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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 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 7  

Самостійна робота 21  

Форма семестрового контролю -  

 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної 

профілактики і реабілітації»  є: ознайомлення студентів з основними 

характеристиками базових технологій соціальної роботи, визначення сутності 

та особливостей процесу технологізації профілактики та реабілітації різних 

клієнтів та груп, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів 

соціальної роботи за напрямками профілактики та реабілітації; усвідомлення та 

прийняття профілактичних 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 

соціальної роботи як технології соціальної профілактики та реабілітації. 

2. Визначення можливостей використання технологій 

соціальної профілактики та реабілітації в практиці соціальної роботи. 

3. Опанування організаційно-методичних основ розробки та 

впровадження технологій соціальної профілактики та реабілітації в 

закладах соціального спрямування.  

4. Набуття основних операційних навичок, оволодіння 

прийомами та техніками соціальної роботи по реалізації технологій 

профілактики та реабілітації. 
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3.       Результати навчання за дисципліною 
Результати навчання, що передбачають засвоєння загальних, професійних та 

спеціальних компетентностей студентів представлено в таблиці нижче: 

 

 

№ 

зп 

Результати навчання Компетентності 

1 Знання та здатність дотримуватися етичних 

принципів соціальної роботи; 

Здатність визначати та враховувати у роботі 

різні рівні фізичного, психічного, 

соціального, духовного, інтелектуального 

розвитку особистості, її потреби, цінності 

тощо; 

Здатність розробляти та впроваджувати різні 

категорії тренінгових програм для різних 

груп отримувачів послуг у залежності від їх 

потреб; 

 
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі 

соціальної роботи в процесі професійної 

діяльності, що передбачає застосування 

певних теорій та методів відповідних наук та 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

Здатність до розкриття особистісного 

потенціалу та самореалізації особистісно-

професійного лідерства та успіху;  

Здатність до генерації нових ідей, творчого 

підходу  до вирішення професійних завдань; 

 

2 Знання сутності процедури здійснення 

оцінки потреб клієнтів; 

Вміння оптимально використовувати 

технології соціальної роботи з різними 

категоріями отримувачів послуг; 

 

Здатність визначати та враховувати 

особливості різних груп отримувачів послуг. 

Знання сутності та особливостей оцінки 

потреб особи та сім’ї. Здатність до 

прогнозування результатів роботи з 

урахуванням найважливіших факторів 

соціального середовища; 

Вміння оптимально використовувати 

технології соціальної роботи; 

 

3 Здатність до використання методик 

діагностики, корекції та профілактики 

девіантної поведінки; 

Розуміння суспільних пріоритетів, 

соціальних процесів та суспільних відносин; 

Здатність до міжособистісного спілкування, 

емоційної стабільності; 

Вміння застосовувати інструменти 

оцінювання та вимірювання індивідуально-

психологічних особливостей особистості та 

соціального оточення; 

4 Обізнаність у різних галузях психології, 

знання психічних властивостей особистості 

на різних вікових етапах її розвитку; 

Вміння досліджувати психічні явища; 

володіння інструментами оцінювання і 

вимірювання індивідуально-психологічних 

особливостей особистості. 

 

Здатність застосовувати знання з основ 

спеціальної психології; 

Здатність до оперування методиками корекції 

та профілактики девіантної поведінки.  
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4.    Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

Усьо

го 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

Самос

тійна 

Л

е

к

ц

і

ї 

С

е

м

і

н

а

р

и 

П

р

а

к

т

и

ч

н

і 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

і 

Ін

д

и

в

і

д

у

а

л

ь

н

і 

Змістовий модуль 1 Технології соціальної профілактики  

Тема 1. Загальна характеристика 

технологій соціальної роботи 

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Технології соціальної 

профілактики: моделі та стратегії 

4 2 - - - - 2 

Тема 3. Основні напрямки 

соціальної профілактики 

4 2 - - - - 2 

Тема 4. Профілактичні форми 

соціальної роботи  

8 2 - 2 - - 4 

Тема 5. Профілактичні програми 

та проекти 

8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 34 10 - 4 - - 14 

Змістовий модуль ІІ Технології соціальної реабілітації 

 

Тема 1. Соціальна реабілітація як 

напрям соціальної роботи  

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Напрямки та стратегії 

соціальної реабілітації 

8 2 - - - - 2 

Тема 3. Реабілітаційний центр як 

система заходів з упровадження 

технологій соціальної реабілітації, 

корекції та терапії 

2 - - 2 - - 2 
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Тема 3. Особливості реабілітації 

різних категорій населення 

8 2 - 2 - - 4 

Тема 4. Характеристика сучасних 

програм та проектів соціальної 

реабілітації 

8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 32 8 - 6 - - 14 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 66 18 - 10 - - 28 
 

 
 

 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Технології соціальної профілактики 

 

Тема 1. Загальна характеристика технологій соціальної роботи (2 

год.) 

Соціальні технології: сутність і види. Технологія соціальної роботи: 

змістові особливості. Визначальні фактори виникнення та розвитку технологій 

соціальної роботи. Активні методики. Пасивні методики та форми. 

Технологізація соціального простору. Технологічна культура: сутність і зміст. 

Основні поняття: технології, технології соціальної роботи, методи 

соціальної роботи, форми соціальної роботи 

Основна література: 1, 2, 5,  

Додаткова література: 1, 3 
 

Тема 2. Технології соціальної профілактики: моделі та стратегії (2 

год.) 
Профілактика в структурі технологій соціальної роботи. Особливості 

технологій профілактики в соціальній роботі. Поняття технологій соціальної 

профілактики.  Інтегрований, універсальний характер соціальної профілактики. 

Процес соціальної профілактики. Умови реалізації завдань профілактики в 

системі соціальних технологій. Рівні соціальної профілактики. Первинна, 

вторинна, третинна соціальна профілактика. Стратегії профілактики: стратегія 

боротьби, стратегія нормалізації, стратегія зменшення шкоди. Сучасні моделі 

профілактичної роботи. 

Основні поняття: профілактика, технології соціальної профілактики, 

завдання соціальної профілактики,рівні соціальної профілактики 
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Основна література: 5 

Додаткова література: 3 
 

Тема 3. Основні напрямки соціальної профілактики (2 год.) 

Зміст, мета, завдання, напрями соціальної профілактики. Зміст та 

напрямки профілактичної роботи соціального працівника. Профілактика 

девіантної поведінки. Характеристика профілактики делінквентної поведінки. 

Особливості профілактики адиктивної поведінки. Особливості профілактики 

аутоагресивної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної поведінки шляхи  її 

попередження. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ІПСШ. Профілактика соціального 

сирітства. Особливості профілактичної роботи з неповнолітніми. 

Основні поняття:  завдання, напрями соціальної профілактики, девіантна 

поведінка, адиктивна поведінка, су’їцидальна поведінка 

Основна література: 1, 2 

Додаткова література: 3,  
 

Тема 4. Профілактичні форми соціальної роботи (2 год.) 

Сутність та специфіка профілактичних форм соціальної роботи. Словесні 

формі роботи в соціальній профілактиці. Профілактична бесіда. Технологія 

підготовки та проведення просвітницько-профілактичного і профілактичного 

тренінгу.  

 

Тема 5. Профілактичні програми та проекти (2 год.) 

Профілактична програма як комплекс організаційних форм соціальної 

роботи з профілактики негативних явищ. Види профілактичних програм: 

комплексні і вузькоспрямовані, коротко і довготермінові. Структура 

профілактичної програми. Програми за методикою «рівний-рівному». 

Профілактична форма роботи як елемент профілактичної програми. 

Послідовність і різноспрямованість профілактичних заходів. Комплексне 

використання методів соціальної профілактики в процесі реалізації 

профілактичної програми. Залучення представників цільових груп до реалізації 

профілактичних програм і до участі в профілактичних заходах . Рекламно-

інформаційні програми. Проект як комплексна форма профілактичної роботи.  

Основні поняття: профілактична програма, профілактичний тренінг, 

соціальна реклама, проект. 

Основна література: 3, 5 

Додаткова література: 1 

 

 

Практичне заняття 1. Методика підготовки та проведення 

профілактичних форм соціальної роботи (2 год.) 
Методика підготовки та проведення профілактичних форм соціальної 

роботи, профілактичні форми роботи, словесні форми роботи, просвітницько-
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профілактичний і профілактичний тренінг 

Основна література: 1, 2 

Додаткова література: 1, 4 
 

Практичне заняття 2. Профілактична програма як основна форма 

соціальної профілактики (2 год.) 
Програми за методикою «рівний-рівному». Профілактична форма роботи 

як елемент профілактичної програми. Послідовність і різноспрямованість 

профілактичних заходів. Комплексне використання методів соціальної 

профілактики в процесі реалізації профілактичної програми. Залучення 

представників цільових груп до реалізації профілактичних програм і до участі в 

профілактичних заходах . Рекламно-інформаційні програми. Проект як 

комплексна форма профілактичної роботи. 

Основна література: 1, 4 

Додаткова література: 5 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Технології соціальної реабілітації 

Тема 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 
 
 

 

Тема 2. Напрямки та стратегії соціальної реабілітації (2 год.) 
Основні напрямки реабілітаційної роботи. Види соціальної реабілітації: 

медична, психологічна, педагогічна. Реабілітолог як фахівець з реабілітації. 

Основні групи клієнтів, що потребують реабілітації та особливості їхніх потреб 

та проблем.  

Реабілітації осіб з фізичними та інтелектуальними обмеженнями. 

Особливості реабілітації військовослужбовців. Соціально-психологічна 

реабілітація в роботі з сім’ями, що перебувають в складних життєвих 
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обставинах. Реабілітація залежних клієнтів. Соціально-психологічна 

реабілітація клієнтів, що перебувають в конфлікті з законом.  

Основні поняття: соціальна реабілітація, реабілітолог, СЖО 

 

Основна література: 2, 4, 5 

Додаткова література: 1, 3 

 

 

Тема 3. Особливості реабілітації різних категорій населення (2 год.) 
Особливості соціальної реабілітації інвалідів з порушеннями функцій 

опорно-рухового апарату. Соціально-середовищна реабілітація інвалідів з 

порушеннями слуху. Соціальна реабілітація інвалідів з порушеннями зору. 

Соціальна реабілітація молодих інвалідів. Технологія соціальної реабілітації 

сім'ї з дітьми з особливими потребами 

 Основні поняття: реабілітація, центр соціальної реабілітації, медичний 

патронаж. 

 

Основна література:  4, 5 

Додаткова література:  3 
 

Тема 4. Характеристика сучасних програм та проектів соціальної 

реабілітації (2 год.) 

Індивідуальна програма реабілітації інвалідів. Поняття «інвалідності»,моделі 

інвалідності. Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 

Реабілітаційна програма як комплекс організаційних форм соціальної роботи з 

соціальної реабілітації. Види реабілітаційних програм: комплексні і 

вузькоспрямовані, коротко і довготермінові. Структура реабілітаційної 

програми. Характеристика основних засобів реабілітації. Реабілітаційні 

можливості мистецтва. Сприятливе соціальне середовище як засіб реабілітації. 

Послідовність і різноспрямованість реабілітаційних заходів. Комплексне 

використання методів соціальної  реабілітації в процесі реалізації програм. 

Інноваційні програми реабілітації. Застосування методів терапії в 

реабілітації. Працетерапія. Арт-терапія, анімотерапія як сучасні види 

терапевтичного впливу. Особливості групової роботи в реалізації 

реабілітаційних програм.  

Основні поняття: організаційна форма, реабілітаційна програма, 

працетерапія, арт-терапія, анімотерапія 

Основна література: 2, 5  

Додаткова література: 1, 3 

 

Практичне заняття 1. Реабілітаційний центр як система заходів з 

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

Центр соціальної реабілітації як заклад соціальної допомоги. Види 



 

10 

центрів. Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації. Обов’язки 

працівників Центрів. Види послуг, що надаються в центрах реабілітації. 

Стаціонарні послуги Центрів реабілітації. Послуги реабілітаційних Центрів, що 

здійснюються за місцем проживання клієнта. Центри реабілітації для дітей 

вулиці. Робота за напрямком медичного патронажу.  

Основна література: 1, 2 

Додаткова література: 3 
 

Практичне заняття 2. Розробка програми діяльності Центру 

реабілітації (2 год.) 

Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації. Обов’язки 

працівників Центрів. Види послуг, що надаються в центрах реабілітації. 

Стаціонарні послуги Центрів реабілітації. Послуги реабілітаційних Центрів, що 

здійснюються за місцем проживання клієнта. Центри реабілітації для дітей 

вулиці. Робота за напрямком медичного патронажу.  

Основна література: 1, 5 

Додаткова література: 4 

 

Практичне заняття 3. Аналіз сучасних програм та проектів по 

реабілітації неповнолітніх, що перебувають в конфлікті з законом (2 год.) 
Інноваційні програми реабілітації. Застосування методів терапії в 

реабілітації. Працетерапія. Арт-терапія, анімотерапія як сучасні види 

терапевтичного впливу. Особливості групової роботи в реалізації 

реабілітаційних програм. 

Основна література: 4, 5 

Додаткова література: 5 

 

6.    Контроль навчальних досягнень 

 

6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

Максима

льна к-

сть балів 

за 

одиницю 

Модуль 1 Модуль 2 

кількість 

одиниць 

максима

льна   

кількість 

балів 

кількість 

одиниць 

максималь

на   

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 1 5 5 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 - - - - 

Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 - - - - 

Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі 10 - - - - 
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допуск, виконання, захист) 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом 11 57 12 67 

Максимальна кількість балів:                                       124 

Розрахунок коефіцієнта:                                       124/100= 1,24 

                                                            Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х x 1,24=ХХ балів.                  

 

 

6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль І. Технології соціальної профілактики 

 

1. Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, мультфільмів, 

уривків з художніх чи документальних фільмів профілактичного 

спрямування, скласти список з посилань, або завантажити на 

сервер. (5 балів) 
 

 

Змістовий модуль 2. Технології соціальної реабілітації 
 

1. 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, скласти список з посилань, або 

завантажити на сервер. (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 для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
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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 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

«Технології соціальної профілактики та реабілітації» 

Разом: 6 год., з них 18 год. – лекції, 10 год. – практичні, 28 год. – самостійна робота, 4 

год. – модульний контроль. 

Модулі Змістовий модуль І (72 бали) Змістовий модуль ІІ (82 бали) 

Назва 

модуля 
Технології соціальної профілактики Технології соціальної реабілітації 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бали) 4 (2 бали) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бали) 

Теми 

лекцій 

Технології 

соціальної 

профілактики: 

моделі та стратегії 

Основні 

напрямки 

соціально

ї 

профілак

тики 

Профілак

тичні 

форми 

соціально

ї роботи 

Профілакт

ичні 

програми 

та проекти 

Технології 

соціальної 

реабілітаці

ї: сутність 

та 

механізми 

реалізації 

Напрямки 

та 

стратегії 

соціальної 

реабілітац

ії 

Реабіліта

ційний 

центр 

 

 

Характери

стика 

сучасних 

програм 

та 

проектів 

соціальної 

реабілітац

ії 
 

Практичн

і заняття 

  1 (11 

балів) 

2 (11 

балів) 

 3(11 балів) 4(11 

балів) 

5 (11 

балів) 

Теми 

практичн

их занять 

  Методика 

підготовк

и та 

проведен

ня 

профілак

тичних 

форм 

соціально

ї роботи 

Профілакт

ична 

програма 

як основна 

форма 

соціальної 

профілакт

ики 

 Особливос

ті 

реабілітаці

ї 

неповноліт

ніх 

Розробка 

програми 

діяльност

і Центру 

реабіліта

ції 

Аналіз 

сучасних 

програм та 

проектів 

по 

реабілітаці

ї 

неповноліт

ніх, що 

перебуваю

ть в 

конфлікті з 
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законом 

Самостій

на робота 

Підібрати 5 відеороликів, відео соціальної реклами, 

мультфільмів, уривків з художніх чи документальних 

фільмів профілактичного спрямування, скласти список з 

посилань, або завантажити на сервер. (5 балів) 

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, скласти список з посилань, або 

завантажити на сервер. (5 балів) 

Поточни

й 

контроль 

Модульна контрольна робота 1                          Модуль: 

58 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2                             

Модуль:66 
(25 балів) 

Підсумко

вий 

контроль 

Залік 

Розрахунок коефіцієнту: 124/ 100=1,24 
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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. 

 

 
 


