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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Медико-соціальна реабілітація» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 

спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організаційні і правові 

аспекти медико-соціальної реабілітації осіб, реабілітація як медико-соціальна 

проблема та її зв’язок  з дефектологією та іншими науками. Форми и методи 

сучасної реабілітаційної допомоги та особливості медико-соціальної 

реабілітації осіб з інвалідністю. Соціалізація, адаптація та  інтеграція осіб – 

клієнтів соціальної роботи у суспільство. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна вивчається у 3-му семестрі ІІ – го року навчання та входить 

до циклу вибіркових дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Сучасні підходи до розуміння понять 

«реабілітація» та організаційні засади її здійснення 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Медико-соціальна робота у реабілітаційних 

закладах  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3: Медико – соціальна реабілітація різних 

категорій клієнтів соціальної роботи 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: розвиток здатності виявляти професійну ідентичність та діяти 

згідно цінностями соціальної роботи; закріплення практичних навичок 

проведення соціально-реабілітаційної діяльності з різними категоріями 

отримувачів соціальних послуг; набуття вмінь застосування сучасних 

соціально-реабілітаційних технологій, методичного інструментарію до умов 

діяльності фахівців соціальних служб. 

Завдання: 



• Набути знань про здійснення соціально-реабілітаційної функції і 

встановлення їх зв'язку з практичною діяльністю; 

• Сформувати особистісні якості, необхідні соціальному 

працівнику в його професійній діяльності при здійсненні медико-соціальної 

реабілітації клієнтів; 

• Ознайомити з основними типами і видами закладів, в яких 

надається соціально-реабілітаційна допомога дітям: закладами для дітей-

сиріт (школи інтернати, дитячі будинки та ін.); спеціальними закладами для 

дітей з обмеженими функціональними можливостями; соціальними службами 

(медико-, психолого-педагогічними, реабілітаційними соціальними службами 

для молоді та ін.);  

• Сформувати вміння застосовувати сучасні соціально-

реабілітаційні технології колективної, групової, індивідуальної роботи з 

різними категоріями дітей, зокрема: дітьми-сиротами, дітьми з обмеженими 

можливостями, дітьми з девіантними формами поведінки; дітьми групи 

ризику; 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): 

КСО.07 – наполегливість у досягненні мети; 

КЗН.01 – сформований науковий світогляд у галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціальної роботи, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, етичних цінностей, професійних якостей; 

б) фахових загальних (КФЗ): 

КЗП.01 – здатність організовувати практичну діяльність відповідно до 

сучасних напрямів соціальної роботи та відповідно до суб’єкту і складності 

випадку; 

КЗП.12 – здатність до виявлення емпатії, поваги до індивідуальних 

особливостей та потреб клієнта; 

в) спеціальних фахових (КФС): 



КСП.08 – здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів; 

КСП.02 - здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між клієнтами, між різними суспільними та 

державними структурами. 

Очікувані результати навчання: 

• Проявляти в складних ситуаціях врівноваженість і 

наполегливість; 

• Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з 

різними групами клієнтів; 

• Визначати цільові групи, на які спрямована програма, процес та 

необхідні заходи із втручання; 

• Вміти показати передумови та вектори впровадження механізму 

соціального діалогу на базі аналізу відповідного європейського досвіду, 

набутого в окремих країнах пострадянського простору, членів євросоюзу; 

• Запропонувати нове вирішення проблеми підвищення 

ефективності соціального діалогу як основного чинника консолідації з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку та демократизації усіх сфер 

життєдіяльності суспільства; 

• Використовувати професійно-профільовані знання у забезпеченні 

посередництва між клієнтами, між різними суспільними та державними 

структурами; 

• Використовувати професійно-профільовані знання в реалізації 

програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп клієнтів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

• основи реабілітації різних категорій клієнтів соціальної роботи в 

умовах навчальних закладів і реабілітаційних установ;  



• основні положення міжнародних і вітчизняних нормативно-

правових документів у сфері соціального захисту осіб, що потребують 

медико-соціальної реабілітації; 

• вимоги до спеціалістів, які надають послуги з медико-соціальної 

реабілітації;  

• критерії та механізми оцінювання якості реабілітаційних послуг;  

Вміти: 

• Аналізувати нормативно-правову базу корекційно-реабілітаційної 

допомоги особам та їхнім родинам; 

• Аналізувати потреби різних категорій клієнтів щодо медико-

соціальної реабілітації; 

• Визначати, обґрунтовувати та реалізовувати основні напрями 

медико-соціальної реабілітаційної роботи при організації реабілітаційного 

процесу; 

• Визначати й обґрунтовувати зміст, форми і методи медико-

соціальної реабілітації; 

• Оптимістично прогнозувати результати корекційно-

реабілітаційної діяльності; 

• Удосконалювати зміст та форми корекційно-реабілітаційного 

процесу; 

• Виконувати професійні обов’язки з дотриманням етичних і 

моральних норм; 

• Постійно підвищувати професійний та загальнокультурний 

рівень, вдосконалювати професійну майстерність на основі критичного 

аналізу результатів своєї діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: Сучасні підходи до розуміння понять 

«реабілітація» та організаційні засади її здійснення. 



Тема 1. Медико-соціальна реабілітація як одна із технологій соціальної 

роботи. 

Тема 2. Технології медико-соціальної реабілітації: сутність та 

механізми реалізації та організаційні основи. 

Тема 3. Напрями та стратегії медико-соціальної реабілітації, її види, 

завдання та засоби. 

Тема 4. Нормативно – правове забезпечення медико-соціальної 

реабілітації. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ: Медико-соціальна робота у 

реабілітаційних закладах  

Тема 5. Типи реабілітаційних закладів для дітей та молоді. 

Тема 6. Реабілітаційний центр як заклад з упровадження технологій 

соціальної реабілітації, корекції та терапії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ: Медико – соціальна реабілітація різних 

категорій клієнтів соціальної роботи. 

Тема 7. Медико- соціальна реабілітація дітей та молоді з інвалідністю. 

Тема 8. Медико - соціальна реабілітація ВІЛ-інфікованих осіб. 

Тема 9. Медико-соціальна реабілітація осіб після перенесених 

захворювань і травм та медико-соціальна реабілітація потерпілих на 

виробництві. 

Тема 10. Медична та соціальна реабілітація хворих на онкологічні 

захворювання. 

Тема 11. Характеристика сучасних програм та проектів соціальної 

реабілітації. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних 

дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга. 2013. 301 с.  



2. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю : навч. посіб. 

Київ. унт ім. Б. Грінченка. 2011. 284 с.  

3. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій. Розділ 1. 

Загальні технології соціальної роботи. К. : Академія праці і соціальних 

відносин. 2003. 75 с.  

4. Парфанович І.І. Соціальна діагностика. Тернопіль: ТДПУ. 2009. 182 с. 

5. Порада А.М., Порада О.В. Медико-соціальнареабілітація і медичний 

контроль: підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011. — 296 с 

6. Семигіна Т.В. Інформування населення про соціальні та реабілітаційні 

послуги: Методичний посібник. Київ. 2013. 104 с.  

7. Соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами. 

Інформаційно-методичний збірник. Одеса: ООЦССМ, 2001. 162 с.  

8. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю // За заг. ред. 

Толстоухової С.В., Пінчук І.М. К.: УДЦССМ, 2000. 184 с. 

9. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними 

обмеженнями. Навч.-метод. посібник для соціальних працівників і 

соціальних педагогів / За ред. А. Й. Капської. К. : ДЦССМ, 2003. 168 с.  

10. Технологии социальной работы / Т.В. Шевляг и др. М.: ИНФА-М. 2003. 

399с.  

11. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція: навчальний 

посібник. К.: ВД «Професіонал». 2005. 656 с.  

12. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. К.: Центр навчальної 

літератури. 2006. 464 с. 

13. Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітологii : монографія. К. : «МП 

Леся». 2009. 483 c. 

14. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / за заг. ред.: 

І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. - Тернопіль: ТДМУ, 2005. - 402 с. 

Допоміжна 

1. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2006. № 2-3. С. 36. 



2. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. М.: ВЛАДОС. 2003. 368 с. 

3. Афанасьева В.В. Психолого-педагогічні проблеми соціальної адаптації 

девіантних підлітків. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2009. №2. 

С.65-70.  

4. Безпалько О.В. До питання про структуру та функції соціально-

педагогічної діяльності. Практична психологія та соціальна робота. 2000. 

№5. 

5. Віноградська О.М., Бєлова Л.О. Соціальні технології. Харків: ХНАМГ. 

2009. 135 с.  

6. Дементьева Н. Ф., Устинова Э. В. Формы и методы медико-социальной 

реабилитации нетрудоспособных граждан. М. : ЦИЭТИН, 2001. 217 с.  

7. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического 

исследования: Учебник. М.: ИНФРА – М. 2004. 768 с. 7. Доуэл М., Марш 

П. Ориентированная на решение задач социальная работа. Амстердам; К. 

1997. 137 с. 

8. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 

21.06.2001 р. №2558-III. Відомості Верховної Ради, 2001. №42. С. 213. 

9. Иващенко Г.М., Мирсогатова М.Н., Камаева Г.И. Организация 

социальной реабилитации несовершеннолетних в специализированных 

учреждениях социальной защиты. Вестник психосоциальной и 

коррекционнореабилитационной работы. 1995. №1. С. 15-20.  

10. Каган Л. Реабілітація – шлях до інтеграції у суспільне життя. Соціальний 

захист. 2004. №12. С. 12-16.  

11. Карамен О.Л. Нормативно-правова база соціальної роботи. Соціальна 

педагогіка: теорія і практика. 2006. №1. С. 6-12.  

12. Кизименко Л.Д., Бєдна Л.М. Словник-довідник соціального працівника 

(для студентів та соціальних працівників) : Мініглосарій. – Львів: ДЦ 

МОУ. 2000. 67 с.  



13. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Права 

інвалідів в Україні. К. : Сфера. 2002. 96 с. 

14. Луценко Ю. Соціально-психологічний супровід дітей, схильних до 

правопорушень. Соціальний педагог. 2009. №8. С 10-14.  

15. Мошняга В. Т. Технологии социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. Технологии социальной работы /Под. 

общ. ред. Е. Холостовой. М. : Инфра-М. 2003. 418 с.  
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Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

4. Методи діагностики успішності навчання 

Для діагностики контролю успішності засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне комп’ютерне тестування після вивчення 

змістовних модулей; 

• оцінки за самостійну роботу (реферати); 

• відповіді під час семінарських занять; 

• підсумковий тестовий  комп’ютерний іспит. 

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система 

за 100-бальною шкалою оцінювання. 


