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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Профілактика соціальних ризиків» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів другого 

рівня вищої освіти спеціальності 231 “Соціальна робота”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами змісту 

та особливостей можливих ризиків у соціальній роботі з метою їх попередження та 

мінімізації негативних наслідків, набуття майбутніми фахівцями вмінь застосовувати 

технології самоменеджменту та саморегуляції для збереження власного професійного 

здоров’я.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

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

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модуля: 

1. Ризики у соціальній роботі 

2. Ризик-менеджмент у практичній діяльності 

1. 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: 

ЗК 02. Здатність розробляти і управляти проектами 

СК 01. Здатність до  розуміння та використання  сучасних теорій,  методологій 

і  методів  соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та 

кількісні соціологічні  методи,  стосовно  завдань фундаментальних  і  прикладних  

досліджень у галузі соціальної роботи. 

СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації.  

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, саморозвитку, 

професійної самореалізації. 

СК 09. Здатність встановлювати ефективну комунікацію та доводити знання і 

власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 



 

 

СК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії у галузі 

соціальної роботи, підвищенні її статусу в українському суспільстві. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 02. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела 

знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки  та  рекомендації щодо 

їх впровадження. 

ПРН 11. Організовувати спільну діяльність професіоналів та фахівців різних 

галузей і  непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань  

соціальної  роботи, ініціювати командо-утворення на різних рівнях та координувати 

командну роботу. 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні  

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і  організацій, 

аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори,  результативні бесіди, 

дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та  

відповідати  своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

 

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. 

 



 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 

кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Ризики у соціальній роботі 

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 .  

Змістовий модуль 2. Ризик-менеджмент у практичній діяльності 

Тема 10. Основи ризик-менеджменту 

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 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Гриняк К.В. Соціальне відторгнення як ризик на ринку праці: динаміка 

розвитку в Україні та наслідки / К.В. Гриняк // Науковий вісник ХДУ. — 2015. — 

№10. — С. 145—151. 

2. Дегтяр О.А., Непомнящий О.М. Напрями удосконалення засобів 

управління соціальним ризиком. Вісник НУЦЗУ. Сер. Державне управління. 2017. 

Вип. 1(6). С. 1–9.  

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

Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с. 

4. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії" від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — Ст. 
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ХІУ // Офіційний вісник України. — 1999. — №33. —Ст. 1702. 

6. Колот А.М., Герасименко О.О. Соціальна держава: генезис та 

перспективи розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. 

С. 8–36.  

7. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. 

Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної 

Ради України. — 1994. — № 6. — Ст. 31. 

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

К.: КНЕУ, 2017. 304 с. 

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

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

10. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: монографія / Ін-т демографії 

та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2015. 244 с.  



 

 

11. Надрага В.І. Соціальні ризики в трудовій сфері. Київ: Інститут демографії 

та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 471 с.  

12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

економіки України, Державного комітету статистики України "Про затвердження 

Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які 

відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення" від 17 травня 

2000 р. № 109/95/157 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 24. — Ст. 1028. 

13. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 

1998. — № 23. — Ст. 121. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження наборів 

продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 

основних соціальних і демографічних груп населення" від 14 квітня 2000 р. № 656 // 

Офіційний вісник України. — 2000. — № 16. — Ст. 675. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових 

положень про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, 

Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту 

населення Севастопольської міської державної адміністрації і про управління праці 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

5. Методи діагностики успішності навчання: 

усне опитування на практичних заняттях, захист індивідуального домашнього 

завдання, аудиторна контрольна робота, 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. 

 


