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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни Формування фахових
компетенцiй

fu{oBa викладання, навчання та оцiнювання украiЪська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

ý.YPq 5
{-.ejlqc,cTp 10
Кiлькiстъ змiстових модулiв з розподiлом:
{iбсяг кредитiв 2

ýiфддrодин, в тому числi: б0
Аудиторнi , 16
},z{одулъний контроль 4
Семестровий контроль 6

qq*99тйна робота з4
9*!щ?!.местрового контролю

t. Опис навчальноТдисциплiни

?. Мета та завдання цавчальноТ дисциплiни.

,,lLrЕOмоги.
.lавдання курсу:

2. ВивченнЯ теоретичниХ засаД та особливостей реалiзацii соцiальноi
роботи з важкохворими та не вилiкуваними особами.

3. Анашiз та узагаJIьненнII досвiду соцiальноi роботи у хоспiсах i iнших
yстановах для важкохворих та не вилiкуваних осiб.

4. ОЗНаЙОМЛення з особливостями соцiа_гlьноТ роботи в сферi палiативноi
допомоги.

З" Резу.1-1ьтати навчанпя за дисциплiною.
ПiслЯ опануваНня курсУ студентИ мають володiти знаIлнялluщодо:
С особливОстеЙ органiзацii соцiальноi роботи з важкохворими та не

вилiкуваними особаrли ;

. cyTHocTi та принципiв соцiалъноI роботи з важкохворими та не
вилiкуваними особшли;

о змiсту, методiв та форм сощiальноi роботи з важкохворими та не
вилiкуваними оообами;

е РОЛi та фУнкчiЙ рiзних соцiальттих iноTитуцiй соцiальноi роботи у сферi
па-пiативноТ допомоги.



э квалiфiкацiйних характеристик соцiального працiвника, який реалiзуе
завдання соцiалъноi роботи у сферi палiативноТ допомоги.

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

о плонування та органiзацiт сотtiальноi роботи з важкохворими та не
вилiкуваними особами;

о вибору та застосуваннrI адекватних та ефективних методiв та форшt у
роботi з важкохворими та не вилiкуваними особами;

с налагодження взаемодii та партнерства з органiзацiями, що здiйснюютъ
соцiальну робоry у сферi палiативноi допомоги;

. ана-пiзу дiй фахiвцiв, що займаютъся соцiальною роботою у сферi

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ програми 231.00.01 Соцiальна робота
{ОК 5. ОДФ. 03), пiсля закiнчення опан)rвання навчальноi дисциплiни
<<{..]*цiальна робота в сферi палiативноi допомоги>), студенти набувають
загальних i фахових компетенцiй та отримують i демонструють програмнi

результати навчаннrI, що наведенi у табл. 1.

Таблиця 1.

Кошшетенцii сryдентq який ошанував дисциплiну
<Соцiальна робота у сферi палiативноi допомоги)>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноi компетенцii
зк-8
i зага-цънi компетенцiТ)

Здатнiсть дiяти на
(мотивiв) згiдtrсl
соцiальноi' роботи

ocrroBi етичних MipKyBaHb
з принципами деонтологiI

Фк-1

Ф;id - 5

{]зЁ..'- q

{Fк _ 1з

лtjэаховi компетенцii)

.Щотримаrrня мор€tльних Hop]\I

принципiв у соцiа-irьнiй роботi.
Здатнiсть до захисту, допомоги, rriдтримки прав
та iHTepeciB рiзних соцiальних груrr населеннrI та
представництво ix iHTepeciB у державних i
громадсъких установах.
Умiння та здатнiсть використовувати рiзнi
прийоми i засоби розв'язання соцiально-
психологiчних проблем отримувачiв послуг.
Воподiння загаIIьними терапевтичними та
конкретними технологiями соцiальноi терапii
(трудова терапiя, терапiя с€tмовихованням, арт-
терапiя, iг"рова терапiя тощо).

та етиLIних

rтрн 6

llPH 7

тэрi{ 8

Вмiння анапiзувати характер i змiст
законодавIIих aKTiB та iнших нормативних
документiв, якi реryлюють правовi вiдносини в

рiзних соцiальних сферах.
ВикористанIuI техноJIогiй соцiалъноi терапii.
Уовiдомлення ьних норм та етичних



льтати.,:

;Ё" CтpyKTypa навчальноi дисциплiни

f,1

денноi форм

l :ij
] цринципiв соцiалъноi роботи.
Вмiння розробляти, адаптувати й оптимаJIьно
,використовувати технологii соцiальноi роботи з
рiзними категорiями отримувачiв послуг.
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ý, ýХрограма навчальноТ дпсциплiни

змIстоiвIл?модуль I.
СтанОвленнrI та розвиток соцiалъноi роботи у сферi палiативноТ допомоги

ЛЕКlЦЯ 1. Становлення та розвиток па-гliативноi допомоги в cBiTi та в
УкраiЪi.

Етимологiчний аналiз та визначення поняття <<палiативна допомога>).
Itrалiативна допомога в iсторичнiй ретроспективi. Становлення та розвиток
па-шiативноi допомоги в YKpaiHi.

OcHoBHi поняття теми: п€LгIlативIrа дOпомогq хоспiсна допомог4 клiснт
палiативноi допомоги.

CEMIHAPCЬKE ЗАНrIТТЯ 1. Становлення та розвиток палiативноi
допомоги в cBiTi та в YKpaTHi.

ЛЕКtЦЯ 2. Соцiальна робота з особалли, якi перебувають на
довготрив€rпому лiкуваннi, зокрема невилiковно хворих (2 год.)

Медико-соцiальнi та психологiчнi питанIuI клiентiв палiативних установ.
МОделi Та принципи надання допомоги палiативним хворим. Професiйна
компетентнiсть соцiального працiвника.

OcHoBHi поняття теми: стацiонарнi хоспiси, хоспiсна команда, особи, якi
гlеребувають на довготрив€lлому лiкуваннi, невилiковно xBopi.

ПРАКТИLIШ ЗАFUIТТЯ 1. Соцiальна робота з особами, якi перебувають
IIа довготривЕшому лiкуваннi, зокрема невилiковно хворих (2 год.).

змIстовIц;tмодуль ш.
Робота з дiтьми у сферi гrалiативноi допомоги

ЛЕКЦШ З. .Щитячаi гtалiативна допомога.
Особливостi дитячого хоспiсу. Характеристика соrдiалъно-психологiчного

гIФртрету дитиЕи, яка перебувае на довготрив€rлому лiкуваннi, та невилiковно
хвороТ дитини. Характеристика напрямкiв сотIiалъноТ роботи у данiй ycTaHoBi.

OcHoBHi поняття теми: дитини, яка перебувае на довготривztпому лiкуваннi,
невилiковно хвора дитинц дитяча палiативна допомога, дитячий хоспiс.

CEMIHAPCЬKE ЗАНrIТТЯ 2. Щитяча па-rriативна допомога.

ЛЕКI-ЦЯ 4. Органiзацiя дозвiлля дiтей, якi.перебувають на довготривzlлому
лiкуваннi.

Визначенrrя специфiки пiдтримки дiтей, якi перебувають на довгоц)ивЕtлому
лiкуваннi. OcHoBHi потреби дитини та ii найближчого оточенIш. Особливостi
органiзацii дозвiлля дiтей, якi перебувшоть на доtsготрив€tлому лiкуваннi.
Лiкарrтянi дозвiллевi програми.



OcHoBHi понrIття теми: потреби, к€lзкотерапiя, арт-терапiя, aHiMaTop.

прАктИtIнЕ зАнlIтТЯ 2. Органiзацiя дозвiлля дiтей, якi перебувають на
дФвготриваJIому лiкуваннi (2 год.)

б. Контроль навчальних дOсягнень

6"1. Система оцiнюванЕя навч€lJIъних досягнень студентiв

Вид дiяльностi студента
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ýiдвiдування лекцiй 1 2 2 2 2
Вiдвiдування семiнарських занять 1 1 1 1 1

Вiдвiдування практичних занrIть 1 1 1 1 1

{}обота на ceMiнapcbкoмy заняттi 10 1 10 1 10
Робота на практичному заняттi 1 1 10 1 10
Виконання завдань для самостiйн<li
тоботи

5 2 10 1 5

Еjиконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Разом 59 ,54

]1з
i Розрахунок коефiцiента:
|'Jf

| Мuксим€Lльно можлива кiлькiсть балiв: 11З.
i Коефiцiент: 1,13.

| Гозрахунок балiв, отриманих студентом (приведення до вiдповiдностi,
| де максимум - 100), здiйснюеться за формулою:
l Х : 1,13 : кiлькiсть балiв - рейтинговий пок€tзник успiшностi студента
l (о. Х - кiлькiсть балiв, оц)иманих студентом протягом вивчення
i курсу).

fr,2. Завданця для самостiйнсlт роботш та критерiт'lт оцiнrованця.

ýля самостiйноi роботи студентам ,пропонуеться кiлька завдань, що мають
пiдсумовувати знання, отриманi при вивченнi поточних тем курсу.

ТеМИ, що Виносяться для самостiйноi роботи студентiв, безпосередньо
ПОВ'ЯЗаНi з матерiалом, який вивчаеться на поточних заняттях. Виконання
ЗаВДаНЬ СамостiЙноТ роботи вимагае вiд студента глибокого володiння
MaTepia-lloм, отриманим гtiд час поточних занrIть, розвива€ вмiння самостiйно
ДОСЛiДЖУВати проблему шляхом пошIyrry й ,анапiзу спецiа.пьноi лiтератури з
РiЗНИХ ГалУзеЙ знань, розвивае вмiння викладати та вiдстоювати власну точку

}"{аксималъна кiлькiсть баliв:



Самостiйна робота 1.

1 . Заповнити таблицю 1. <Стадii емоцiйних реакцiй людини на iнформацiю
про смертельний дiагноз>>

Вимоги: обсяг - 2 друкованi аркушi (Times New Roman, 12).
Таблиця 1.

Критерii оцiнки:
.завдання виконано у повному обсязi з використанням - 5 балiв;
сзавдання виконано на75Yо - 4 балм;
озавдання виконано на 50оlо - 3 бали;
о завдаЕня виконЕlно наЗOYо -2 баslи.
.завдання виконано частково та невчасно - 1 баш.

2. Есе на тему: <<Евтаназiя: за чи проти?>>.

Вимоги:
обсяг роботи: 4 - 5 друкованих аркушiв (Times New Roman, 14, одинарний

1нтервал, поJIя: 2х2х|х|).
Критерii оrдiнки:
озавдання виконано у повному обсязi з використ€lншIм додаткових

наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставленЕя, зробленi
висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використttнIulм додаткових
fiаукових джереJI iнформаrriТ, проведений ана"гriз, зроблеrri висновки - 4 балти.

озавдаIIня виконано у, повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 бали.

озавдання виконано, сrrираючись тiльки на матерiали лекцii та мае
описовий характер - 2 бали.

.завдання виконано частково * 1 бал.

Сmаdiя Реакцiя люduнu flit фахiвця з пidmрuмкu tслiенmа
liаперечення

i'HiB
l оDги

l{епресiя
iiрийняття



змIстовшl молуль ш.

Робота з дiтьми у сферi rrалiативноi допомоги

Самостiйна робота 2.

Розробити план на 1 тижденъ органiзацii дозвiлля дитини в меж€lх дитячоГо
хоспiсу (20 балiв).
Критерii оцiнки: ' '

озавдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткоВиХ
наукових джерел iнформацii, гlроведений аншriз, спiвставлення законодавЧОi
бази, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна

думка студента - 5 балiв.
.завдання викоЕано у пOвIIому обсязi з використанням додаткоВих

наукових джерел iнформацiТ, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 баsм.
.завдання виконано у rтовному обсязi з використанIuIм додаткових

науксвих джерел iнформацiТ - 3 бали.
озавдання виконЕtно, спI4рЕtючисъ тiлъки на матерiали лекцii та Мае

описовий характер - 2 бали.
.завдання виконано частково - 1 бал.

б.З. Формш проведення модульного контролю та критерii оцiнюваIIня.

Модульний контролъ знань студентiв здiйснюеться пiсля завершеЕнrI
вивчення навч€uIьного матерiагry модуля дисциплiни. Виконання модУльнОi

рсботи вiдбувасться в тестовому режимi з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

опроста вiдгlовiдь (так> чи <<Hi>> - 0,5 балiв;
.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - t бал;
.завдання, якi потребlтоть знанъ визначенъ, або пов'язаних з заllовненням

таблиць - 1,5 бали;
.творчi завдання - 2 баsм.
Загальна кiлькiсть питань у одному BapiarlTi розrrодiляеться так:
ФгtитанIuI, що передбачають ilросту вiдповiдь ((таю) чи <<Hi>> - В х 0,5 балiв:

4 ба,ти;
опитаннrI, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

бал:8 балiв;
9завдання, якi потребують знань визначенъ, або пов'язаних з заlтовненням

таблиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;
отворчi завдання - 2 х 2 балц* 4 бали"

В залежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичниЙ)
кiлъкiсть питань за piBHeM складностi може змiнюватися, аJIе заг€шъна кiлькiСТЬ

балiв у cyMi цовинна складати 25.



6.4. Форми проведеIIня семестровог0 кOнтроJIю та критерii
оцiнювання.

Не передбачений навч€lльним планом.

б.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю.
ЕТИtчtологiчний аналiз та визначен}uI поIuIття <<палiативIIа допомога)>.
ВИЗНачення понять <<хоспiс>>, <<хоспiсна допомога), <<палiативна допомога>),

Палiативна допомога в iсторичнiй ретроспективi.
Становлення та розвиток палiативноТ допомоги в УкраiЪi.
Iсторiя cTBopeHHrI та завдання хосцiсу.
Напрямки дiяльностi хоспiсу.
МеДико-соцiальнi та психологiчнi питzlння клiснтiв палiативних установ.
Моделi та принципи надання допомоги палiативним хворим.

{{iltшIlатиtsних хвории)>.

СтадiТ емоцiйних реакцiй людини на iнформацiю про смертельний дiагноз.
ПРОфесiйна компетентнiсть соцiального працiвника у сферi палiативноТ

допомоги.
Особливостi дитячого хоспiсу.
Характеристика соцiально-психологiчного порlрету ди,гини, яка перебувае

}Iа довготрив€tлому лiкуваннi, та невилiковно хвороТ дитини.
характеристика напрямкiв соцiальнот робот1.1 у данiй ycTaHoBi.
ПОТРеби дiтей, якi перебувають на довготрив€LIIому лiкуваннi, та ik

найближчог0 оточення.
ВИЗНачення специфi*" пИтрщмки дiтей, якi переб5в€Iютъ на довготривапому

лiкуваннi.
ОСОблИвостi органiзацii дозвiлля дiтей, якi перебув€lють на довготрив€Lлому

лiкуваннi.
Лiкарнянi дозвiллевi програлли.
Програма <<лiкарнянi клоунп> (досвiд БФ <.Щоктор Клоур).
Створення анiмацii, функцii арт-терапii.
Досвiд заJýлIеншI волонтерiв.

6"6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiстъ балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
Добре

в2-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0_59
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Киiв : <<Нова книга)>, 2018. З92 с.
З. Актуальные проблемы социальной работы в сфере хосписной и

пЕtJIлиативной помощи: у.rебное пособие по спецкурсу l И. В. Чаплин.
Мариуполь, 2016. - 204 с.

4. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и пzшлиативной помощи в
Европе : часть | и 2 // Европейский журнЕlл п€lплиативной помощи. - 2018. -
Вып. б, т. 16. - С. 278-289.

4. Бондарь Г.В. Паллиативная медицинская помощь : уrеб. гlособ. l
Г.ts. Бондарь.*,Щонецк, 2006. - 156 с.

.I[одаткова:
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щодо невилiковно хворих у cBiTi / О.О. Волъф /i Асоцiацiя палiативноi та
хоспiсноi допомоги. - [Електронний ресурс]. Електрон. данi. Режим
доступу: htф:. ll www.palliativ.Hev.ua l index.php?item:articles&id:2. - Назва з
екрана.

З. Лопанов П.Н. Хосписы / П.Н. Лопанов, С.А. Полишкис. - М. : [б.и.],
2aL7. - i90 с.

4. Перший нацiональний конгрес з палiативноi допомоги (Iрпiнь, 26-27
верес. 2012 р") / УкраiЪська Программа щурса <<Социальная работа в сфере
ХиПП>>, Лiга сприяннlI розвитку палiативноi та хоспiсноi допомоги.
[Електронний ресурс]. - Електрон. даяi. - Режим достугtу: htф: ll ligalife.com.ua
/ p.pdf. - Назва з екрана.

9. Додатковi ресурси (за паявностi)
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