
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій 

 

Кафедра соціальної роботи 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                             Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

                                                                                            

_____________________                                  
                                                                                       (П.І.Б.) 

“______”  _________________     2016   р. 

  

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ОСІБ  

З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

 

Спеціальність  231 Соціальна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

 

Розробники: Варнава У. В., кандидат психол. наук 

 

 

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри соціальної роботи 

 

Протокол № 1 від.  “28” серпня     2016 р. 

 

Завідувач кафедри соціальної роботи __________________  (Піщевська Е. 
В.) 
                                                                     (підпис)                                                         (прізвище та ініціали)          

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 

комісією (НМК) ННІІтаСТ 

 

Протокол № __1__  від  “_30__”___08__2016___ року        

 

  

Голова НМК           _________________                      Кременчуцька М. К. 
                                         (підпис)                                                               (прізвище та ініціали)          

  



Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Соціальна реабілітація та адаптація 

осіб з девіантною поведінкою» складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціальна реабілітація та 

адаптація осіб з девіантною поведінкою. В рамках курсу розглядаються 

основні питання соціальної роботи з дітьми, схильними до девіантної 

поведінки, з особами, схильними до правопорушень, адиктивної і суїцидальної 

поведінки, проблеми профілактики соціальних відхилень та соціальних 

хвороб. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

2-й рік навчання, 3-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модуля: 

1. Соціальна реабілітація: сутність та особливості застосування у 

соціальній роботі з особами девіантної поведінки. 

2. Технологія соціальної адаптації осіб з девіантною поведінкою. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів з предметом та 

пріоритетними завданнями, основними положеннями і принципами, а також 

технологіями соціальної роботи з особами з девіантною поведінкою. 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у теоретичній та 

практичній підготовці студентів фаху з питань: 

• про специфіку соціальних проблем та методах дослідження в 

групах ризику;  

• базових принципів та технологій соціальної роботи в групах 

ризику, необхідних для успішної навчальної та професійної діяльності;  

• розвиток навичок соціальної роботи з групами ризику. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 



КСО.07 – проявляти в складних ситуаціях врівноваженість і 

наполегливість; 

КЗН.01 – аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з 

різними групами клієнтів; 

КЗП.01 – визначати цільові групи, на які спрямована програма, процес 

та необхідні заходи із втручання; 

КЗП.08 – вміти показати передумови та вектори впровадження 

механізму соціального діалогу на базі аналізу відповідного європейського 

досвіду, набутого в окремих країнах пострадянського простору, членів 

Євросоюзу; 

КЗП.12 – запропонувати нове вирішення проблеми підвищення 

ефективності соціального діалогу як основного чинника консолідації з метою 

забезпечення соціально-економічного розвитку та демократизації усіх сфер 

життєдіяльності суспільства; 

КСП.02 – використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між клієнтами, між різними суспільними та 

державними структурами; 

КСП.08 – використовувати професійно-профільовані знання в реалізації 

програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп клієнтів. 

Програмні результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

• Основні шляхи пошуку інформації необхідної для професійного 

зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання. 

• Основні цінності соціальної роботи, рамки відповідальності, у 

тому числі для запобігання професійного вигорання. 

• Засоби аналізу соціальних та індивідуальних проблем особи, сім’ї, 

соціальної групи, громади, методи планування втручання в складних і 

непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 



• Засоби організації спільної діяльності фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснення їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювання командоутворення та координації командної роботи. 

• Засоби упровадження результатів наукового пошуку в практичну 

діяльність. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

• Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення 

й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

• Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

• Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях. 

• Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання. 

• Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 

• Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. 

• Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи. 

• Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність. 

2. Зміст навчальної дисципліни 



Змістовий модуль І. Соціальна реабілітація: сутність та особливості 

застосування у соціальній роботі з особами девіантної поведінки. 

Тема 1. Поняття і види груп ризику у соціальній роботі. 

Тема 2. Нормативно-правові основи соціальної роботи з групами 

ризику. 

Тема 3. Установи соціального обслуговування осіб з груп ризику. 

Тема 4. Недержавні установи, які надають соціальну допомогу особам з 

груп ризику. 

Тема 5. Методи та форми роботи з групами ризику. 

Змістовий модуль ІІ. Технологія соціальної адаптації осіб з 

девіантною поведінкою. 

Тема 6. Соціальна робота з безпритульними. 

Тема 7. Особливості соціальної роботи з мігрантами, біженцями й 

переміщеними особами. 

Тема 8. Соціальні технології у вирішенні проблем осіб з девіантною 

поведінкою. 

Тема 9. Робота з сім’ями, які потребують соціальної підтримки. 

Тема 10. Соціальні технології у роботі з військовослужбовцями та 

їхніми сім’ями. 

Тема 11. Технології соціальної роботи з віл інфікованими; з алко- та 

наркозалежними. 

3. Рекомендована література 

Основна 

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

Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с. 

2. Кабаченко Н. В. Політика щодо бездомних: теорія та практика: 

[монографія] Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.» Київ: [Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»], 2014. 252 с. 

3. Карпенко О.Г. Теорія і практика соціальної роботи: навчальний 

посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. - 408 с. 



4. Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: 

Навчальний посібник НАКККіМ, 2015. 130 с.  

5. Соціальна робота: навч. посіб. За ред. К. М. Левківського, В. Л. 

Кулініченко, В. Є. Слушаєва та ін. К. : НТУУ «КПІ», 2014. 372 с. 

6. Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та 

соціальної роботи : навч.-метод. посіб. За ред. С. Я. Харченко та ін. Словянськ: 

Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. 433 с 

7. Теорії і методи соціальної роботи. Підручник. За ред. Семигіної Т. 

В., Миговича І. І. К.: Академвидав, 2012. 304 с.  

Додаткова 

1. Волонтери в соціальній роботі / упоряд.: О. Главник , Н. Романова, 

Т. Дружченко [та ін.]. - К.: Главник, 2016. - 128 с. 

2. Гусак Н. Є. Кейс-менеджмент внутрішньо переміщенних осіб : 

методичні рекомендації. К. 2015. 65 с. 

3. Епідемія ВІЛ серед уразливих груп в Україні : огляд вторинних 

даних / авт.-уклад. Алла Бойко, Меган ДіКарло, Олена Дорошенко [та ін.] ; 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - К. : [Агентство США з 

міжнародного розвитку], 2013. 97 с. 

4. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 6 

піклування»: за станом на 02.03.2014 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. 

Київ: Парлам. вид-во, 2014. 

Інформаційні ресурси 

1. Науково- методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія 

і практика» http://ligasocial.org.ua/index.php/2010-08-31-16-47-51/-q-q  

2. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України − 

Режим доступу: http://www.msp.gov.ua  

3. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс] − 

Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. − Режим доступу: 

http://www.dcz.gov.ua/ 



4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

www.nbuv.gov.ua  

Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

Методи діагностики успішності навчання. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна 

робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати заняття; вести конспекти лекційних і практичних занять; приймати 

активну участь в роботі на семінарах; виконувати тестові завдання проміжного 

контролю. 


