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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів – 5 

 

годин – 150 

 

змістових модулів – 2 

 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

магістерський 

За вибором (ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

18 год.  год. 

Практичні, семінарські 

18 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

114 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів зі змістом та 

особливістю можливих ризиків які зустрічаються у соціальній роботі 

(вітчизняний та закордонний досвід) з метою їх попередження та мінімізації 

негативних наслідків. Отримання базових вмінь у застосовуванні технології 

самоменеджменту та саморегуляції для збереження власного професійного 

здоров'я, профілактики негативних наслідків професійної деформації. 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у теоретичній та 

практичній підготовці студентів фаху з питань: 

• сформувати уявлення про суть та особливості понять «ризик», 

«професійний ризик», несприятливі чинники професійної діяльності фахівця 

соціальної сфери, «професійні ризики в соціально-педагогічній роботі»;  

• розширити знання здобувачів про види умов праці та їх вплив на 

здоров'я людини, вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної 

сфери, особливості професійного розвитку фахівця соціальної сфери, етапи 

та рівні професійного розвитку фахівця; 

• сформувати уявлення про відхилення у професійному розвитку 

фахівця, види професійних деформацій та криз соціального працівника, 

симптоми та детермінанти виникнення синдрому професійного вигорання, 

способи профілактики та подолання професійного вигорання і суть ризик-

менеджменту та стрес-менеджменту; 

• сприяти формуванню в майбутніх фахівців соціальної сфери 

ризнкологічної компетентності, умінь і навичок попередження професійних 

ризиків, збереження здоров'я, працездатності та мотивації праці; 

• сформувати у майбутніх фахівців соціальної галузі здатності 

визначати й оцінювати професійні ризики фахівця, оцінювати стан власного 

професійного здоров'я, визначати відхилення і порушення у професійному 

розвитку; 

• навчити здобувачів розробляти заходи запобігання професійних 

та кадрових ризиків у соціальній роботі, попереджувати ризики діяльності 



 

 

під час роботи з окремими категоріями клієнтів, застосовувати ефективні 

стратегії профілактики й подолання професійного вигорання, техніки 

самоменеджменту та саморегуляції. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗП. 14 - Проявляти безпечну поведінку в різних ситуаціях 

життєдіяльності та виконання професійних функцій; приймати продуктивні 

рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності й досягнень науково-технічного прогресу. Автономно 

приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях професійної 

діяльності Застосовувати набуті теоретичні знання про цілі, зміст, методи та 

технології, засоби, організаційні форми надання соціальних послуг у 

практичній діяльності. 

КСП. 01 - Вміти визначати категорії осіб, які потребують певних видів 

соціальної допомоги, надавати відповідні соціальні послуги з метою 

підвищення рівня соціального обслуговування населення. Аналізувати 

соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної 

групи, формувати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в 

складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної 

роботи.  

КСП.02 - Організувати спільну діяльність фахівців різних галузей, 

здійснювати їх підготовку до виконання соціальної роботи, ініціювати та 

координувати командну роботу. 

Програмні результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

• суть та особливості понять «ризик», «професійний ризик», 

несприятливі чинники професійної діяльності фахівця соціальної сфери, 

«професійні ризики в соціально-педагогічній роботі»;  

• види умов праці та їх вплив на здоров'я людини, вплив ризиків на 



 

 

професійне здоров'я фахівця соціальної сфери, особливості професійного 

розвитку фахівця соціальної сфери, етапи та рівні професійного розвитку 

фахівця; 

• можливі відхилення у професійному розвитку фахівця, види 

професійних деформацій та криз соціального працівника, симптоми та 

детермінанти виникнення синдрому професійного вигорання, способи 

профілактики та подолання професійного вигорання і суть ризик-

менеджменту та стрес-менеджменту; 

• шляхи попередження професійних ризиків, збереження здоров'я, 

працездатності та мотивації праці; 

• визначати та оцінювати професійні ризики фахівця, оцінювати 

стан власного професійного здоров'я, визначати відхилення і порушення у 

професійному розвитку; 

• заходи запобігання професійних та кадрових ризиків у соціальній 

роботі, попереджувати ризики діяльності під час роботи з окремими 

категоріями клієнтів, застосовувати ефективні стратегії профілактики й 

подолання професійного вигорання, техніки самоменеджменту та 

саморегуляції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

вміти: 

• вміти визначати значення понять «ризик», «професійний ризик», 

несприятливі чинники професійної діяльності фахівця соціальної сфери, 

«професійні ризики в соціально-педагогічній роботі»;  

• вміти визначати умови праці та їх вплив на здоров'я людини, 

вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної сфери, особливості 

професійного розвитку фахівця соціальної сфери, етапи та рівні 

професійного розвитку фахівця; 

• вміти визначати можливі відхилення у професійному розвитку 

фахівця, види професійних деформацій та криз соціального працівника, 

симптоми та детермінанти виникнення синдрому професійного вигорання, 



 

 

способи профілактики та подолання професійного вигорання і суть ризик-

менеджменту та стрес-менеджменту; 

• вміти визначати шляхи попередження професійних ризиків, 

збереження здоров'я, працездатності та мотивації праці; 

• вміти визначати та оцінювати професійні ризики фахівця, 

оцінювати стан власного професійного здоров'я, визначати відхилення і 

порушення у професійному розвитку; 

• вміти визначати заходи запобігання професійних та кадрових 

ризиків у соціальній роботі, попереджувати ризики діяльності під час роботи 

з окремими категоріями клієнтів, застосовувати ефективні стратегії 

профілактики й подолання професійного вигорання, техніки 

самоменеджменту та саморегуляції. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика соціальної роботи з 

групами ризику. 

Тема 1. Професійні ризики в соціально-педагогічній роботі як науково-

практична проблема 

Тема 2. Види умов праці  та їх вплив на здоров'я людини  

Тема 3. Професійні ризики соціального педагога та працівника.  

Тема 4. Вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної 

сфери  

Тема 5. Професійний розвиток фахівця соціальної сфери.  

Тема 6. Відхилення у професійному розвитку  

Тема 7. Професійна зрілість.  

Тема 8. Рух у професії  

Тема 9. Управління ризиками .  

Тема 10. Основи ризик-менеджменту 

Змістовий модуль 2. Робота з сім’ями, які потребують соціальної 

допомоги 

Тема 11. Попередження ризиків діяльності фахівця соціальної сфери 



 

 

під час роботи з окремими категоріями клієнтів 

Тема 12. Проблема профілактики руйнівних комунікацій  

Тема 13. Профілактика деструкції професійного самоствердження та 

демотивації продуктивності праці 

Тема 14. Стрес у професійній діяльності фахівця соціальної сфери 

Тема 15. Синдром професійного вигорання як чинник ризику 

соціально-педагогічної професії 

Тема 16. Профілактика та психологічна корекція професійного 

вигорання фахівця соціальної сфери  

Тема 17. Форми та методи роботи з профілактики та корекції 

професійного вигорання фахівця соціальної сфери  

Тема 18. Психогігієна праці соціального педагога та працівника 

Тема 19. Самоменеджмент та техніки саморегуляції 

Тема 20. Захист індивідуальних проектів студентів шодо профілактики 

ризиків під час роботи з конкретною категорією клієнтів соціальної сфери 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика соціальної роботи з групами ризику. 

Тема 1. Професійні ризики в 

соціально-педагогічній роботі 

як науково-практична 

проблема 

6 0,5 0,5  5      

Тема 2. Види умов праці та їх 

вплив на здоров'я людини  
6 0,5 0,5  5      

Тема 3. Професійні ризики 

соціального педагога та 

працівника.  

7 1 1  5      

Тема 4. Вплив ризиків на 

професійне здоров'я фахівця 

соціальної сфери. 

7 1 1  5      

Тема 5. Професійний розвиток 

фахівця соціальної сфери.  
7 1 1  5      

Тема 6. Відхилення у 

професійному розвитку  
7 1 1  5      



 

 

Тема 7. Професійна зрілість.  7 1 1  5      

Тема 8. Рух у професії  7 1 1  5      

Тема 9. Управління ризиками.  7 1 1  5      

Тема 10. Основи ризик-

менеджменту 
7 1 1  5      

Разом за змістовим модулем 1 68 9 9  50      

Змістовий модуль 2. Робота з сім’ями, які потребують соціальної допомоги 

Тема 11. Попередження 

ризиків діяльності фахівця 

соціальної сфери під час 

роботи з окремими категоріями 

клієнтів 

6 0,5 0,5  5      

Тема 12. Проблема 

профілактики руйнівних 

комунікацій  

6 0,5 0,5  5      

Тема 13. Профілактика 

деструкції професійного 

самоствердження та 

демотивації продуктивності 

праці 

7 1 1  5      

Тема 14. Стрес у професійній 

діяльності фахівця соціальної 

сфери 

7 1 1  5      

Тема 15. Синдром 

професійного вигорання як 

чинник ризику соціально-

педагогічної професії 

7 1 1  5      

Тема 16. Профілактика та 

психологічна корекція 

професійного вигорання 

фахівця соціальної сфери  

7 1 1  5      

Тема 17. Форми та методи 

роботи з профілактики та 

корекції професійного 

вигорання фахівця соціальної 

сфери  

7 1 1  5      

Тема 18. Психогігієна праці 

соціального педагога та 

працівника 

11 1 1  9      

Тема 19. Самоменеджмент та 

техніки саморегуляції 
12 1 1  10      

Тема 20. Захист індивідуальних 

проектів студентів шодо 

профілактики ризиків під час 

роботи з конкретною 

категорією клієнтів соціальної 

сфери 

12 1 1  10      

Разом за змістовим модулем 2 82 9 9  64      

ІНДЗ*           

УСЬОГО ГОДИН 150 18 18  114      

* – за наявності 



 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

...   

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна/заочна 

1 
Професійні ризики в соціально-педагогічній роботі як 

науково-практична проблема 
0,5 

2 Види умов праці та їх вплив на здоров'я людини 0,5 

3 Професійні ризики соціального педагога та працівника 1 

4 
1. Вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної 

сфери 
1 

5 Професійний розвиток фахівця соціальної сфери. 1 

6 Відхилення у професійному розвитку 1 

7 Професійна зрілість.  1 

8 Рух у професії 1 

9  Управління ризиками .  1 

10 Основи ризик-менеджменту 1 

11 
Попередження ризиків діяльності фахівця соціальної 

сфери під час роботи з окремими категоріями клієнтів 
0,5 

12 Проблема профілактики руйнівних комунікацій 0,5 

13 
Профілактика деструкції професійного самоствердження 

та демотивації продуктивності праці 
1 

14 Стрес у професійній діяльності фахівця соціальної сфери 1 

15 
Синдром професійного вигорання як чинник ризику 

соціально-педагогічної професії 
1 

16 
Профілактика та психологічна корекція професійного 

вигорання фахівця соціальної сфери  
1 

17 
Форми та методи роботи з профілактики та корекції 

професійного вигорання фахівця соціальної сфери  
1 

18 Психогігієна праці соціального педагога та працівника 1 

19 Самоменеджмент та техніки саморегуляції 1 

20 

Захист індивідуальних проектів студентів щодо 

профілактики ризиків під час роботи з конкретною 

категорією клієнтів соціальної сфери 

1 

 Разом 18 
 



 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми та зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 
Професійні ризики в соціально-педагогічній роботі як 

науково-практична проблема 
5 

2 Види умов праці та їх вплив на здоров'я людини 5 

3 Професійні ризики соціального педагога та працівника 5 

4 
Вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної 

сфери 
5 

5 Професійний розвиток фахівця соціальної сфери. 5 

6 Відхилення у професійному розвитку 5 

7 Професійна зрілість.  5 

8 Рух у професії 5 

9 Управління ризиками .  5 

10 Основи ризик-менеджменту 5 

11 
Попередження ризиків діяльності фахівця соціальної 

сфери під час роботи з окремими категоріями клієнтів 
5 

12 Проблема профілактики руйнівних комунікацій 5 

13 
Профілактика деструкції професійного самоствердження 

та демотивації продуктивності праці 
5 

14 Стрес у професійній діяльності фахівця соціальної сфери 5 

15 
Синдром професійного вигорання як чинник ризику 

соціально-педагогічної професії 
5 

16 
Профілактика та психологічна корекція професійного 

вигорання фахівця соціальної сфери  
5 

17 
Форми та методи роботи з профілактики та корекції 

професійного вигорання фахівця соціальної сфери  
5 

18 Психогігієна праці соціального педагога та працівника 9 

19 Самоменеджмент та техніки саморегуляції 10 

20 

Захист індивідуальних проектів студентів щодо 

профілактики ризиків під час роботи з конкретною 

категорією клієнтів соціальної сфери 

10 

Разом  114 
До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – написання рефератів, докладів; 

[3] — написання та захист індивідуальних модульних завдань. 



 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

10. Методи навчання 

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-

пошуковий метод. 

На практичних заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за 

допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі. 

Використовується переважно дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, 

постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового 

інструктажу ті, кого навчають, самостійно вивчають літературу, джерела, 

ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, 

самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності 

найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, 

які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

11. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з 

дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної 

дисципліни є сумою рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi 

оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування 

рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та 

самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання 

індивідуальних завдань. Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного 

вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних оцiнок 

за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з 

навчальної роботи і рейтингу з атестації (екзамену). 

12. Питання для підсумкового контролю (залік) 

1. Професійні ризики в соціально-педагогічній роботі як науково-

практична проблема 



 

 

2. Види умов праці  та їх вплив на здоров'я людини 

3. Професійні ризики соціального педагога та працівника 

4. Вплив ризиків на професійне здоров'я фахівця соціальної сфери 

5. Професійний розвиток фахівця соціальної сфери. 

6. Відхилення у професійному розвитку 

7. Професійна зрілість.  

8. Рух у професії 

9. Управління ризиками.  

10. Основи ризик-менеджменту 

11. Попередження ризиків діяльності фахівця соціальної сфери під час 

роботи з окремими категоріями клієнтів 

12. Проблема профілактики руйнівних комунікацій 

13. Профілактика деструкції професійного самоствердження та демотивації 

продуктивності праці 

14. Стрес у професійній діяльності фахівця соціальної сфери 

15. Синдром професійного вигорання як чинник ризику соціально-

педагогічної професії 

16. Профілактика та психологічна корекція професійного вигорання фахівця 

соціальної сфери  

17. Форми та методи роботи з профілактики та корекції професійного 

вигорання фахівця соціальної сфери  

18. Психогігієна праці соціального педагога та працівника 

19. Самоменеджмент та техніки саморегуляції 

20. Захист індивідуальних проектів студентів шодо профілактики ризиків 

під час роботи з конкретною категорією клієнтів соціальної сфери 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 20 20 20 20 100 
 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

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 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програми. 

2. Конспект лекцій. 

3. Модульні контрольні завдання та тести. 

4. Індивідуальні модульні завдання. 

5. Перелік питань до екзамену. 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, 

Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с. 

2. Гуменюк В.Я. Управління ризиками: навч. пос. Рівне: НУВГП,  

2010. 158 с. 

3. Корольчук М.С. Професійне вигоряння працівників освіти: монографія. 

К.: КНЕУ, 2017. 304 с. 

4. Кузьмін О.Є. Ризики діяльності персоналу підприємств: особливості 

управління та економічне оцінювання: монографія. Вінниця, 2012. 272 с. 



 

 

6. Мельник П.В. Ризики професій в соціально-практичній, кримінально-

правовій та економічній сферах. К, 2010. 312 с. 

7. Яценко Т. Глибинна психокорекція та упередження психічного 

вигорання. К.: Главник, 208. 192 с. 

Додаткова 

1. Бабич О.И. Личностные ресурсы преодоления синдрома 

профессионального выгорания. 

2. Бодров В.А. Психологический стресс развитие и преодоление. М.: 

ПЕРСЭ, 2006. 528 с. 

3. Ващенко І.В. Конфлікт. Посттравматичний стресс: шляхи подолання.К.: 

Знання, 1998. 289 с. 

4. Грабе Н. Синдром выгорания - болезнь нашего времени. СПб.:Речь, 

2008. 96 с. 

5. Донченко Е.А. Личность. Конфликт. Гармония. К: Политиздат.  

1989. 174 с. 

6. Дубова Н. РМ: что ждет профессионалов //Открытые системы. - 2004. -

№ 5. - http://www.osp.ru/cio/2004/05/048.htm. 

7. Зеер Э.Ф. Кризисы профессионального стновления личности. 

Психологический журнал. Т.18. №6. С. 35-44. 

8. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект,  

2003. 336 с. 

9. Колтунович Т.А. Як не згоріти у полум'ї професії. Чернівці: ЧНУ,  

2012. 200 с. 

10. Корольчук М.С. Психодіагностика: навч.посібн. К.: Ніка-Центр,  

2004. 400 с. 

11. Смаль В., Поздняк О. Внутрішньо переміщені особи: соціальна та 

економічна інтеграція в приймаючих громадах. К., 2016. 93 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоров'я 

вчителя. Режим доступу: 

http://www.osp.ru/cio/2004/05/048.htm


 

 

http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/38435/. 

2. Концепція управління ризиком. Режим 

доступу: https://pidruchniki.com/67943/menedzhment/kontseptsiya_upravlin

nya_rizikom. 

3. Управління ризиками. Режим доступу: 

https://stud.com.ua/31860/menedzhment/upravlinnya_rizikami. 

4. Закон України «Про соціальні послуги»// Режим доступу -

www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15 

5. http://www.cessi.com.ua // Центр порівняльних соціальних досліджень. 

6. http://www.minpraci.gov.ua // Міністерство соціальної політики. 

7. Законодавчі документи.– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

8. Інститут Горшеніна. Програми та проекти. URL: 

http://institute.gorshenin.ua. 

9. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. Публікації 

ІДСД НАНУ. URL: http://www.idss.org.ua. 

10. Інститут соціології НАН України. Електронна бібліотека. URL: 

http://www.i-soc.kiev.ua. 

11. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського.– Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua  
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