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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Курс «Соціально медичний патронаж» входить до переліку нормативних 

дисциплін учбового плану.  
Цілями його вивчення є: сприяння підвищенню загальної та педагогічної 

культури студентів; придбання надбання  студентами  необхідних   теоретичних 
знань, методичних  підходів і практичних навичок засвоєння студентами 
принципів роботи соціальних установ; формування навичок практичної роботи 
у соціальній сфері.  

Завдання курсу:  
– ознайомлення з основними напрямами розвитку соціальної роботи; 
– вивчення теоретичних положень соціальної роботи; 
– засвоєння основних принципів роботи соціальних служб та основних 

функцій соціального працівника; 
– вивчення структури організації соціальної роботи в Україні та країнах 

Європи і США; 
– розуміння методології та форм соціальної роботи; 
– вивчення основ комунікативної діяльності соціальних працівників; 
– засвоєння основних положень кодексу етики соціального працівника; 
– набуття вмінь застосовувати принципи і цінності соціальної роботи; 
– оволодіння понятійним апаратом теорії соціальної роботи; 
– набуття досвіду аналізу професійних проблемних ситуацій соціальної 

галузі, організації спілкування та взаємодії, прийняття сумісних  
та індивідуальних рішень, рефлексії діяльності; 

– формування навичок практичної соціальної роботи. 
Програма курсу розроблена для студентів, чия майбутня професійна 

діяльність відноситься  до напрямку «Людина-Людина».  
Курс «Соціально-медичний патронаж» в професійній підготовці студентів 

виконує певні функції:  
– загальнокультурну (ознайомлення з культурним спадком в галузі 

соціальної допомоги, з особливостями соціальної роботи в рамках різних 
наукових підходів); 

– практичну (формування  первинних вмінь та навичок допомоги різних 
соціальним групам); 

– виховну   (ціннісний   самоаналіз,   саморозвиток   та   само-виховання, 
підвищення мотивації навчання). 

Програма курсу «Соціально медичний патронаж» розрахована на  
48 академічних годин аудиторних занять і 48 годин самостійної  
та індивідуальної роботи студентів.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни «Соціально- медичний патронаж» 

 
 

Назви змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи  соціальної роботи робота з 
проблемними групами 
Тема 1. Вступ до соціальної роботи. Теоретичні основи медико-соціальної роботи  

Тема 2. Характеристика проблемних груп 

Тема 3. Специфіка соціальної роботи з представниками проблемних груп 

Змістовий модуль 2. Особливості соціальної роботи в сімї та попередження 
безпритульності 

Тема 4. Соціальна робота з сім’єю та її особливості 

Тема 5. Технології соціальної роботи з сім’ю 

Тема 6. Бездоглядність та безпритульність як соціальне явище 

Змістовий модуль 3. Специфіка соціальна роботи з різними віковими групами 

Тема 7. Соціальна робота з клієнтами різного віку 

Тема 8. Соціальна робота з дітьми  
Тема 9. Соціальна робота з молоддю 
Тема 10 Технології, методи і моделі соціальної роботи з молоддю 

Тема 11. Соціальна робота зі зрілими людьми 

Тема 12. Соціальна робота з людьми літнього віку 

Змістовий модуль 4. Специфіка роботи соціального працівника з групами осіб в 
умовах соціально-політичних конфліктів 

Тема 13. Теоретичні та методичні основи роботи війскового соціального робітника 

Тема 14. Соціально-психологічна допомога вимушеним переселенцям 

Разом годин:36 
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Методичні рекомендації студентам при вивченні курсу 

 
Вивчення курсу передбачає огляд теоретико-методологічних основ екологічної 

психології, її понятійно-категоріального апарату; з’ясування соціальних й наукових 
передумов оформлення предмета соціально-медичного патронажу. 

Програма також передбачає формування психологічного та педагогічного 
мислення, набуття вмінь і навичок застосування методів, психолого-педагогічного 
аналізу навчально-виховного процесу, аналізу ситуацій та обговорення їх в аспекті 
розумінні науки екологічна психологія.  

Вивчення курсу “Соціально-медичний патронаж” відбувається шляхом 
обговорення, міркувань, організацію діалогу під час лекцій. Основні методи 
проведення занять – дискусія, діалог, мозкова атака, ситуаційні вправи, рольові ігри, 
мікровикладання, робота в групах. 

При вивченні курсу важливо фіксувати матеріал, що вивчається у 
письмовій формі. У разі відсутності студента він зобов'язаний представити 
конспект матеріалу, що самостійно опрацював. 

 
Міжпредметні зв’язки:   «Психологія розвитку і вікова психологія», «Загальна 
психологія», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», 
«Психологічне консультування», «Психологія соціальної роботи». 

 
Позааудиторна робота з дисципліни носить характер пошуково-

аналітичної і наукової роботи. Завдання, які виконують  студенти в процесі 
самостійної роботи сприяють мисленню, формуванню вмінь та навичок.  

Завдання для самостійної роботи поглиблюють та закріплюють знання та 
вміння,  які студенти отримують на лекціях та практичних заняттях.  

Самостійна позааудиторна робота містить у собі розділи програми, що не 
були висвітлення в лекціях і на семінарських заняттях. Мова йде про вивчення 
додаткової літератури для поглибленого розуміння розділів програми або для 
вивчення розділів, які не розбиралися на лекціях і лабораторних заняттях, але 
по різних причинах викликали інтерес у студентів. У цьому випадку викладач 
кафедри адресує студентів до першоджерел, опираючись на регламентований 
ресурс часу позааудиторних занять. 

Доцільними  при вивченні дисципліни „Соціально-медичний патронаж” є 
такі форми проведення самостійної роботи, як:   

• пошук та огляд наукових джерел за заданою проблематикою; 
• підготовка рефератів;  
• формулювання понять;  
• відповідальне  виконання домашніх завдань, контрольних робіт;  
• ретельна підготовка до семінарських  занять і дискусій різних видів. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ « СОЦІАЛЬНО-
МЕДИЧНИЙ ПАТРОНАЖ» 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи  соціальної роботи робота з 
проблемними групами  
 
Тема 1. Вступ до соціальної роботи. Теоретичні основи медико-соціальної 

роботи  

  

 Ефективність надання соціально-медичних послуг. Взаємодія медичних 
працівників із службами соціального захисту населення. Історичне становлення 
медико-соціальної роботи. Медико-соціальна робота у Древній Греції. Заклади 
медико-соціальної роботи у Римській імперії. Медико-соціальна робота у 
Київській державі. Монастирі та монарші ордени Західної Європи. Медико-
соціальна робота у Російській імперії. Розвиток медико-соціальної роботи на 
базі притулків та купалень. Розвиток медико-соціальної роботи у періоди 
першої світової війни та революційні роки. Медико-соціальна робота у 
радянський період. Період другої світової війни та робота Червоного хреста у ці 
дні. Установи для інвалідів та соціальна підтримка людей з обмеженими 
можливостями у післявоєнний період. Соціальний захист у 70-80 ті роки. 
Медико-соціальний патронаж у сучасній Україні. Законодавство з приводу 
захисту соціально-незахищених верств населення. Медико-соціальна робота за 
кордоном у США та Великобританії. Соціальний захист населення у 
Скандинавських странах. Соціальні технології в медико-соціальній роботі. 
Класифікації соціальних технологій.  

Специфіка медико-соціальної роботи з різними категоріями осіб. 
Важкохворі. Хворі з вираженими соціальними проблемами. Люди з 
обмеженими можливостями. Групи з підвищеним рівнем захворюваності. 
Роботи з членами сімї клієнта і його найближчого оточення. Сецифіка роботи 
установ для лікування ВІЛ-позитивних клієнтів. Специфіка роботи установ для 
наркозалежних осіб. Медико-соціальна робота з психічно-хворими особами. 
Спеціфіка роботи установ з невиліковно-хворими. Паліативна допомога. 
Допомога онкохворими особам. Центри медико-соціальної реабілітації дітей. 
Центри планування сім’ї. Центри навчання молоді. Здоров’я дітей які 
проживають у забруднених районах. Напрямки фахової підготовки соціальних 
працівників.     
  
  

Теми доповідей та повідомлень: 
1. Соціальна робота як міждисциплінарна галузь знань. 
2. Поняття за зв’язок соціальної педагогіки та соціальної роботи. 



  
7 

3. Особливості соціальної роботи як наукової дисципліни. 
4. Принципи соціальної роботи. 
5. Рівні соціальної роботи. 
6. Форми соціальної роботи з населенням. 

 
Література [1;6;9;12;15;17] 

 

Попрацюйте зі словником: 
соціальна робота клієнт соціальної роботи 
соціальна педагогіка соціалізація 
соціальна допомога інтеріорізація 

 
Форми звітності 

 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
Тема 2. Характеристика проблемних груп 
 
Девіанти. Поняття девіації. Її види. Характеристика деривації та 

депривантів. Депривація у психічному розумінні. Характеристика маргіналів та 
їх категорії. Особливості соціально-психологічного плану для особистостей 
маргінального типу. Характеристика антисоціальних особистостей. Причини 
антисоціальних проявів особистості. Види антигромадської поведінки. Види та 
характеристики категорій бомжів. Відмінності бомжів від інших громадян. 
Чинники погіршення соціальної обстановки, що провокує поява бомжів. Особи 
з обмеженими можливостями. Феномен здоров’я визначення та 
характеристики. Військовослужбовці та їхні сім’ї, специфіка роботи з ними. 
Суспільні проблеми що викликають ускладнення роботи з 
військовослужбовцями.  

Характеристика категорії жінок. Особливості роботи з жінками. 
Характеристика роботи з інвалідами. Визначення інвалідності. Біженці, 
переміщені особи. Міграція та її вплив на соціальну обстановку. Жертви 
насилля. Основні проблеми насильства. Характеристика злиденних осіб. 
Жебрацтво. Характеристика роботи з самотніми людьми. Самотність та 
причини самотності. Характеристика роботи з людьми похилого віку. 
Особливості людей похилого віку. Особи, що займаються проституцією. Види 
проституції. Чинники заняття проституцією. Самовбивці. Концепції 
самогубства. Особи з вираженим синдромом «емоційного вигорання». Перелік 
симптомів емоційного вигорання. Залежні особи. Особи алкогольної та 
наркотичної залежності. Коло проблем, які виникають при алкоголізмі. 
Наркотична залежність. Обставини, що вливають на поведінку наркомана.    

Література [1;4;9;13;15;17] 
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Форми звітності 

 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
 
Тема 3. Специфіка соціальної роботи з представниками проблемних груп 

 
Проблемна ситуація у соціальній роботі. Проблеми свободи вибору й 

соціальної творчості. Проблеми пов’язані зі зберіганням психічного здоров’я 
дітей, розвитком особистості, самовизначенням дітей та підлітків. Проблеми     
соціальної адаптації й дезадаптації. Проблеми,    пов'язані   з неадекватною й 
девіантною поведінкою,   дезадаптацією дітей  і підлітків у соціальному   
середовищі. Проблеми соціальної інтеграції або дезінтегрованності. Проблеми,    
пов'язані   з конфліктами   й   морально-психологічним   кліматом  у школі,    
мікросередовищі. Характеристика ризику у медико-соціальній роботі з 
проблемними групами. Групи ризику категорії людей, яких  відносять до групи 
ризику. Аспекти роботи  з клієнтами антисоціальної спрямованості і 
маргіналами. Аспекти роботи  з людьми алкогольної і наркотичної залежності. 
Аспекти роботи  з особами "бомж" Аспекти роботи  з військовими і їхніми 
сім'ями Головними завданнями соціальної роботи у зв'язку з проблемами 
перехідного періоду до цивільного життя (звільнення з армії) методи роботи з 
військовими і їхніми сім'ями. Аспекти роботи з жінками. Технології, методики 
й механізми роботи з жінками.  

Аспекти роботи  з ув'язненими. Вимоги загальної декларації прав 
людини при роботі з ув'язненими Технології, методики й механізми роботи з 
ув'язненими. Аспекти роботи з інвалідами Пріоритетним напрямком роботи  з 
інвалідами. Робота в центрах соціальної реабілітації для дітей і підлітків 
інвалідів. Мікро-, мезо-, екзо- і макрорівні моделі системи роботи із сім'ями 
інваліда і дитини-інваліда. Робота з мігрантами. Проблема реінтеграції 
мігрантів. Робота з жертвами насильства. Заходи соціального захисту жертв 
насильства. Теорій подолання й профілактики насильства. Мікрорівень, 
макрорівень у роботі з людьми похилого віку. Видів соціальної роботи з 
людьми похилого віку.  Створення різноманітних клубів за інтересами. 
Використання трьох фундаментальних принципів соціальної роботи з людьми 
похилого віку. Цілі програм з людьми похилого віку. Робота із сексуальними 
меншинами. Робота із особами, які займаються проституцією. Мета діяльності 
соціальних працівників у роботі із особами, які займаються проституцією. Мета 
діяльності соціальних працівників у роботі із сексуальними меншинами. Робота 
з людьми суїцидальної поведінки. Робота з особами "емоційного згоряння". 

 
Література [1;2;5;11;12;17] 
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Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
Змістовий модуль 2. Особливості соціальної роботи в сімї та 
попередження безпритульності 
 
Тема 4. Соціальна робота з сім’єю та її особливості 

Практика соціальної роботи із сім'єю. Класифікація типів сім'ї. Історичний 
підхід до формування сім’ї.  Патріархальна традиційна сім'я. Нуклеарна сім'я. 
Мала сім'я. Сім'я соціального ризику. Соціально-антропологічний підхід. 
Параметри сімейної структура. Форма сім'ї. Форма шлюбу. Зразок розподілу 
влади. Вибір партнера. Вибір місця проживання. Походження (родовід) і засіб 
успадкування майна. Функціонально-конфліктний підхід. Функції та соціальні 
потреби сім'ї. Основні визначення сім'ї. Функції сім'ї. Класифікація сімей. 
Основні класифікації сімей. Класифікація сімей за структурою. Класифікація 
сімей за матеріальною безпечністю . Класифікація сімей за виховним  
потенціалом . Класифікація сімей за  стосунками . Класифікація сімей за  
спрямованістю . Класифікація сімей за  соціально-правовою усталеністю. 
Типологія сімей. Типологія, в основі, якої є спроможність сім'ї вирішити 
нормативні й ненормативні кризи, що виникають перед нею. Типологія сім'ї за 
її функціональною самостійністю. Типологія       сім'ї, яка враховує специфіку 
десоціалізуючого впливу, що здійснює сім'я на своїх членів. Типологія сім'ї за 
типами виховних помилок. Типологія сім'ї за видами соціальної допомоги. 
Соціально-демографічна типологія сім'ї. Матеріально-житлова типологія сім'ї. 
Медико-соціальна типологія сім'ї. Психологічна та соціально-педагогічна 
типологія сім'ї.  

Окремі типові моделі сучасної сім’і наведені в дослідженнях Б.Ковбаса та 
В.Костіва. Типологія сім'ї в  парадигмах  загального підходу. Проблеми 
типологізації сім'ї із загальних позицій. Типи неповних сімей. Бездітна сім'я. 
Багатодітна сім'я. Малодітна   сім'я. Молода сім'я. Неповна сім'я. Первинна 
сім'я. Вторинна сім'я. Позашлюбна сім'я. Вторинношлюбна сім'я. 
Міжнаціональна  сім'я. Дистантна сім'я. Різнорідна сім'я. Складна сім'я. 
Опікунська сім'я. Сім'ї, де є засуджені батьки або старші брати. Зміст соціальної 
роботи з сім’єю. Три класи завдань, розв'язуваних соціальною роботою в сім'ї. 
Проблемна ситуація у  роботою в сім'ї. Важка життєва ситуація у  роботі з 
сім'єю. Наявність "проблемного поля"  у  роботі з сім'єю.  

 
Література [1;7;8;13;15;19] 
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Питання та завдання для самоконтролю 
1. Зробіть порівняльну схему-таблицю особливостей соціальної роботи  
в країнах Північної Америки та Європи. 
2. Наведіть переваги та недоліки різних форм фінансування закладів 
соціальної допомоги у різних країнах світу. 
3. Розкрийте особливості процесу професіоналізації соціальної роботи. 
4. З чим пов’язують науковці зародження соціальної роботи  як фаху? 
5. Порівняйте підходи, запропоновані Мері Річмонд, Джейн Адамс, Асісе 
Саломон. 

Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
 
Тема 5. Технології соціальної роботи з сім’єю 

 
 

Сім'я як соціальний інститут. Сім'я, як мала група. Сім'я як система 
стосунків. Сім'я як система. Конкретні технологи соціальної роботи. Сімейна 
терапія. Надання соціальної допомоги сім'ї. Сімейне посередництво у 
розв'язанні сімейних конфліктів. Сімейне консультування. Новітні підходи в 
Україні до практики соціальної роботи із сім'єю. Моделі деінституціалізації. 
Етичні принципи соціальної роботи із сім'ями. Соціальні служби підтримки 
сім'ї. Характеристика груп послуг, що надають соціальні служби підтримки 
сім'ї. Порівняння старої сільської сім'ї та сучасної міської сім'ї. Практика 
соціальної роботи із сім 'єю. Особливості соціальної роботи із сім'єю. Соціальна 
робота як  чинник стабілізації сімейного способу життя.    Чинник активності 
сім'ї в  соціальній роботі з нею. Чинник соціальної ситуації в  соціальній роботі 
із сім'єю.  

Соціальна    технологія у  роботі з сім'єю. Метатехнологія у  роботі з сім'єю. 
Загальні і специфічні принципи соціальної роботи із сім'єю.  Принципи роботи  
з сім'єю. У контексті технологічного підходу. Урахування специфіки сім'ї в 
соціальній роботі. Система закладів соціального обслуговування населення й 
соціальної допомоги сім'ї і дітям. Зміст діяльності територіальних соціальних 
служб. Категорія неповних сімей. Види й форми соціальної допомоги, 
спрямовані на зберігання сім'ї. Робота із сім'єю алкоголіка. 

 

Література [1;3;5;9;11;12] 
 

Форми звітності 
Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 

завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
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Тема 6. Бездоглядність та безпритульність як соціальне явище 
Сутність соціального явища бездоглядності та безпритульності.  Поняття 

«безпритульність», «бездоглядність», «діти-вулиці».  Історія вивчення 
безпритульності. Юридичне визначення дитячої безпритульності. Визнання 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення так класифікація 
дітей вулиці. Складних життєві обставини, що обумовлюють безпритульність. 
Питання попередження і подолання дитячої бездоглядності. Напрямами 
попередження і подолання дитячої бездоглядності. Державна політики 
попередження і подолання дитячої безпритульності й бездоглядності.  Основні 
законодавчо-нормативні акти щодо захисту прав дітей і попередження 
бездоглядності та безпритульності дітей. Заклади соціального захисту дітей. 
Заклади соціального обслуговування дітей. Порядок діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини. Механізми й порядок 
діяльності органів опіки та піклування. Порядок регламентує процедуру і 
принципи визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування. 

Заходи щодо попередження дитячої безпритульності і бездоглядності. 
Характеристики та завдання запобігання соціальному сирітству, подолання 
бездоглядності та безпритульності серед дітей. Основні завданнями притулків 
для дітей. Основні напрямки діяльності притулків для дітей. Центри соціально-
психологічної реабілітації дітей. “Телефон довіри для дітей”. Прийом дітей до 
притулку для дітей і центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 
Підстави для прийняття дітей до притулку. Положення про центр соціально-
психологічної реабілітації дітей. Рішення про вибуття дитини із центру.  

 

Література [1;2;5;8;9;10] 
 

 
Форми звітності 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
 

Змістовий модуль 3. Специфіка соціальна роботи з різними віковими 

групами 

Тема 7. Соціальна робота з клієнтами різного віку  
Проблема вікової типології в соціальній роботі. Класифікації віку. 

Класифікацію віку Б. Урланіса. Вікова класифікація А. Мудрика. Віковий 
підхід у соціальній роботі. Групи завдань кожного віку. Вікова категорія «діти 
(дитина)».  Вікова категорія дошкільне дитинство. Дитинство молодшого 
школяра. Основні напрями діяльності соціальних працівників з молодшими 
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школярами. Підліткове дитинство. Основні напрями діяльності соціальних 
працівників з підлітками.   

Рання юність. Основні напрями діяльності соціальних працівників з особами 
раннього юнацького віку. Юнацький вік. Основні напрями діяльності 
соціальних працівників з особами юнацького віку. Соціальна робота з дітьми 
припускає їх типологізацію за групами ризику (проблемними групами). 
Державний центр соціальних служб для молоді. Види соціальної допомоги 
молоді. Чотирьох напрямаки соціального захисту молоді. Зрілість. Люди 
літнього віку.  Поняття та характеристики старості та старіння. Своєрідність 
медичних і соціально-психологічних проблем літнього і старечого віку.  
Підходи до соціальної захищеності клієнтів різного віку. 

Література [1;3;9;11;12;13] 
 

Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
 

Тема 8. Соціальна робота з дітьми   

Вікові характеристики дитинства. Дошкільне дитинство. Вікові завдання. 
Інститути й агенти соціалізації. Безпосередньо-емоційне спілкування 
Спілкування з однолітками. Небезпеки. Діяльність соціальних працівників з 
особами дошкільного віку. Дитинство молодшого школяра Вікові завдання. 
Інститути й агенти соціалізації. Особливості субкультури. Небезпеки. 
Діяльність соціальних працівників з особами молодшого шкільного віка. 
Підліткове дитинство. Вікові завдання.  Провідні інститути п агенти 
соціалізації. Вікова субкультура. Небезпеки.  Діяльність соціальних 
працівників з особами молодшого шкільного віку. Рання юність.  Вікові 
завдання.  Провідні інститути п агенти соціалізації. Вікова субкультура. 
Небезпеки.  Діяльність соціальних працівників з особами раннього юнацького 
віку.  

Типологізація дітей за  групами ризику. Діти групи ризику. Причини 
влучення дітей до групи ризику. Загальна характерна риса порушення 
соціалізації. Організація соціальної роботи з  дітьми на  основі фактору 
"ризику". Профілактична робота з дітьми. Напрямки профілактичної роботи з 
дітьми. Консультування в галузі профілактичної роботи з дітьми Корекційна 
робота з дітьми в галузі профілактики. Антинаркотичне навчання молодших 
школярів. Умови забезпечення   ефективності антинаркотичного навчання. 
Програма первинної профілактики. Завдання  програма первинної 
профілактики. Оцінки ефективності програма первинної профілактики. Робота 
з дітьми девіантно-кримінальної поведінки. Психологічні особливості у 
дитячих девіаціях. Nипології девіантної поведінки дитини. "Вуличні діти". 
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Діти, підвладні страхам і нав 'язливостям. Діти-вандали. Девіантна віктимність 
дитини. Соціальної реабілітації  підлітка, схильного до девіантної поведінки. 
Центри соціальних служб для молоді.  

Література [1;5;7;11;12;13] 
 

Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
Тема 9. Соціальна робота з молоддю 
 
Юнацький вік Вікові завдання. Провідні інститути й агенти соціалізації. 

Вікова субкультура. Особливості життєдіяльності. Небезпеки. Робота 
соціальних працівників з особами юнацького віку. Власне молодість. Вікові 
завдання. Провідні інститути й агенти соціалізації. Вікова субкультура. 
Небезпеки. Робота соціальних працівників з молодими особами. Інтереси 
молоді "соціально-проблемне поле". Об'єктивні і суб'єктивні причини 
обмеженості інтересів молоді. Порушення й обмеження інтересів молоді. 
Основні напрямки соціального захисту молоді.  Принципи соціального захисту 
молоді. Заходи формування підтримки широкі верстви молоді.  

Програми соціальної допомоги молоді. Приклади соціальної роботи з 
молоддю. Програма технології формування та розвитку особистості в 
соціальній (соціально-педагогічній) роботі. Створення сприятливого 
соціального середовища для розвитку творчої особистості юного громадянина. 
Завдання соціальних педагогів на етапі активного включення в діяльність щодо 
відтворення суспільства. Завдання, щодо виховання людей з високим творчим 
потенціалом. Проблема охорони обдарованості людини Творчість особистості 
та творчість суспільства. Специфіка творчості в діяльності соціального 
працівника при роботі з молоддю особливістю педагогічної творчості за 
В.Сухомлинським. Соціально-педагогічна творчість. Підсистема мотиваційних 
якостей. Підсистема характерологічних якостей. 

 
Література [11;12;13;14;15;17] 

 
Попрацюйте зі словником: 
стрес конфлікт 
фрустрація криза 
 

Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
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Тема 10.  Технології, методи і моделі соціальної роботи з молоддю 

Характерисика індивідуальної соціальної роботи. Основні стратегії 
соціального захисту молодого покоління за кордоном. Форми індивідуального 
методу. Групова соціальна робота. Метод орієнтований на роботу з вуличними 
молодіжними угрупуваннями. Передумовою успішної групової роботи. 
Соціальна робота в масштабах громади. Мобільна соціальна робота. Форми 
вуличної соціальної роботи.  Допомога молоді. Стратегії соціального захисту 
молодого покоління. Підходи до соціального захисту молодого покоління.  

Структура соціальних служб захисту молодого покоління. Центри 
соціально-психологічної допомоги молоді. Центр інформації для молоді. Центр 
ресоціалізації неповнолітніх та молоді, які повернулися з місць ув'язнення. 
Консультаційний центр для підлітків і молоді Притулок для підлітків. 
«Сублімація» агресивності в молодіжному середовищі. Підтримка дівчат і 
молодих жінок, які опинилися в кризових ситуаціях. Телефони екстреної 
психолого-соціальної допомоги. «Гарячі лінії» з питань ВІЛ / СНІД, наркотиків 
та ін. Технології соціальної роботи з окремими категоріями молоді. Соціальна 
робота з молодими правопорушниками. Соціальна робота з молодими людьми, 
що вживають наркотики і наркозалежними. Соціальна робота з ВІЛ-
інфікованими та хворими на СНІД. Соціальна робота з молодими мігрантами. 
Соціальна робота у навчальних закладах. 

Література [2;6;8;14;15;17] 
 
Попрацюйте зі словником: 
витіснення перенесення 
проекція контрперенесення 
ідентичність соціальне научиння 
соціальне моделювання реципроктне гальмування 
 

 
Форми звітності 

 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
Тема 11. Соціальна робота зі зрілими людьми 
Соціальна робота з людьми зрілого віку. Вікова характеристика зрілості. 

Вікові завдання. Провідні інститути й агенти соціалізації.  Вікова субкультура. 
Небезпеки. Основні напрямки роботи соціальних працівників: найменш 
вивчена. Особливості соціальної роботи з людьми зрілого віку.  Соціально-
психологічні закономірності й проблеми роботи з людьми зрілого віку.  
Проблема соціальних впливів. Рання зрілість.  Основні напрями діяльності 
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соціальних працівників з особами ранньої зрілості. Пізня зрілість.  Основні 
напрями діяльності соціальних працівників з особами пізньої зрілості. Гендерна 
субкультура у процесі соціального захисту з зрілими особами. Особливості 
процесу соціального мислення на рівні "Я-концепція". 

"Самопосилення". Надання допомоги з галузі консультування 
безробітних громадян. Застосування тренінгових технологій при роботі з 
безробітними громадянами. Робота з заниженеою або завищеною самооцінкою 
безробітних громадян. Практична діяльность соціального працівника на 
індивідуально-особистісному рівні. Комбінації і прийоми, якими користуються 
соціальні працівники Технологія індивідуальної  соціальної допомоги. Етапи 
індивідуальної  соціальної допомоги зрілим особам. 

 

Література [2;6;8;9;11;19] 
 
Попрацюйте зі словником: 
несумативність навички 
родинність екомапа 
стигма дискримінація 
 

Теми доповідей та повідомлень 
 

1. Концепція життєвого стресу. 
2. Концепція протистояння. 
3. Концепції ніші та ареалу. 

 
Форми звітності 

 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

  
Тема 12. Соціальна робота з людьми літнього віку 
Вікові завдання людей літнього віку. Проблеми соціальної роботи з 

людьми літнього віку. Особливості соціальної роботи з людьми літнього віку.  
Основні напрями діяльності соціальних працівників з людьми літнього віку. 
Біосоціальна сутність старіння й старості. Завданням соціальної роботи з 
людьми літнього віку Старіння населення як соціально- демографічний 
процес. Показники демографічного старіння. Стратегія соціальної роботи 
Своєрідність медичних і соціально-психологічних проблем літнього і 
старечого віку. Випадки передчасного старіння і смерті.  

Медичне обслуговування. Особливості самітності і адаптація до 
пенсійного періоду життя.  Висновки для організації практики соціальної 
роботи та обслуговування літніх і старих людей. Соціальний захист літніх і 
старих людей. Обов'язки соціальної роботи з літніми і старими людьми. 
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Принципи соціальної роботи та обслуговування літніх і старих людей. 
Феноменологія вікової структури населення. 

Література [5;6;8;9;10;18] 
 

 
 

Форми звітності 
Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 

завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
 
 

Змістовий модуль 4.  Специфіка роботи соціального працівника з групами 
осіб в умовах соціально-політичних конфліктів 

 
Тема 13. Теоретичні та методичні основи роботи військового 

соціального робітника 
 
Соціальна робота з військовослужбовцями –учасниками бойових дій та членами їх 

сімей. Проблеми соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців, які беруть участь в 
збройних конфліктах, миротворчих операціях, бойових діях під час війни людьми 
літнього віку. Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями після 
виконання бойових і спеціальних завдань, службових відряджень. Напрямки і 
форми роботи з сім’ями військовослужбовців, які беруть участь в збройних конфліктах, 
миротворчих операціях, бойових діях під час війни. Методика роботи з сім’ями 
військовослужбовців. Негативні наслідки участі у бойових діях. Прояви 
соціально-психологічних  наслідків участі в бойових діях. Блоки інформації 
про сім’ї військових. Шість основних функцій сім’я  для військового. 
Негативний вплив бойового стресу на ефективність діяльності і стан здоров’я 
учасників бойових дій.  

Стан «професійного вигоряння».  Позитивні наслідки участі 
військовослужбовців у бойових діях. Кризи сім`ї військовослужбовця 
Рекомендації членам сімей військовослужбовців. Медичне обслуговування 
військовослужбовця. Теоретико-практична підготовка майбутніх соціальних 
робітників до вирішення проблем сім’ї кадрового військовослужбовця. 
Основні напрями діяльності соціальних працівників з військовослужбовцями, 
які беруть участь в збройних конфліктах, миротворчих операціях, бойових діях 
під час війни.   

Література [5;7;10;12;16;17] 
 

Питання та завдання для самоконтролю 
 

1. Перелічіть основні напрямки та функції діяльності соціального 
працівника з сім’ями військовослужбовців. 
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2. Визначте критерії професійної придатності спеціаліста з соціальної 
роботи з сім’ями військовослужбовців. 
3. Виділіть 10 особистих та 10 професійних якостей, необхідних 
соціальному працівнику, проранжуйте їх та зробіть висновок про найбільш 
необхідні якості для роботи з військовослужбовцями.  

 
Теми доповідей та повідомлень 

 
1. Професійні вимоги до соціального працівника для роботи з 
військовослужбовцями. 
2. Особливості військовослужбовців, як клієнтів із соціальної роботи. 

 
Форми звітності 

 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 

 
Тема 14. Соціально-психологічна допомога вимушеним 

переселенцям 
 

Травматичні переживання, які виникають у переселенців. Травматичний 
синдром Переживання, які виникають у переселенців. Смерть членів сім'ї. 
Насильницькі спогади flash – backs. Почуттям провини. Тривога, пов'язана зі 
смертю. Втрата і горе. Психологічні втрати. Фази переживання горя. Злість. 
Надія. Ослаблена чутливість. Гостре горе. Відчуття порожнечі. Почуття 
спільності. Підтримка членів сім'ї. Інформування про смерть близької людини. 
Групова робота з дітьми-переселенцями. Психотерапія, фармакотерапія у 
роботі з переселенцями. Навчання батьків спілкуванню. Методи індивідуальної 
та групової роботи. Ознаки психічних порушень. Перше інтерв'ю зі школярами 
та підлітками. Робота з дітьми до трирічного віку.  

Старші діти-переселенці. Сімейна терапія. Теми, що використовуються 
для роботи з дітьми. Театралізована психотерапія. Арт-терапія. Методи в 
ігровій терапії з дітьми-переселенцями при груповій роботі. Групова робота з 
подолання страхів у дітей вимушених переселенців. Ідеї І.Б. Гріншпуна і Т.В. 
Неболювой. Концепція подолання дитячих страхів і тривожності за допомогою 
образів, розроблена А. Лазарусом. 

Література [17;18;19;20;21;22] 
 
 

Форми звітності 
 

Подання конспекту з теми в робочому зошиті; написання тестових 
завдань; співбесіда; ведення словника; виступ на занятті за обраною темою. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Актуальність проблем соціальної роботи на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства. 
2. Хрещення Русі та його вплив на розвиток добродійності. 
3. Соціальна робота в післяреволюційний та радянський періоди. 
4. Особливості соціальної роботи в Канаді. 
5. Особливості соціальної роботи во Франції. 
6. Особливості соціальної роботи в Швеції. 
7. Соціальне страхування як напрямок соціальної політики держави. 
8. Перспективи розвитку соціальної роботи в Україні. 
1. Педагогічні шляхи та засоби соціального розвитку особистості. 
2. Моделі соціалізації особистості в соціальній роботі. 
3. Поняття про особистісний адапційний потенціал. 
4. Проблеми дезадаптації особистості. 
5. Стратегії соціальної адаптації. 
6. Особливості соціальної реабілітації як соціальної технології. 
7. Гуманістично-екзистенційна модель  соціальної роботи. 
8. Соціально-радикальна модель соціальної роботи. 
9. Особливості психосоціальної терапії. 
10. Сучасний структурний підхід в соціальній роботі. 
11. Особливості мультимодальної терапії. 
12. Поняття про терапевтичну когнітивну оцінку. 
13. Професійна компетентність соціального працівника. 
14. Перспективи розвитку телефонного консультування в Україні. 
15. Структура особистісного потенціалу соціального працівника. 
16. Особливості освіти у галузі соціальної роботи. 
17. Місце служби «Гайденс» у структурі соціальної роботи. 
18. Особливості професії телефонного консультанта. 
19. Соціальна робота з військовослужбовцями. 
20. Соціальна робота з клієнтами зрілого віку. 
21. Соціальний захист інтересів жінок. 
22. Міграція як проблема соціальної роботи. 
23. Соціально-педагогічна допомога молодій сім’ї. 
24. Групові та масові форми соціальної роботи. 
25. Спорт як напрямок роботи з інвалідами. 

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ   
 

1. Соціальна робота: сутність та завдання.  
2. Виникнення та розвиток соціальної роботи. 
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3. Соціальна робота в дореволюційний та радянський періоди. 
4. Розвиток соціальної роботи в Україні. 
5. Місце соціальної роботи в системі наукового знання. 
6. Система суб’єктів та об’єктів соціальної роботи. 
7. Соціальна допомога як підґрунтя соціальної роботи. 
8. Соціальне страхування як напрямок соціальної політики. 
9. Загальні та спеціальні принципи соціальної роботи. 
10. Рівні соціальної роботи. 
11. Соціальна політика держави як основа діяльності соціальних працівників. 
12. Взаємозв’язок соціальної  політики та соціальної роботи. 
13. Умови реалізації соціальної політики держави. 
14. Система служб соціальної допомоги населенню.  
15. Законодавче підґрунтя соціальної роботи. 
16. Особливості розвитку соціальної роботи в США та Канаді. 
17. Особливості розвитку соціальної роботи в Германії. 
18. Особливості розвитку соціальної роботи в Норвегії. 
19. Особливості розвитку соціальної роботи во Франції. 
20. Особливості розвитку соціальної роботи в Швеції. 
21. Методи вивчення особистості в соціальній роботі. 
22. Зв’язок теоретичної соціології та соціальної роботи. 
23. Педагогічні методи в соціальній роботі. 
24. Педагогічні методи рішення завдань в соціальній роботі. 
25. Психологічні методи в соціальній роботі. 
26. Психологічне забезпечення соціальної роботи. 
27. Функції психології в соціальній роботі. 
28. Специфіка технологій в соціальній роботі. 
29. Класифікація технологій в соціальній роботі. 
30. Етапи реалізації соціальних технологій. 
31. Адміністративні та соціально-економічні методи в соціальній роботі. 
32. Типологія адаптації особистості. 
33. Поняття та стратегія адаптації особистості. 
34. Основні напрямки соціальної роботи з молоддю. 
35. Політика держави по відношенню до соціальної роботи з молоддю. 
36. Моделі та форми допомоги родині. 
37. Поняття та види взаємовідношень у родині. 
38. Особливості життєвого циклу родини. 
39. Різноманіття стилів відношень у родині. 
40. Особливості соціальної роботи в ситуації розлучення. 
41. Особливості методу батьківських груп в соціальній роботі. 
42. Поняття інвалідності та її види. 
43. Суспільні організації інвалідів. 
44. Державна політика в сфері соціальної роботи з інвалідами. 
45. Спорт як основний напрямок соціальної роботи з інвалідами. 
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46. Особливості соціальної роботи з батьками дітей-інвалідів. 
47. Соціальна робота з дітьми-інвалідами. 
48. Психологічні методи роботи з дітьми, яки пережили насильство. 
49. Особливості соціальної допомоги безробітним громадянам. 
50. Психологічний стан безробітних. 
51. Поняття безпритульності та її причини. 
52. Поняття та характеристика «дітей вулиць». 
53. Напрямки соціальної роботи з «дітьми вулиць». 
54. Особливості соціального захисту жінок. 
55. Особливості соціальної роботи з обдарованими дітьми. 
56. Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини. 
57. Особливості соціальної роботи з мігрантами. 
58. Особливості соціальної роботи з учасниками воєнних конфліктів. 
59. Феномен постравмативного стресового розладу. 
60. Особливості соціальної роботи з дітьми, що залишились без піклування 
батьків. 
61. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДОМ. 
62. Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади. 
63. Загальні принципи та підходи соціальної роботи з людьми похилого віку. 
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