- завданЕЯ виконанО У повномУ обсязi з використанням додаткових
ýауковиХ джереЛ iнформацii, проведений аналiз, сгriвставлення, зробленi

висновки - 4 бали.

- завдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii - З бали.

- завданнrI виконЕtно, спираючись тiльки на матерiали лекцп_2 бали,

- завдання виконано частково - 1 бал.



б"3. Форми проведення модульного контролю та критерiI оцiнювання.

Модульний контроль знанъ студентiв здiйснюеться пiсля завершеннrI
вивчення навчалъного матерiалу моryля дисциплiни. Виконання модульноi
роботи вiдбуваеться в тестовому режимi з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

- проста вiдповiдъ (саю) чи <<Hi>> - 0,5 балiв;

- вибiр вiдповiдi з 4 та бiлъше BapiaHTiB - 1 бал;

- завдання, якi потребуютъ знань визначеЕь, або пов'язаних з заповненням
таблицъ - |,5 бали;

- творчi завд€tння - 2 балц.

- Загальна кiлъкiстъ питань у одному BapiaHTi розподiлястъся так:
* питання, що передбачають цросту вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв

: 4 баsти;

- питаннlI, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - В х 1

{зыl:8 балiв;

- завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням
таблицъ - б х1,5 бали : 9 балiв;

- творчi завдання - 2 х2 балц: 4 бали.
В заJIежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичний)

кiлькiсть питЕtнь за piBHeM складностi може змiнюватися, аlIе загЕLiIьна кiлькiсть
балiв у cyмi повинна складати 25.

6.4. Форми проведенпя семестрового контролю та критерii оцiнювання.

Не передбачений навчаJIьниI\л планом.

б.5. Орiентовний перелiк питаЕь для семестрового контролю.

1. Етапи формуваннrI наркотичноi зшlежностi.
2. Фактори tIереходу до вживаЕня наркотикiв iн'екцiйним шляхом.
3. Загальнi наслiдки вживЕlння ПАР, зокрема iн'екцiйним шшяхом.

4. Соцiальнi та поведiнковi особливостi CIH: специфiка вживаннЯ

наркотикiв, неза>сищенi cTaTeBi контакти, протиправна поведiНКа.

5. ВiдмiНностi HeIroBHoЛiTHix та молодиХ споживачiВ вiД дорсслих, якi
вживають ПАР.

б. Потреби пiдлiткiв та молодi, якi вживають пАр, зокрема iн'екцiйним
шляхом.

7. Соцiалънi послуги, якi мають надаватися пiдлiткам та молодi, якi

вживаютъ IIАР.
8. Зовнiшlrri та повеДiнковi ,ознаки вживаЕня пАр, зокрема iн'екцiйним

шляхом.
9. Длгоритм оцiнки пiдлiткiв та моподi на l1редмет вживання Пдр.
10.Зв'язок етапiв змiни поведiнки та формуванIUI залежностi.



1 1. Мотивацiя як запорука вкJIючення до програми реабiлiтацii.
12. Складовi компоненти реабiлiтацiйноi програми.
13. CyTHicTb детоксикацii.
14. Амбулаторнi та стацiонарнi реабiлiтацiйнi програми в УкраiЪi.
15. Особливостi прогр€liчIи <<12 KpoKiB>>.

tr6. Терапевтичнi спiльноти: АА, АН, АЛАНОН.
17. Фiлософiя зменшення шкоди вiд вживання наркотикiв.
18. Щiльова група програм зменшеншI шкоди.
19. Стратегii зменшення шкоди в профiлактицi вживання ПАР.
20. Проградли обмiну шприцiв.
21. Реалiзацiя програNл замiсноi пiдтримуючоi терапii (ЗПТ).
22. Реалiзацiя rrрограм пiдтримки.
23. Розвиток iнфраструктури соцiатrьшоr i медиIIних центрiв допомоги.

6"6. IIIкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8" Рекомендованiджерела

Основна (базова):
1. АУтРич-Работа среди потребителей инъекционных наркотиков l

[Киценко Н., Волик А., Шульга Л. и др.]. - КиiЪ: МБФ <<Альянс ВИtУСПИЩ в
Украине>> ,20Т2. - 82 с.

2. Байкенов Е.Б. Мотивационное консультирование на различных этап€lх
наркологическоЙ помощи : методические рекомеЕдации / Е.Б. БаЙкенов. -
Павлодар, 2015. - 49 с.

З. Волик А. Аугрич и консультирование / Волик А., Киценко Н. - КиiЪ:
AFEW, 20|4. - |27 с.

4. Мотивационное интервьюирование лиц, употребляrощих
инъекциоЕные наркотики : метод. рекоменд. - Киiв: Альянс ВИ!I,СПИ! в
Украине, 20Т4. - 108 с.

5. Пошlостки групп риска к инфиIцаровt}нию ВИ!I : Книга дJIя )часника :

уrебно-методическое гrособие / [Аноприенко Е. В., Журавель Т. В.,
Пархоменко Ж. В.] / Под общ. ред. Т. В Журавель. - КиiЪ: IЩ <<Фолиант>>, 20tЗ.
- 228 с.

Щодаткова:
1. Адиктивна поведiнка пiдлiткiв. - Киiв: [б.в.], 2аВ. - I|7 с.
2. Егоров А. Ю. Возрастная наркология / Егоров А. Ю. Санкт-

Петербург,201-2. - 272 с.
З. JIичко А. Е. Подростковая Еаркология / JIичко А.Е., Битецкий В. С. -

Москва: [б.и.], |999. -23Т с.
4. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных

наркотиков и tIуги их решения / [Власенко Л., Волик А., Саранг А. и др.] / Под
общ. ред. Т. ,Щешко. - Киев: МБФ <<Альянс ВИtУСПИД в Украине>>,20|4. - 82 с.

5. Профiлактика виживання наркотикiв серед yrHiBcbKoi та студентськоТ
молодi : метод. посiбник / Журавель Т.В., Самусь В.В., Сергеева К.В.,
Соловйова О.,Щ., Строева Н. М. ; за ред. Т.В. Журавелъ. - Киiв: ФО- П Буря О.Д.
2014. -96 с.

9, Додатковi ресурси (за наявностi)
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