
 
Анотація 

Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців – психологів 
світоглядне уявлення  щодо зменшення бідності та нерівності в суспільстві, зростання 
економічної та  соціальної безпеки працездатних груп населення на основі їх власної 
ініціативи  та  формування у студентів професійного мислення й готовності молодих 
спеціалістів працювати в специфічних ситуаціях соціального середовища. 
Сформувати у майбутніх фахівців знання, щодо надання захисту та  допомоги 
недієздатним та нужденним верствам населення. Навчити розуміти  і використовувати у 
соціальній роботі основні теоретичні положення.  Об’єктом вивчення є люди, які 
потребують сторонньої допомоги. 

Навчальна дисципліна «Соціальна робота та реабілітація» вивчає питання 
соціального захисту та безпеки людини в державі. Під час вивчення даного предмету 
студент буде ознайомлений з науковими дослідженнями стосовно особистості, її 
формування в процесі соціалізації, основними закономірностями та формами регуляції 
соціальної поведінки в суспільстві. 

Завдання  

− сприяти розумінню сутності соціальної роботи та реабілітації як особливого виду 
діяльності, основних чинників процесу її формування і розвитку, взаємозв’язку  з 
 іншими  соціальними  (суспільними)  сферами,  місця  в системі загальнолюдських 
відносин; 

− сформувати у студентів глибокі та міцні знання теорії та практики сучасної 
соціальної роботи та реабілітації, основи умінь та навичок в галузі 
організації соціальної підтримки та 
реабілітації, обслуговування, забезпечення ізахисту людей в сучасних умовах; 

− сприяти усвідомленню студентом соціальної роботи та реабілітації як важливого 
суспільного явища; 

− навчити студентів аналізувати практичний досвід, самостійній роботі з науковими 
та методичними джерелами, документами та публікаціями; 

− сприяти ствердженню позитивної установки на науково дослідну чи практичну 
соціальну діяльність, пов’язану з раціональною організацією соціальної підтримки 

КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ  

 

 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

 
Спеціальність 053 – Психологія 

 
Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки  
 
Затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № __ від ___ _____ 20__ р. 

Гарант освітньої програми проф. Ярема О. М.  

Викладач дисципліни  



2 
 

  

та реабілітації, обслуговування та забезпечення соціально незахищених верств 
населення. 

− висвітлення структури об’єктів та суб’єктів соціальної роботи та реабілітації; 

− вивчення закономірносте соціальної роботи та реабілітації та реалізації державної 
політики у соціальній роботі; 

− визначення психологічних особливостей професійної діяльності соціальних 
працівників. 

 
Студенти повинні знати: 

− сутність соціальної роботи та реабілітації як особливого виду діяльності, основні 
чинники процесу її формування і розвитку; 

− історію становлення і розвитку соціальної роботи та реабілітації; 

− тенденції теорії та практики соціальної роботи та реабілітації; 

− взаємозв’язок соціальної роботи та 
реабілітації з іншими соціальними (суспільними)сферами, її місце в системі 
загальнолюдських відносин; 

− принципи, форми та методи сучасної соціальної роботи та реабілітації; 

− психологічні, педагогічні, соціологічні, нормативно 

− правові аспекти соціальної роботи та реабілітації; 

− специфіку соціальної роботи та реабілітації як важливого суспільного явища; 

− особливості соціального захисту і забезпечення різних верств населення в Україні; 

− методи проведення соціологічних досліджень соціальної роботи та реабілітації. 
 
Студенти повинні вміти: 

-  аналізувати практичний досвід соціальної роботи та реабілітації; 

−  аналізувати теоретичні праці, методичну літературу з соціальної роботи та 
реабілітації;застосовувати історичний, вітчизняний та зарубіжний досвід 
соціальної роботи та реабілітації в сучасних умовах; 

− самостійно працювати з науковими та методичними джерелами,документами та 
публікаціями у соціальній сфері; 

− вести науково - дослідну діяльність у соціальній сфері; 

− оволодіти основними уміннями та навичками в галузі організації соціальної 
підтримки та реабілітації, обслуговування, забезпечення і захисту людей в сучасних 
умовах; 

− оволодіти навичками проведення соціологічних опитувань, анкетувань з соціальної 
проблематики; 

− оволодіти особливостями практичної соціальної роботи та реабілітації; 

− оволодіти навичками розробки власних соціальних проектів; 

− засвоїти прийоми створення соціальних програм засобами дозвілля. 

− організовувати та проводити соціальні проекти з дітьми, підлітками,молоддю, 
сім’єю, інвалідами і людьми похилого віку. 

  
Сформовані на базі перерахованих знань, вмінь та навичок професійні якості можуть 
стати підґрунтям діяльності майбутніх психологів для діяльності, соціальних працівників 
з дітьми,підлітками, молоддю, сім’єю, інвалідами і людьми похилого віку. 
  
В розробці програми курсу знайшов відображення аналіз сучасної теорії та практики 
соціальної роботи та реабілітації, історичний та зарубіжний досвід, результати наукових 
досліджень в соціальній сфері, було використано дані фундаментальних суміжних наук: 
соціальної педагогіки, психології, соціології, культурно-дозвіллєвої діяльності, взаємодії з 
іншими суспільними системами:економіки, політики, права, етики, екології, охорони 
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здоров’я та ін.  Програма курсу «Соціальна робота та реабілітація» систематизовано та 
науково обґрунтованого  
викладає  сучасне тлумачення про сутність,закономірності та тенденції розвитку 
соціальної роботи та реабілітації. 
 
 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
 

Галузь знань 
 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

 
Спеціальність 053 

«Психологія» 
 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

за вибором 
 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

12 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

66 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  
Залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 

для денної форми навчання - 2 
для заочної форми навчання -  

 
Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота та реабілітація, як суспільне 
явище. Сутність соціальної роботи та реабілітації. 

 
Тема 1. Соціальна робота та реабілітація як вид суспільної діяльності та 

навчальна дисципліна 
Сутність соціальної роботи та реабілітації як суспільної діяльності й наукової теорії. 
Суб'єкти та об'єкти соціальної роботи та реабілітації, їх взаємозв'язок і 
взаємозумовленість. Загальна мета, функції та рівні соціальної роботи та реабілітації. 
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Особливості розвитку соціальної роботи та реабілітації в Україні в сучасних умовах. 
Зв'язок соціальної роботи та реабілітації з іншими науками та сферами суспільного 
життя. Завдання соціальної роботи та реабілітації як навчальної дисципліни 

 
Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи та реабілітації 

Понятійний апарат соціальної роботи та реабілітації. Характеристика груп понять і 
категорій соціальної роботи та реабілітації. Закономірності та принципи соціальної 
роботи та реабілітації: сутність закономірностей соціальної роботи та реабілітації. 
Підходи до класифікації закономірностей соціальної роботи та реабілітації. Основні групи 
принципів соціальної роботи та реабілітації та їх значення 

Тема 3. Нормативно-правова база соціальної роботи та реабілітації в Україні 
Нормативно-правові джерела соціальної роботи та реабілітації в Україні. Характеристика 
джерел права. Нормативно-правові основи соціальної роботи та реабілітації в Україні  

 
Тема 4. Зміст та організація соціальної роботи та реабілітації. 

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи та реабілітації . Методи та форми 
соціальної роботи та реабілітації. Специфічні риси різних методів соціальна роботи. 

 
Тема 5. Управління та менеджмент у соціальній роботі 

Сутність понять «управління» та «менеджмент». Менеджмент соціальної роботи та 
реабілітації. Складові процесу менеджменту соціальної роботи та реабілітації. Організація 
в менеджменті соціальної роботи та реабілітації. Менеджерські функції соціальної 
служби. Принципи менеджменту соціальної роботи та реабілітації. Моделі та методи 
взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів менеджменту. Інструменти менеджменту соціальної 
роботи та реабілітації. Проектування - специфічний та актуальний інструмент 
менеджменту соціальної роботи та реабілітації. 
 

Змістовий модуль 2. Соціальна робота та реабілітація з різними категоріями 
клієнтів 

 
Тема 1. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами різного віку . 

 
Проблема вікової типології в соціальній роботі. Характеристика вікових періодів 
дитинства. Типологія дітей за групами ризику та основні види роботи соціального 
працівника. Соціальна робота та реабілітація з дітьми за групами девіантно кримінальної 
поведінки. Система соціально-педагогічної роботи з дітьми девіантної поведінки. 
Установи соціального захисту дітей. Система соціальних служб для молоді в Україні. 
Соціальна робота та реабілітація з молоддю. Соціальна робота та реабілітація з людьми 
зрілого віку. 
 

Тема 2. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами з девіантною 
поведінкою 

Вулична робота з дітьми з «групи ризику». Форми і методи роботи з дезадаптивною 
молоддю. Механізми та методи роботи з дорослими та дітьми, що демонструють 
девіантну поведінку. 

 
Тема 3. Соціальна робота та реабілітація з нарко- та алкозалежними 

Мета соціальної роботи та реабілітації полягає у регулюванні правових, економічних 
стосунків людини з суспільством, наданні їй допомоги та підтримки в подоланні проблем, 
що виникли, та гідному самоутвердженні й повноцінному житті, розвиток чи відновлення 
взаємовигідних стосунків між індивідом та суспільством для поліпшення якості життя 
кожного його члена. 

 
Тема 4. Соціальна робота та реабілітація з проблемними сім’ями  
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Сім'ю розглядають як провідний чинник соціалізації особистості, оскільки вона є 
персональним середовищем її життя та розвитку. Сім’я – мала динамічна група людей, 
котрі проживають разом, пов‘язані кровнородинними зв‘язками, взаємною 
відповідальністю, спільністю побуту та економікою сім‘ї. 

 
Тема 5. Соціальна робота та реабілітація з людьми похилого віку, 

безробітними та бездомними. 
Поняття «людина похилого віку» в Україні асоціюється з настанням пенсійного віку (60 
років для жінок і 65 - для чоловіків). Часто вживається термін «літні люди», який у 
більшості випадків має те ж саме значення, що і люди похилого віку. Біологічне старіння - 
зростання вразливості організму і підвищення ймовірності смерті; соціальне старіння - 
зміна патернів поведінки, статусів, ролей; психологічне старіння - вибір способу адаптації 
до процесів старіння, нових стратегій подолання труднощів. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 
Усього 

 

денна форма Усьо
го  

 

заочна форма 
л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота та реабілітація, як суспільне явище. 
Сутність соціальної роботи та реабілітації 

Тема 1. Соціальна робота та 
реабілітація як вид суспільної 
діяльності та навчальна 
дисципліна 

9 2  7 9  
 
 
 
 
2 

 9 

Тема 2. Основні поняття і 
категорії соціальної роботи та 
реабілітації 

9  2 7 9  8 

Тема 3. Нормативно-правова 
база соціальної роботи та 
реабілітації в Україні 

9 2  7 9  8 

Тема 4. Зміст та організація 
соціальної роботи та 
реабілітації. 

9 2  7 9  9 

Тема 5.Управління та 
менеджмент у соціальній 
роботі 

9  2 7 9  9 

Змістовий модуль 2. Соціальна робота та реабілітація з різними 
категоріями клієнтів 

Тема 1. Соціальна робота та 
реабілітація з клієнтами 
різного віку . 

9 2  7 9  
 
 
 
 
 
 
2 

 9 

Тема 2. Соціальна робота та 
реабілітація з клієнтами з 
девіантною поведінкою 

8 2  6 8  8 

Тема 3. Соціальна робота та 
реабілітація з нарко- та 
алкозалежними 

10 2 2 6 10  8 

Тема 4. Соціальна робота та 
реабілітація з проблемними 
сім’ями 

8  2 6 8  8 
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Тема 5. Соціальна робота та 
реабілітація з людьми похилого 
віку, безробітними та 
бездомними. 

8  2 6 8  8 

Усього годин 90 12 12 66 90 4 - 86 

 
5. Теми семінарських занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Соціальна робота та реабілітація як вид суспільної 
діяльності та навчальна дисципліна 

2 

2 Тема 3. Нормативно-правова база соціальної роботи та 
реабілітації в Україні 

2 

3 Тема 4. Зміст та організація соціальної роботи та 
реабілітації. 

2 

4 Тема 5. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами 
різного віку . 

2 

5 Тема 6. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами з 
девіантною поведінкою 

2 

6 Тема 7. Соціальна робота та реабілітація з нарко- та 
алкозалежними 

2 

Разом годин 16 
 

6. Самостійна робота 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Соціальна робота та реабілітація як вид суспільної 
діяльності та навчальна дисципліна 

7 

2 Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи та 
реабілітації 

7 

3 Тема 3. Нормативно-правова база соціальної роботи та 
реабілітації в Україні 

7 

4 Тема 4. Зміст та організація соціальної роботи та 
реабілітації. 

7 

5 Тема 5.Управління та менеджмент у соціальній роботі 7 
6 Тема 6. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами 

різного віку . 
7 

7 Тема 7. Соціальна робота та реабілітація з клієнтами з 
девіантною поведінкою 

6 

8 Тема 8. Соціальна робота та реабілітація з нарко- та 
алкозалежними 

6 

9 Тема 9. Соціальна робота та реабілітація з проблемними 
сім’ями 

6 

10 Тема 10. Соціальна робота та реабілітація з людьми 
похилого віку, безробітними та бездомними. 

6 

 Разом 6 
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7. Індивідуальні завдання 
 

 Індивідуальна робота студента передбачає написання студентом реферату. Тему для 
написання роботи студент може сформулювати самостійно (вона повинна бути в 
рамках пройденого матеріалу) або обрати із запропонованих тем рефератів. 

 
Теми для написання рефератів 

1. Соціальна робота та реабілітація як наука.  
2. Взаємозв’язок соціальної роботи та реабілітації з іншими науками.  
3. Особливості соціальної роботи та реабілітації як навчальної дисципліни.  
4. Основні поняття і категорії соціальної роботи та реабілітації.  
5. Філософія технологій соціальної роботи та реабілітації.  
6. Суспільні цінності та їх зв'язки з соціальною роботою та реабілітацією.  
7. Соціальна робота та реабілітація і гуманізація соціальних відносин.  
8. Роль соціології у становленні та організації соціальної роботи та реабілітації.  
9. Соціологічні методи і техніка вивчення соціальних проблем  
10. Понятійно-термінологічні проблеми соціальної роботи та реабілітації на 

сучасному етапі в Україні  
11. Підходи до класифікації принципів соціальної роботи та реабілітації 
 

Вимоги до написання рефератів: 

− реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 

− структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна 
сторінка (з відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список 
використаної літератури; 

− мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 
сторінок; 

− максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 
 

8. Методи навчання 

 Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-консультативна 

робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних мережах, підготовка і 

презентація творчих робіт, виконання самостійних завдань – учбових чи наукових. 

Наукова робота студентів складається з публікацій, участі у конференціях та олімпіадах, 

конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-консультативна робота передбачає взаємодію 

студентів з викладачем, по-перше, для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, 

які не засвоєні студентами чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі 

студентами, які виконують творчі завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової 

роботи. 

9. Методи контролю 

 Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які вивчають 
навчальну дисципліну «Юридична психологія»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 
практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-відповідна 
бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному занятті; залік у формі 
усної відповіді на два запитання з переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 
контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 
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3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 
презентації). 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 4 Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 7 Тема 9  
30 

6 6 4 6 4 4 

Індивідуальна самостійна 
робота 

Індивідуальна самостійна  
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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Рекомендована література 
 

Основні джерела  
1. Історія, теорія і практика соціальної роботи та реабілітації в Україні: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С. Я. Марченко, М. С. 
Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : 
Альма-матер, 2005. – 408 с.  
2. Войнола Р.Х. Методика викладання дисциплін соціальнопедагогічного циклу: Навч. 
посіб. / Р.Х. Войнола. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 140 с.  
3. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / Н.В. Заверико. – К.: 
Видавничий дім «Слово», 2011. – 240 с.  
4. Карпенко О.Г. Теорія і практика соціальної роботи та реабілітації: навчальний 
посібник/ О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.- 408 с  
5. Лукашевич М.П. Соціальна робота та реабілітація (теорія і практика): Підручник / М.П. 
Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с. 
 6. Соціальна педагогіка: підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. 
Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.  
7. Соціальна робота та реабілітація 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 навч. літ., 2004. 
- 256 с  
8. Теорія та історія соціального виховання : навч. посіб. \ уклад. О.О. Кравченко. – Умань, 
2013. 10. 

 
Допоміжні джерела 

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. - Навчальний посібник 
(для студентів вищих навчальних закладів). — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 208 
с.  
2. Кубіцький С. Історія соціальної роботи та реабілітації в зарубіжних країнах в схемах і 
таблицях. - Навчальний посібник. — К.: ДАККіМ, 2010. — 124 с. 
3. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників / За заг. ред. А. Й. Капської. 
- К., 2000.  
4. Соціальна педагогіка і Соціальна робота та реабілітація: монографія/ М.Палюх, 
Л.Хомінська.- Камянець-Подільський: ПП Буйницький О.А. – 2013.- 200с. 
 
Інформаційні ресурси 
  
http://www.mon.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства освіти і наукиУкраїни 
http://www.portal.rada.gov.ua   Офіційний сайт Верховної Ради України 
http://www.nbuv.gov.ua Офіційний сайт Центральної науковоїбібліотеки України імені В. 
Вернадського 
http://www.litmir.net  Сайт електронної бібліотеки 
http://www.ssm.kiev.ua-Сайт міської соціальної служби (Київ) 
http://www.i-soc.com.ua-Офіційний сайт журналу «Соціологічні виміри» 
 

http://www.mon.gov.ua-/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.litmir.net/
http://www.ssm.kiev.ua/
http://www.i-soc.com.ua/

