




Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  Введення курсу в освітню програму підготовки майбутніх фахівців у галузі 

соціальної роботи передбачає підготовку студентів до розробки і впровадження 

профілактичних програм, застосування сучасних методів первинної і вторинної 

профілактики соціальних проблем та негативних соціальних явищ через розкриття підходів 

до визначення причин, чинників, тенденцій і наслідків поширення соціальних проблем та 

негативних соціальних явищ у середовищі різних груп суспільства, висвітлення форм й 

методів профілактичної роботи стосовно негативних явищ, технологій організації 

профілактичної роботи та формування професійної позиції майбутніх  соціальних 

працівників відповідно до цінностей соціальної роботи.  

Ключові слова: соціальна профілактика, девіантна поведінка, складні життєві 

обставини, методи профілактики, види профілактики, засоби і принципи профілактики. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in specialty 

231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 04/24/2019. The 

introduction of the course in the educational program programs, application of modern methods 

of primary and secondary prevention of social problems and negative social phenomena through 

the disclosure of approaches to determining the causes, factors, trends and consequences of the 

spread of social problems and negative social phenomena among various groups of society, 

coverage of forms and methods of preventive work in relation to negative phenomena, 

technologies for the organization of preventive work and the formation of a professional position 

of future social workers in accordance with the values of social work. 

Key words: social prevention, deviant behavior, difficult life circumstances, prevention 

methods, types of prevention, means and principles of prevention. 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна 

профілактика» складена  проф. Султановою Н.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-

педагогічні уявлення про соціальну профілактику, розробка алгоритмів професійної 

діяльності суб’єктів соціальної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1.Мета курсу: підготовка студентів до розробки і впровадження профілактичних 

програм, застосування сучасних методів первинної і вторинної профілактики соціальних 

проблем та негативних соціальних явищ.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкрити підходи до визначення причин, чинників, тенденцій і наслідків 

поширення соціальних проблем та негативних соціальних явищ у середовищі різних груп 

суспільства; 

- висвітлити форми й методи профілактичної роботи стосовно негативних 

явищ, технології організації профілактичної роботи; 

- сформувати професійну позицію майбутнього  соціального працівника 

відповідно до цінностей соціальної роботи.  

- окреслити коло знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-педагогічної 

сфери із соціально-профілактичної роботи; 

- формувати гуманістично-орієнтований світогляд майбутнього соціального 

педагога, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп дітей та молоді та уміє 

надавати соціально-профілактичні послуги. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 



ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики 

Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики 

Тема 3. Предмет  та  методи  соціальної  профілактики.  Соціально‐психологічні  

основи допомоги іншим. 

Тема 4. Методи опосередкованої профілактичної інтервенції 

Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби соціальної профілактики 

Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та установки в групі 

Тема 7. Засоби психологічного впливу в соціальній роботі. 

Тема 8. Організація профілактичної роботи 

Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та наркотичних речовин 

Тема 10. Робота з молодими родинами 

Тема 11. Соціальна профілактика при кризових станах 

Тема 12. Особливості психологічного консультування на телефоні "довіри" 

Тема 13. Етичні аспекти психологічного консультування 
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