
  
  



 

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Соціальна реабілітація» є самостійним за змістом і технологіями курсом. В її основі 

лежить процес розуміння становлення і розвитку засад соціальної реабілітації в історії 

зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки. Тому метою вивчення дисципліни є підготовка 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий 

освітньо-професійний простір фахівця з фізичної терапії, здатного до створення, реалізації й 

корекції індивідуальних програм реабілітації, спрямованих на покращення функціональних 

можливостей, підвищення рівня рухової активності осіб різного віку і можливостей, 

розширення заняттєвої участі, досягнення максимального рівня функціональності та 

незалежності на усіх етапах реабілітаційного процесу, відновлення здоров’я в усіх можливих 

середовищах життєдіяльності; формування у студентів теоретичних та практичних знань про 

сутність, форми та методи соціальної реабілітації; формування вмінь діагностувати, 

прогнозувати та регулювати поведінку особистості, а також вміння визначати причини 

порушень у поведінці; набуття навичок роботи з особами з порушеннями психофізичного 

розвитку та поведінки; забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців 

до роботи з дезадаптованими особистостями. 

Загальні компетентності 

- Здатність до аналізу медичних, соціальних та особистісних проблем на основі 

біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності (МКФ). 

- Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми пацієнта/клієнта, 

застосовуючи у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлективне 

мислення. 

- Здатність оцінювати, критично обговорювати та застосовувати результати наукових 

досліджень у практичній діяльності. 

- Здатність до ефективного письмового та усного професійного міжособистісного 

спілкування з клієнтами, членами мультидисциплінарної команди, фахівцями охорони 

здоров’я, соціальної та освітньої галузей. 

- Здатність адаптовуватися та знаходити оптимальне рішення у нових ситуаціях, 

співпрацюючи з пацієнтом/клієнтом і членами мультидисциплінарної команди. 

- Здатність керувати, мотивувати людей рухатися до спільної мети, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Фахові компетентності спеціальності 

Здатність вчасно, професійно і конфіденційно заповнювати необхідну фахову 

документацію стосовно скерування, обстеження, планування та оцінки результатів 

фізичної терапії відповідно до вимог професійного середовища. 

 

Програмні результати навчання: 

 Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта: вміти 

трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП); розуміти етіологію, патогенез та саногенез при 

складній прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної 

діяльності у фізичній терапії; вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та 

особистісних чинників на рухову активність пацієнта/клієнта. 

 Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта: 

сприймати особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність; 

виявляти  фактичний і потенційний ризик, небезпеку та відповідним чином реагувати 

на неї; узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план 

професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипоказання щодо кожної дії; 



виявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати 

пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я. 

 Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність: ідентифікувати 

межі власної професійної діяльності, бути відповідальним за власні професійні 

рішення та дії, ідентифікувати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони 

здоров’я, приймати найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково 

доказової діяльності, бути готовим у разі невизначеності звертатися по допомогу до 

іншого фахівця, бути відповідальним за наслідки професійної діяльності. 

 Демонструвати професійний розвиток та планувати його: демонструвати вміння 

оцінювати себе критично, вміння представити і оцінити власний досвід, 

демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти, розробляти та 

удосконалювати план безперервного професійного розвитку, вдосконалювати знання і 

досвід в процесі вивчення досвіду колег. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Соціальна реабілітація» вивчається студентами після освоєння 

навчальних дисциплін «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я», «Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини», 

«Основи медичної та соціальної реабілітації». Вона викладається разом із дисциплінами 

«Фізична терапія в геронтології та геріатрії», «Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях».  

 

3.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

- Знання і розуміння сутності соціальної реабілітації, основних підходів щодо організації 

процесу соціальної реабілітації особистості. 

- Знання і розуміння особливостей нормативно-правового регулювання соціально-

реабілітаційної діяльності. 

- Здатність визначати медико-біологічні, соціально-економічні та психолого-педагогічні 

причини порушень здоров’я та поведінки. 

- Здатність до аналізу основних етапів становлення і розвитку засад соціальної реабілітації 

в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки. 

- Здатність до аналізу вікових особливостей розвитку і поведінки особистості. 

- Здатність до виявлення, оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій клієнтів. 

- Здатність організовувати реабілітаційну роботу з різними категоріями клієнтів. 
 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно 

відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; знає та розуміє особливості нормативно-правового регулювання 

соціально-реабілітаційної діяльності; вміє аналізувати основні етапи становлення і розвитку 

засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки; добре 

орієнтується в ключових поняттях соціальної реабілітації; уміє визначати мету і завдання 

соціальної реабілітації; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання у 

процесі побудови програми соціальної реабілітації осіб із відхиленнями у поведінці та 

порушеннями психофізичного розвитку; здатний аналізувати причини порушень поведінки і 

дезадаптації клієнтів; здатний до виявлення, оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних 

категорій клієнтів, підбирати технологічний інструментарій для роботи з ними; володіє 

формами, методами, прийомами та засобами соціальної реабілітації; уміє інтерпретувати 

отримані дані при побудові моделі соціальної реабілітації, робити висновки; 



В (82 – 89) – оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): 

отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 

програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; знає та розуміє особливості нормативно-правового регулювання соціально-

реабілітаційної діяльності; вміє аналізувати основні етапи становлення і розвитку засад 

соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки, проте допускає 

незначні неточності в їх інтерпретації; добре орієнтується в ключових поняттях соціальної 

реабілітації, проте потребує незначної підтримки для впевненості у власній відповіді; уміє 

визначати мету і завдання соціальної реабілітації; здатний проаналізувати попередні знання з 

метою їх використання у процесі побудови програми соціальної реабілітації; здатний 

аналізувати причини порушень поведінки і дезадаптації клієнтів; здатний до виявлення, 

оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій клієнтів, підбирати технологічний 

інструментарій для роботи з ними; володіє методами, прийомами соціальної реабілітації; 

уміє інтерпретувати отримані дані при побудові моделі соціальної реабілітації, робити 

висновки; виконав усі види навчальної роботи. 

С (75 – 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок): отримує здобувач, який виявив міцні знання навчального матеріалу, 

відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; допускає певні (суттєві) неточності при висвітленні нормативно-

правового регулювання соціально-реабілітаційної діяльності; вміє аналізувати основні етапи 

становлення і розвитку засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної 

педагогічної думки, орієнтується в ключових поняттях соціальної реабілітації, але допускає 

певні (суттєві) неточності в їх інтерпретації; уміє визначати мету і завдання соціальної 

реабілітації; здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання у процесі 

соціальної реабілітації осіб із порушеннями психофізичного розвитку та відхиленнями у 

поведінці; здатний аналізувати причини порушень поведінки і дезадаптації; здатний до 

виявлення, оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій клієнтів, підбирати 

технологічний інструментарій для роботи з ними; уміє інтерпретувати отримані дані при 

побудові моделі соціальної реабілітації, робити висновки; 

D (67 – 74) – оцінка «задовільно» – «3»  (непогано, але зі значною кількістю недоліків): 

отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними 

труднощами відтворює програмний матеріал, загалом уміє аналізувати основні етапи 

становлення і розвитку засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної 

педагогічної думки, проте не часто звертається до матеріалів, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; допускає суттєві неточності при 

висвітленні нормативно-правового регулювання соціально-реабілітаційної діяльності; не 

достатньо орієнтується в ключових поняттях соціальної реабілітації, допускає певні (суттєві) 

неточності в їх інтерпретації; уміє визначати мету і завдання соціальної реабілітації; не завжди 

здатний проаналізувати попередні знання з метою їх використання у процесі побудови 

програми соціальної реабілітації; відчуває труднощі у процесі аналізу причин порушення 

психофізичного рзвитку та відхилення у поведінці; не завжди здатний до виявлення, 

оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій клієнтів, підбирати технологічний 

інструментарій для роботи з ними; допускає неточності при інтерпретації отриманих даних в 

процесі побудови програм соціальної реабілітації; не достатньо володіє оптимальними 

формами, методами і засобами соціальної реабілітації, допускає певні (неістотні) неточності; 

за сторонньої допомоги здатен застосовувати адекватні методи та прийоми соціальної 

реабілітації; виконав усі види навчальної роботи. 

E (60 – 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям): отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу, 

важко відтворює програмний матеріал, не вміє аналізувати основні етапи становлення і 

розвитку засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки, 

зовсім не спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; слабо орієнтується в питаннях нормативно-правового регулювання 

соціально-реабілітаційної діяльності; допускає суттєві неточності у визначенні мети і 



завданнях соціальної реабілітації; рідко спирається на знання з метою їх використання у 

процесі побудови програми соціальної реабілітації; відчуває труднощі у процесі аналізу 

причин виникнення відхилень у поведінці та порушення функцій організму; не здатний до 

виявлення, оцінювання проблем, потреб, ресурсів різних категорій клієнтів, підбирати 

технологічний інструментарій для роботи з ними; слабо володіє методами та прийомами 

соціальної реабілітації; у цілому уміє інтерпретувати отримані навчальні матеріали при при 

побудові програм соціальної реабілітації, однак допускає певні неточності; виконав більшість 

із запропонованих видів навчальної роботи. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»  (з можливістю повторного складання): 

виставляється здобувачеві вищої освіти, який виявив незнання значної частини навчального 

матеріалу, не вміє аналізувати основні етапи становлення і розвитку засад соціальної 

реабілітації в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки, допускає істотні помилки у 

відповідях на запитання, не вміє застосувати теоретичні положення під час побудови програми 

соціальної реабілітації, не спирається на матеріали, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; не орієнтується в питаннях нормативно-правового 

регулювання соціально-реабілітаційної діяльності та ключових поняттях соціальної 

реабілітації; відчуває труднощі під час визначення та аналізу  причин відхилень у поведінці та 

порушення функцій організму; не здатний до виявлення, оцінювання проблем, потреб, 

ресурсів різних категорій клієнтів, підбирати технологічний інструментарій для роботи з 

ними; не вміє інтерпретувати отримані дані при побудові програм соціальної реабілітації, 

робити висновки, не достатньо володіє оптимальними формами, методами і засобами 

соціальної реабілітації, допускає істотні неточності; за сторонньої допомоги не здатен 

застосовувати адекватні методи та прийоми соціальної реабілітації; виконав усі види 

навчальної роботи; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

F (0 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві, який зовсім не 

володіє програмним матеріалом, що ускладнює орієнтацію в ключових поняттях соціальної 

реабілітації; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

- відповіді на семінарських заняттях; 

- індивідуальні завдання (див. Додаток 1); 

- співбесіда з лектором; 

- самостійна письмова робота; 

- екзамен. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Предмет і завдання соціальної  реабілітації. 

 

Соціальна реабілітація як категорія соціальної роботи, її об’єкт дослідження, 

категоріальний апарат та основні завдання. Суб’єкти та об’єкти соціальної реабілітації. Види 

соціальної реабілітації (соціально-медична, соціально-психологічна, соціально-педагогічна, 

професійна та трудова, соціально-середовищна). Рівні соціальної реабілітації (медико-

соціальний, професійно-трудовий, соціально-психологічний, соціально-рольовий, соціально-

побутовий, соціально-правовий). Завдання та основні принципи соціально-реабілітаційної 

діяльності. Взаємозв’язок та взаємодія спеціальної, дефектологічної, корекційної та 

реабілітаційної діяльності. 

 

Тема 2. Становлення і розвиток засад соціальної реабілітації в історії зарубіжної і 

вітчизняної педагогічної думки. 

 

Ідеї філантропізму та «нового виховання» як фундамент реабілітаційної діяльності 

зарубіжних виправно-виховних закладів. 



Філантропічний, опікунський, лікувально-педагогічний та соціально-педагогічний 

підходи до розгляду реабілітаційної діяльності. 

Специфіка реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів Західної Європи та 

США. 

Генезис ідей соціальної реабілітації у практиці вітчизняних та зарубіжних виправно-

виховних закладів.  

Ідеї соціальної реабілітації в спадщині вітчизняних педагогів. Сучасні наукові 

дослідження проблем соціальної реабілітації. 

 

 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання соціально-реабілітаційної діяльності. 

 

Нормативно-правові аспекти соціальної реабілітації різних категорій населення в 

Україні. 

Соціальна паспортизація державних закладів соціальної реабілітації громадян, 

особливості нормативно-правового врегулювання їхньої діяльності. 

Кількісні та якісні параметри надання послуг комплексної реабілітації/абілітації особам 

з вадами розвитку. Алгоритм надання соціальних послуг. 

Державна система захисту інтересів та прав дітей. Особливості діяльності омбудсмена 

в інтересах дітей в Україні. 

 

 

Тема 4.Технології соціальної реабілітації та терапії  

 

Основні технологічні підходи щодо організації процесу соціальної реабілітації 

особистості. Структура типової технології. Характеристика складових технології як 

послідовних її етапів: підготовчий (вивчення соціальної ситуації розвитку особистості, 

формулювання проблеми, визначення ціле та задач, прогнозування та моделювання 

діяльності); безпосередньої реалізації (реалізація програми, корекція); підсумковий (аналіз та 

оцінка результатів діяльності). 

Форми та методи соціальної реабілітації: індивідуальна та групова психотерапія, 

трудова терапія, терапія самовиховання, соціотерапія, музикотерапія, ритмотерапія, арт-

терапія, кольоротерапія, психогімнастика, натурпсихотерапія, логотерапія, імаготерапія. 
Засоби соціальної реабілітації. Фактори, що впливають на ефективність соціальної 

реабілітації. 

Структура соціально-терапевтичної діяльності. Функції соціальної терапії (соціальне 

лікування, соціальний захист, соціальний розвиток). Види соціальної терапії (індивідуальна, 

групова, сімейна, трудова, терапія самовиховання). 

 

Тема 5. Особливості соціальної реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності.  

 
Медичні, соціальні та особистісні проблеми обмежень життєдіяльності особистості. 

Загальні вимоги до розбудови стратегії допомоги особам з інвалідністю. Закордонний 

досвід соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Соціальна реабілітація осіб з порушеннями 

розвитку як процес, як діяльність і як результат. Державний стандарт соціальної реабілітації 

осіб з інтелектуальними та психічними розладами. Принципи соціальної реабілітації. 

Складові й етапи процесу соціальної реабілітації. Індивідуальний план соціальної 

реабілітації. 

Центри соціальної реабілітації для осіб з обмеженням життєдіяльності. 

 

 

 

 

 



 

Тема 6. Соціальна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Специфіка організації та впровадження реабілітаційних процесів для дітей з 

порушеннями пізнавальної діяльності, порушеннями опорно-рухового апарату, сенсорними 

вадами та складною структурою дефекту. Вимоги до фахівців реабілітаційного процесу.  

Індивідуальний план соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями. 

Здійснення соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями у реабілітаційних 

установах та навчальних закладах.  

Умови успішності соціальної реабілітації. Критерії оцінки динаміки розвитку дитини та 

рівня її соціально-побутової адаптованості. 

Адаптація дітей до школи. Педагогічний, психологічний і фізіологічний рівні шкільної 

дезадаптації. Шкільна зрілість і готовність дитини до навчання у школі. Методичні підходи 

до вивчення психосоматичного здоров’я школярів. Психолого-педагогічні засади соціальної 

реабілітації дітей, які мають порушення соматичного здоров’я. Правила реабілітаційної 

роботи з дітьми з порушеннями пізнавальної діяльності. Правила реабілітаційної роботи з 

дітьми з порушенням опорно-рухового апарату. Педагогічий інструметарій для роботи з 

дітьми з порущеннями психофізичного розвитку. 

Роль школи у формуванні психосоматичного здоров’я учнів. Втома та перевтома. 

Психогігієнічні основи організації навчальної діяльності у школі. 

Реабілітаційна робота з дітьми, які мають труднощі в навчанні. 

 

 

Тема 7. Особливості соціальної реабілітації дітей з відхиленнями у поведінці.  

 

Медико-біологічні, соціально-економічні та психолого-педагогічні причини порушень 

поведінки. Типи девіантної поведінки. Вплив сім’ї на формування життєвих сценаріїв 

особистості. 

Важковиховуваність як педагогічна проблема. Типи важковиховуваних учнів. Типи 

порушень поведінки у дітей та реабілітаційна робота з ними. 

Характеристика зовнішніх та поведінкових ознак девіантної поведінки неповнолітніх. 

Ознаки хімічної залежності Характеристика різних форм хімічної залежності. Стадії 

формування хімічної залежності 

Поведінкові реакції та їх урахування в ході соціальної реабілітації. Методи і прийоми 

соціальної реабілітації дітей з відхиленнями у поведінці. Правила реабілітаційної роботи з 

педагогічно занедбаними дітьми. 

Сутність та специфіка соціальної роботи в умовах вуличного простору. Соціальна 

реабілітація безпритульних дітей. 

 

Тема 8. Соціальна реабілітація з дезадаптованих осіб.  

 

Ресоціалізація, корекція, реабілітація, соціально-педагогічний патронаж як 

технологічний ланцюжок у роботі з дезадаптантами. Характеристика етапів ресоціалізації 

дезадаптованих осіб. Характеристика етапу корекції асоціальної поведінки. Цикли соціальної 

реабілітації дезадаптантів.  

Соціальна реабілітація осіб, які повернулися з місць позбавлення волі.  

Соціальна реабілітація ВІЛ-інфікованих осіб. Сучасні інститути соціальної реабілітації 

ВІЛ-інфікованих осіб. Форми та методи соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих та 

наркозалежних. Біхевіористський та аксіологічний вимір реабілітаційних програм. 

Організаційно-правові та структурно-функціоналістські аспекти реабілітації 

наркозалежних. 

Характеристика центрів соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих та  наркозалежних. 

 

 



ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 Поняття про соціальну реабілітацію. Зміст, форми та методи соціальної реабілітації.  

 Генезис теоретичних засад і практики соціальної реабілітації за рубежем. 

 Ідеї соціальної реабілітації в спадщині вітчизняних педагогів. 

 Нормативно-правові засади соціально-реабілітаційної діяльності. 

 Технології соціальної реабілітації. 

 Соціальна реабілітація дітей в умовах сучасної школи. 

 Індивідуальний план соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями.  

 Навчальні труднощі дітей як актуальна соціальна проблема. 

 Психолого-педагогічні засади соціальної реабілітації дітей, які мають порушення 

соматичного здоров’я. 

 Методи і прийоми соціальної реабілітації при порушеннях поведінки. 

 Поведінкові реакції та їх урахування в ході соціальної реабілітації. 

 Сутність та специфіка соціальної роботи в умовах вуличного простору. 

 Зміст та особливості соціальної реабілітації з особами, які повернулися з місць 

позбавлення волі. 

 Особливості функціонування центрів соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб. 

 Соціальна реабілітація наркозалежних осіб. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 

кожної теми навчальної програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 

екзамену.  

 Окреслити категоріальний апарат та основні завдання соціальної реабілітації. 

 Охарактеризувати міжпредметні зв’язки соціальної реабілітації.  

 Підготувати індивідуальне завдання на тему: «Особливості соціальної реабілітації 

осіб з інвалідністю в Україні та за рубежем: порівняльний аналіз». 

 Розкрити напрями та провідні тенденції соціально-реабілітаційної діяльності 

вітчизняних виправно-виховних закладів. 

 Скласти соціальний паспорт державних закладів соціальної реабілітації громадян за 

місцем проживання та проаналізувати особливості нормативно-правового 

врегулювання їхньої діяльності. 

 Підібрати педагогічий інструметарій для роботи з дітьми з порущеннями 

психофізичного розвитку. 

 Здійснити огляд нормативно-правової бази, політики і програмних документів, що 

стосуються реабілітації наркозалежної молоді (включно з неповнолітніми). 

 Сформулювати завдання соціальної реабілітації безпритульних дітей. 

 Охарактеризувати державну систему захисту інтересів та прав дітей. 

 Охарактеризувати особливості впливу сім’ї на формування життєвих сценаріїв 

особистості. 

 Сформулювати правила реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями пізнавальної 

діяльності. 

 Сформулюйте правила реабілітаційної роботи з педагогічно занедбаними дітьми. 

 Сформулюйте правила реабілітаційної роботи з дітьми з порушенням опорно-

рухового апарату. 

 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 



опитування за темами семінарських занять та самостійної роботи, оцінки умінь студентів 

аналізувати різні соціальні ситуації. Співбесіда з лектором обов’язково включає контроль за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання.  

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Поточна успішність 

Екзамен 

 
Семінарські 

заняття  
Співбесіда з 

лектором 
Індивідуальне 

завдання 

Самостійна 
письмова 

робота 
Сума 

50 10 20 20 100 100 

Ваговий 
коефіцієнт   

0,6 0,4 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на семінарських 

заняттях (50 балів), співбесіди з лектором, виконання індивідуального завдання та 

самостійної роботи. 

Загальний бал (50 балів) відповідей на семінарських заняттях обчислюється за 

формулою: x=A/n*k/5, де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою, 

включаючи оцінки «2», n – кількість цих оцінок (не менше п’яти),  А/n – середня оцінка 

поточного контролю.  

Кількість балів, що виставляється за індивідуальне завдання, враховує: коректне 

визначення наукового апарату (6 б.), ступінь розкриття питання (8 б.), обґрунтованість 

вибору джерел (4 б), дотримання вимог до оформлення (2 б.). 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 
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Додаток 1 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

з дисципліни «Соціальна реабілітація» 

 

Підготовка індивідуального завдання передбачає написання реферату з навчальних тем 

курсу. Обсяг індивідуальних завдань повинен становити 5-10 сторінок тексту комп’ютерного 

набору формату А4 з використанням шрифту Times New Roman 14, інтервалом 1.5. 

 

 Особливості функціонування дитячих притулків у Німеччині в 30-х роках XIX ст.  

 Школа «Соціальне майбутнє» М. Верне.  

 Роль соціальних факторів і педагогічного впливу на формування особистості.  

 Використання сімейного виховання як дієвого засобу щодо подолання відхилень у 

поведінці і розвитку дітей.  

 Урахування психологічних і фізіологічних особливостей дітей різних вікових 

категорій при організації виховної взаємодії.  

 Організація виховної роботи з безпритульними дітьми і дітьми-сиротами.  

 Специфіка реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів Західної Європи та 

США. 

 «Інститут для морально занедбаних дітей Ам-Урбан» (м. Целендорф).  

 Типологія сімей за їх функціональною спроможністю.  

 Психотравмувальні ситуації та їх вплив на результати навчання. 

 Соціальна реабілітація наркозалежних в Україні: сучасний стан та перспективи. 

 Форми та методи соціальної профілактики девіантної поведінки підлітків. 

 Нормативно-правове забезпечення реабілітації ВІЛ-інфікованих в Україні. 

 Особливості використання естетотерапії у процесі соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю в умовах реабілітаційного центру. 

 Міжнародний досвід соціальної реабілітації наркозалежних. 

 

 

 

 

 

 

 

 


