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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 

денна заочна 
Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3 3 
Семестр 5 5 
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 4 
Обсяг кредитів 120 120 
Обсяг годин, в тому числі: - - 
Аудиторні 42 16 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль 30 - 
Самостійна робота 40 104 
Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з основними 
характеристиками базових технологій соціально-педагогічної діяльності, 
визначення сутності та особливостей здійснення соціально-педагогічної 
профілактики та реабілітації для різних категорій отримувачів соціальних 
послуг, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціально-
педагогічної діяльності за напрямками профілактики та реабілітації; 
усвідомлення та прийняття профілактичних та реабілітаційних стратегій та 
моделей соціально-педагогічної діяльності. 

 
Завдання навчальної дисципліни: 

- Ознайомлення з метою та завданнями соціально-педагогічної 
профілактики та реабілітації. 

- Визначення можливостей використання соціально-педагогічної 
профілактики та реабілітації в діяльності соціального педагога. 

- Опанування організаційно-методичних основ розробки та впровадження 
соціально-педагогічної профілактики та реабілітації у різних соціальних 
інституціях. 

- Набуття основних операційних навичок, оволодіння прийомами та 
техніками соціально-педагогічної профілактики та реабілітації. 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна профілактика та 



реабілітація» забезпечує формування таких загальних та фахових 
компетентностей: 

 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
СК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 
СК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи 

соціального захисту і соціальних служб. 
СК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту 

осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у 
складних життєвих обставинах. 

СК 22. Здатність організовувати і здійснювати соціальну-педагогічну 
роботу у закладах освіти. 

СК 25. Здатність забезпечувати інклюзивні процеси, виявляти особливості 
та шляхи покращення життєдіяльності дітей та молоді з особливостями 
психофізичного розвитку й інвалідністю у соціальному середовищі. 

 
 

3. Результати навчання за дисципліною. 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна профілактика та 
реабілітація» забезпечує оволодіння такими програмними результатами 
навчання: 

 
ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних 
стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та 
складних життєвих обставин. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 
оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального 
добробуту та підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 
культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та 
упереджень. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 



 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  
Соціально-педагогічна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога 

Тема 1. Технології соціальної реабілітації: 
моделі та стратегії 

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Види та напрями соціально-педагогічної 
реабілітації 

4 2 - - - - 2 

Тема3. Особливості соціально-педагогічної 
реабілітації різних категорій отримувачів 
соціальних послуг 

5 - 2 - - - 3 

Тема 4. Типологія реабілітаційних центрів 5 2 - - - - 3 
Модульний контроль 2  

Разом 20 6 2 - - - 10 
Змістовий модуль 2.  

Застосування реабілітаційних технологій в соціально-педагогічній діяльності 
Тема 1. Соціально-педагогічна реабілітація  
людей з інвалідністю 

6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Соціально-педагогічна реабілітація 
підлітків з девіантною поведінкою 

5 - 2 - - - 3 

Тема 3. Соціально-педагогічна реабілітація  
ВІЛ-інфікованих людей 

4 - 2 - - - 2 

Тема 4. Аналіз сучасних програм та проектів 
соціально-педагогічної реабілітації 

7 - - 4 - - 3 

Модульний контроль 2  
Разом 24 2 6 4 - - 10 

Змістовий модуль 3. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної профілактики 
 

Тема 1. Профілактика – як державний стандарт 
соціальної послуги 

5 2 - - - - 3 

Тема 2. Структура і зміст, види і форми 
соціально-педагогічної профілактики 

5 2 - - - - 3 

Тема 3. Особливості соціально-педагогічної 
профілактики в закладах освіти 

6 - 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  
Разом 18 4 2 - - - 10 

Змістовий модуль 4.  
Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і практичне використання 

Тема 1. Соціально-педагогічна профілактика 
щодо насильства дітей 

4 2 2 - - -  

Тема 2. Соціально-педагогічна профілактика 
ігрової, комп’ютерної та інтернет залежності 
серед дітей та молоді 

6 - 2 - - - 4 



Тема 3. Соціально-педагогічна профілактика 
вживання психоактивних речовин серед дітей 
та молоді 

5 - - 2 - - 3 

Тема 4. Соціально-педагогічна профілактика 
булінгу та мобінгу 

5 - - 2 - - 3 

Тема 5. Особливості створення програм 
соціально-педагогічної профілактики 

6 2 2 2 - - - 

Модульний контроль 2  
Разом 28 4 6 6 - - 10 

Усього 90 16 16 10 - - 40 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1.  
Соціально-педагогічна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога 

Тема 1. Технології соціальної реабілітації: 
моделі та стратегії 

2 2 - - - - - 

Тема 2. Види та напрями соціально-педагогічної 
реабілітації 

13 - - - - - 13 

Тема 3. Особливості соціально-педагогічної 
реабілітації різних категорій отримувачів 
соціальних послуг 

13 - - - - - 13 

Тема 4. Типологія реабілітаційних центрів 2 - - 2 - - - 
Модульний контроль   

Разом 30 2 - 2 - - 26 
Змістовий модуль 2.  

Застосування реабілітаційних технологій в соціально-педагогічній діяльності 
Тема 1. Соціально-педагогічна реабілітація  
людей з інвалідністю 

2 - 2 - - - - 

Тема 2. Соціально-педагогічна реабілітація 
підлітків з девіантною поведінкою 

13 - - - - - 13 

Тема 3. Соціально-педагогічна реабілітація  
ВІЛ-інфікованих людей 

13 - - - - - 13 

Тема 4. Аналіз сучасних програм та проектів 
соціально-педагогічної реабілітації 

2 - - 2 - - - 

Модульний контроль   
Разом 30 - 2 2 - - 26 

Змістовий модуль 3. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної профілактики 
 

Тема 1. Профілактика – як державний стандарт 
соціальної послуги 

8 2 - - - - 6 

Тема 2. Структура і зміст, види і форми 
соціально-педагогічної профілактики 

13 - - - - - 13 



Тема 3. Особливості соціально-педагогічної 
профілактики в закладах освіти 

9 - - 2 - - 7 

Модульний контроль   
Разом 30 2 - 2 - - 26 

Змістовий модуль 4.  
Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і практичне використання 

Тема 1. Соціально-педагогічна профілактика 
щодо насильства дітей 

4 - 2 - - - 2 

Тема 2. Соціально-педагогічна профілактика 
ігрової, комп’ютерної та інтернет залежності 
серед дітей та молоді 

6 - - - - - 6 

Тема 3. Соціально-педагогічна профілактика 
вживання психоактивних речовин серед дітей 
та молоді 

6 - - - - - 6 

Тема 4. Соціально-педагогічна профілактика 
булінгу та мобінгу 

6 - - - - - 6 

Тема 5. Особливості створення програм 
соціально-педагогічної профілактики 

5 - - 2 - - 3 

Модульний контроль   
Разом 30 - 2 2 - - 26 

Усього 120 4 4 8 - - 104 
 
 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І 
Соціально-педагогічна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога 

 
Лекція.  Тема 1. Технології соціальної реабілітації: моделі та стратегії. 
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 

 
Лекція. Тема 2. Види та напрями соціально-педагогічної реабілітації. 
Основні напрямки реабілітаційної роботи. Види соціально-педагогічної 

реабілітації: медична, психологічна, педагогічна. 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 
обставинах. Реабілітація залежних клієнтів. Соціально-психологічна реабілітація 
клієнтів, що перебувають в конфлікті з законом. 



Основні поняття: соціально-педагогічна реабілітація, СЖО. 
 
Семінарське заняття. Тема 3. Особливості соціально-педагогічної 

реабілітації різних категорій отримувачів соціальних послуг. 
 
Лекція. Тема 4. Типологія реабілітаційних центрів 
Центр соціальної реабілітації як заклад соціально-педагогічної допомоги. 

Види 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. Напрями діяльності 
реабілітаційних центрів.  

Основні поняття: реабілітаційний центр, центр соціально-психологічної 
реабілітації. 

 
 

Змістовий модуль ІІ. 
Застосування реабілітаційних технологій в соціально-педагогічній 

діяльності 
Лекція Тема 1. Соціально-педагогічна реабілітація  людей з інвалідністю 
Поняття «інвалідності», моделі інвалідності. Зміст реабілітації дітей з 

інвалідністю. Реабілітаційна програма як комплекс організаційних форм 
соціальної роботи з соціальної реабілітації. Види реабілітаційних програм. 
Структура реабілітаційної програми. Характеристика основних засобів 
реабілітації. Особливості соціально-педагогічної реабілітації людей з 
інвалідністю з різними типами нозологій. Соціально-педагогічна реабілітація 
молодих інвалідів. Технологія соціальної реабілітації сім'ї з дітьми з особливими 
потребами. 

Основні поняття: інвалідність, реабілітація, центр соціальної реабілітації, 
людина з інвалідністю 

Семінарське заняття. Тема 1. Соціально-педагогічна реабілітація дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями. 

 
Семінарське заняття. Тема 2. Види та напрями соціально-педагогічної 

реабілітації. 
 
Семінарське заняття. Тема 3. Соціально-педагогічна реабілітація  ВІЛ-

інфікованих людей. 
 
Практичне заняття. Тема 4.  Аналіз сучасних програм та проектів соціально-

педагогічної реабілітації. 
 

Змістовий модуль ІІІ. 
Теоретичні аспекти соціально-педагогічної профілактики 

 



Лекція. Тема 1. Профілактика – як державний стандарт соціальної послуги. 
Державний стандарт надання соціальних послуг. Зміст, обсяг, умови та 

порядок надання соціальної послуги профілактики. Індивідуальний план 
надання соціальної послуги профілактики. Моніторинг якості надання 
соціальної послуги профілактики. Мультидисциплінарна команда. Надавач та 
отримувач соціальної послуги профілактики. Профілактична програма та 
профілактичний захід. Алгоритм організації та надання соціальної послуги. 
Завдання надання соціальної послуги профілактика. 

Основні поняття: державний стандарт надання соціальної послуги, 
соціальна послуга профілактика, індивідуальний план, профілактична програма, 
профілактичний захід. 

 
Лекція. Тема 2. Структура і зміст види і форми соціально-педагогічної 

профілактики. 
Первинна, вторинна та третинна профілактика. Призначення 

профілактичних технологій у соціально-педагогічній діяльності. Структура і 
зміст профілактичних технологій у  соціально-педагогічній діяльності. Алгоритм 
дій  соціального педагога при проведення профілактичних технологій. Загальна 
класифікація соціально-педагогічних технологій. Соціально-педагогічні 
технології загального типу. Соціально-педагогічні технології часткового типу. 
Технології соціально-педагогічної профілактики. Сфери застосування 
профілактичних технологій у соціально-педагогічної роботі. 

Основні поняття: профілактика, профілактична технологія, соціально-
педагогічна технологія, типи соціально-педагогічних технологій, соціально-
педагогічна профілактика 

 
Практичне заняття. Тема 3. Особливості соціально-педагогічної 

профілактики в закладах освіти. 
 
Практичне заняття. Тема 4. Соціально-педагогічна профілактика булінгу та 

мобінгу. 
 

Змістовий модуль 4. 
Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і практичне 

використання. 
 

Лекція. Тема 1. Соціально-педагогічна профілактика щодо насильства дітей. 
Фактори ризику насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. 

Види насильства та його наслідки для дітей. Індикатори скоєння насильства 
щодо дітей та шляхи їхнього виявлення. Нормативно-правове забезпечення 
попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми. Зміст та форми 
профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми 

Основні поняття: діти, неповноліття, насильство, жорстоке поводження 
щодо дитини, цикл насильства, фактори ризику, мультидисциплінарна команда, 



фізичне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство, 
нехтування, індикатори, методи діагностики.  
 

Семінарське заняття. Тема 2. Соціально-педагогічна профілактика ігрової, 
комп’ютерної та інтернет залежності серед дітей та молоді.  

 
Практичне заняття. Тема 3. Соціально-педагогічна профілактика вживання 

психоактивних речовин серед дітей та молоді. 
 
Лекція. Тема 5. Особливості створення програм соціально-педагогічної 

профілактики. 
Методика підготовки та проведення профілактичних форм соціально-

педагогічної роботи, профілактичні форми роботи, словесні форми роботи, 
просвітницько-профілактичний і профілактичний тренінг. Профілактична форма 
роботи як елемент профілактичної програми. Послідовність і різноспрямованість 
профілактичних заходів. Комплексне використання методів соціально-
педагогічної 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. Програми за методикою «рівний-
рівному». 

Основні поняття: профілактичні форми, профілактичний тренінг, методика 
«рівний-рівному», профілактична програма. 

Семінарське заняття. Тема 5. Особливості створення програм соціально-
педагогічної профілактики. 

Практичне заняття. Тема 5. Аналіз сучасних програм соціально-педагогічної 
профілактики. 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Денна форма навчання 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 2 2 2 2 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 3 3 1 1 3 3 
Відвідування практичних занять 1 - - 2 2 - - 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 1 10 3 30 1 10 3 30 
Робота на практичному занятті 10 - - 2 20 - - 3 30 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 



Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом 44 86 43 98 

Максимальна кількість балів:                    271 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива кількість балів: 271 . Коефіцієнт: 2,71. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 
100), здійснюється за формулою: Х : 2,71 = кількість балів – рейтинговий показник 
успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення 
курсу). 

 

 

Заочна форма навчання 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 - - 1 1 - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - 1 1 - - 1 1 
Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Робота на семінарському занятті 10 - - 1 10 - - 1 10 
Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 1 10 1 10 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Разом 17 27 17 27 
Максимальна кількість балів:                    88 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива кількість балів: 88. Коефіцієнт: 0,88. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 
100), здійснюється за формулою: Х : 0,88 = кількість балів – рейтинговий показник 
успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення 
курсу). 

 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 

Змістовий модуль І 
Соціально-педагогічна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога 

 
Самостійна робота 1.   
 
Завдання 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. 

 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі проведений аналіз, співставлення, 

зроблені висновки, наведені приклади з фільму, в наявності особистісна думка 
студента – 5 балів. 



• завдання виконано у повному обсязі, зроблені висновки – 4 бали. 
• завдання виконано у повному обсязі – 3 бали. 
• завдання виконано частково – 2 бали. 
• завдання виконано поверхово – 1 бал. 

 
Змістовий модуль ІІ 

Застосування реабілітаційних технологій в соціально-педагогічній діяльності 
 

Самостійна робота 2.  
 
Завдання 1. 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). 
 

Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 

 
Змістовий модуль ІІІ 

Теоретичні аспекти соціально-педагогічної профілактики 
 
Самостійна робота 3. 
 
Завдання 1. Підготувати 5 тренінгових вправ (ігор) для різних категорій 

отримувачів соціальних послуг, які можна застосовувати в процесі здійснення 
соціально-педагогічної профілактики.  

 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 



• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 
 

Змістовий модуль IV 
Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і практичне 

використання 
 

Самостійна робота 4. 
 
Завдання 1. Здійснити порівняльний  аналіз двох профілактичних програм, 

висвітлити результати у мультимедійній презентації. 
 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 
роботи відбувається в тестовому режимі в ЕНК.  

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

-  із вибором однієї правильної відповіді; 
-  на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
-  завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
-  завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань 

понять) по пам’яті; 



-  завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

У залежності від спрямованості модуля (теоретичний або практичний) 
кількість питань за рівнем складності може змінюватися, але загальна кількість 
балів у сумі повинна складати 25. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є екзамен. 
Екзамен складається із двох частин: тестового та практичного завдання.  

 
Структура екзаменаційного білету: перше завдання теоретичне, друге 

завдання теоретико-практичне, третє – практичне.  
Максимальна оцінка – 40 балів. 
Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 

1) теоретичне питання: 
- повнота й ґрунтовність викладу; 
- аргументованість тверджень; 
- суб’єктне усвідомлення змісту; 
- термінологічна коректність; 
2) теоретико-практичне завдання: 
- творче осмислення набутих теоретичних знань; 
- уміння використовувати наукові знання під час виконання практичних 

завдань; 
- точність виконання практичного завдання; 
3) практичне завдання: 
- технологічна грамотність; 
- методична грамотність; 
- обґрунтованість методичних рішень. 

 
Алгоритм оцінювання  

 
Кількість 

балів Теоретичне питання Теоретико-
практичне завдання Практичне завдання 

35-40 

Повне засвоєння та 
суб’єктне 
усвідомлення 
матеріалу. 
Твердження чітко 
аргументовані. 
Продемонстровано 
термінологічну 
грамотність 

Завдання виконано 
точно. 
Продемонстровано 
творчість. Наукові 
знання використано 
на практиці. 

Продемонстровано 
методичну й 
технологічну 
грамотність. 
Методичні рішення 
обґрунтовано.  

21-34 Повне засвоєння 
матеріалу, але 

Завдання виконано 
неповно. 

Наявність 
незначних 



недостатнє суб’єктне 
його усвідомлення. 
Нечітка аргументація 
тверджень. Часткова 
термінологічна 
некоректність. 

Осмислення знань 
частково творче. 
Наукові знання 
використано на 
практиці. 

методичних і 
технологічних 
помилок. Методичні 
рішення 
обґрунтовано. 

6-20 

Часткове засвоєння 
матеріалу, суб’єктне 
його не 
усвідомлення. 
Аргументація 
відсутня. 
Термінологічна 
неграмотність. 

Завдання виконано 
частково. Творчість 
не 
продемонстровано. 
Наукові знання не 
пов’язані з 
практикою. 

Наявність значної 
кількості 
методичних і 
технологічних 
помилок.  

1-5 

Теоретичний 
матеріал не засвоєно. 
Аргументація 
відсутня. 
Термінологічна 
неграмотність. 

Завдання виконано 
частково. Творчість 
не 
продемонстровано. 
Рівень наукових 
знань низький. 

Методична й 
технологічна 
неграмотність.  

 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
1. Визначити значення та дати характеристику методу "рівний-рівному" в 

соціально-педагогічній діяльності.  
2. Визначити переваги групових форм роботи у вирішенні проблем 

профілактики та реабілітації.  
3. Охарактеризувати основні методи, що застосовуються в соціально-

педагогічній діяльності за напрямком реабілітації. 
4. Визначити специфіку реабілітаційної роботи з сім’ями, що перебувають в 

складних життєвих обставинах.  
5. Дати характеристику основних напрямів соціальної реабілітації. 
6. Назвати основні завдання соціального педагога  по соціально-педагогічній 

реабілітації дітей та молоді з інвалідністю. 
7. Охарактеризувати можливості мистецтва в реалізації технологій 

соціальної профілактики та реабілітації. 
8. Охарактеризувати основні принципи соціальної реабілітації. 
9. Описати зміст та форми роботи соціального педагога за напрямком 

інклюзивної освіти. 
10. Визначити особливості профілактики людей з залежностями. 
11. Визначити особливості роботи соціального педагога в Центрах  

реабілітації. 
12. Розкрити особливості використання технік терапії пі час здійснення 

соціально-педагогічної реабілітації. 
13. Розробити зміст реабілітаційної програми. 



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

центру. 
18. Розробити зміст та ідею рекламно-інформаційного продукту за напрямком 

профілактики девіантної поведінки. 
19. Розкрити особливості здійснення соціально-педагогічної профілактики 

щодо насильства дітей 
20.  Розкрити особливості здійснення соціально-педагогічної профілактики 

ігрової, комп’ютерної та інтернет залежності серед дітей та молоді. 
 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу 
– досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 

  



7.  Навчально-методична картка дисципліни «Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація» 
Денна форма навчання 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 

Назва 
модуля 

Соціально-педагогічна реабілітація як напрям 
діяльності соціального педагога 

Застосування реабілітаційних технологій в 
соціально-педагогічній діяльності 

Теоретичні аспекти соціально-

педагогічної профілактики 

Технології соціально-педагогічної профілактики: 
специфіка і практичне використання 

Кількість балів 
за модуль 

44 86 43 98 

 
Теми  лекцій 
 

Технології 
соціальної 

реабілітації: 
моделі та 
стратегії 

Види та 
напрями 

соціально-
педагогічної 
реабілітації 

Типологія 
реабілітацій
них центрів 

Соціально-педагогічна реабілітація з 
людьми з інвалідністю 

Профілактика – 
як державний 

стандарт 
соціальної 
послуги 

 

Види і форми 
соціально-

педагогічної 
профілактики 

Соціально-
педагогічна 

профілактика щодо 
насильства дітей 

Особливості створення програм 
соціально-педагогічної 

профілактики 

Бали  1 1 1 1 1 1 1 1 

Теми 
семінарів 

Особливості соціально-педагогічної реабілітації 
різних категорій населення 

Соціально-
педагогічна 
реабілітація 
з людьми з 

інвалідністю 

Соціально-
педагогічна 
реабілітація 
підлітків з 

девіантною 
поведінкою 

Соціально-
педагогічна 
реабілітація  

ВІЛ-
інфікованих 

Особливості соціально-
педагогічної профілактики в 

закладах освіти 

Соціально-
педагогічна 

профілактика 
щодо 

насильства 
дітей 

 

Соціально-
педагогічна 

профілактика 
ігрової, 

комп’ютерної та 
інтернет 

залежності серед 
дітей та молоді 

Особливості 
створення програм 

соціально-
педагогічної 

профілактики 

Бали 11 11 11 11 11 11 11 11 

Теми 
практичних 

занять 

 Аналіз сучасних програм та проектів 
соціально-педагогічної реабілітації 

- Соціально-
педагогічна 

профілактика 
вживання 

психоактивних 
речовин серед дітей 

та молоді 

Соціально-
педагогічна 
профілактик
а булінгу та 

мобінгу 

Особливості 
створення 
програм 

соціально-
педагогічної 

профілактики 

Бали - 22 - 11 11 11 

Самостійна 
робота 

Самостійна робота 1 Самостійна робота 2 Самостійна робота 3 Самостійна робота 4 

 5 5 5 5 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 

Максимально можлива кількість балів: 271 
Коефіцієнт: 2,71 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 2,71 = кількість балів – 

рейтинговий показник успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
 



 
Заочна форма навчання 

 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 
Назва 

модуля 
Соціально-педагогічна реабілітація як 

напрям діяльності соціального педагога 
Застосування реабілітаційних 

технологій в соціально-педагогічній 
діяльності 

Теоретичні аспекти соціально-
педагогічної профілактики 

Технології соціально-педагогічної 
профілактики: специфіка і 
практичне використання 

Кількість балів за 
модуль 

17 27 17 27 

 
Теми  лекцій 
 

Технології соціальної реабілітації: 
моделі та стратегії 

-  Профілактика – як державний 
стандарт соціальної послуги 
 

- 

Бали  1 - 1 - 

Теми семінарів - Соціально-педагогічна реабілітація з 
людьми з інвалідністю 

- Соціально-педагогічна профілактика 
щодо насильства дітей 
 

Бали - 11  11 
Теми практичних 

занять 
Типологія реабілітаційних центрів Аналіз сучасних програм та проектів 

соціально-педагогічної реабілітації 
Особливості соціально-
педагогічної профілактики в 
закладах освіти 

Особливості створення програм 
соціально-педагогічної профілактики 

Бали 11 11 11 11 
Самостійна 

робота 
Самостійна робота 1 Самостійна робота 2 Самостійна робота 3 Самостійна робота 4 

Бали 5 5 5 5 
 
Максимально можлива кількість балів: 88 
Коефіцієнт: 0,88 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 0,88 = кількість балів – 

рейтинговий показник успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
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8. Рекомендовані джерела 
 
Основна (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. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посіб. – К.: 
Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 

 
Додаткова: 
1. Журавель Т.В. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства 

щодо дітей/ Т. В. Журавель // Соціальна педагогіка : навч. посібник / За заг. ред. 
О. В. Безпалько; Авт.-кол. О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін. : 
– К. : Академвидав, 2013. – 312 с.; С. 197–209. 

2. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. 
Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Аносова Ю.В., Байдик В.В. 
та ін. – К. – 2020 – 198 с. 

3. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. 
Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с. 

4. Пихтіна Н., Пихтін М., Федорченко Т. Профілактика девіантної поведінки 
дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти. Навч. посіб. 
– К.: КНТ, 2018. – 376 с. 

5. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний 
посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ 
«Агентство «Україна», 2019. – 132 с. 

5. Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-
ті рр.ХХ - початок ХХІ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня канд.пед.наук. Спец.13.00.05-соціальна педагогіка / Л. І. Остролуцька ; 
Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ). - : КУ імені Б.Грінченка, 
2021. - 20 с. 

 
9. Додаткові ресурси (за наявності) 

 
1. Електронний ресурс: Закон України «Про соціальні послуги» URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text 
2. Електронний ресурс: Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 

в Україні»  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text 
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3. Електронний ресурс: Наказ Міністерства соціальної політики України 
«Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 
профілактики» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15#Text 

4. Електронний ресурс: Закон України «Про запобіганню домашньому 
насильству» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text 

5. Електронний ресурс: Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text 

6. Електронна адреса навчального курсу: URL: 
http://elearning.kubg.edu.ua/local/gdo/teacher/ 

 
 
 
 

 

 


