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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. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  –8 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

2-й ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 240 

2-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Ступінь: 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

16 год. 

 

 

Самостійна робота 

214 год. 

Вид контролю: залік 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для скороченої форми навчання: 26 год. – аудиторні заняття, 214 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: підготовка студентів до розробки і впровадження профілактичних 

програм, застосування сучасних методів первинної і вторинної профілактики соціальних 

проблем та негативних соціальних явищ.  

Завдання курсу:  

- 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна робота з різними групами 

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

соціальної роботи». 

Навчальна дисципліна складається з 8 кредитів.  

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. 

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: 
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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 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Специфіка та зміст соціальної профілактики 

Тема 1. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики 

Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики 

Кредит 2.  Основні  складові  системи  соціально‐профілактичної роботи 

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

основи допомоги іншим. 

Кредит 3. Методи безпосередньої профілактичної інтервенції 

Тема 4. Методи опосередкованої профілактичної інтервенції 

Кредит 4. Засоби соціальної профілактики 
Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби соціальної профілактики 

Кредит 5. Групова соціальна робота 

Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та установки в групі 

Тема 7. Засоби психологічного впливу в соціальній роботі. 

Кредит 6. Приоритетні напрями профілактичної роботи 
Тема 8. Організація профілактичної роботи 
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Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та наркотичних речовин 

Кредит 7. Соціальна профілактика в діяльності центрів соціальних служб для 

молоді 

Тема 10. Робота з молодими родинами 

Тема 11. Соціальна профілактика при кризових станах 

Кредит 8. Види критичних ситуацій і тривожних станів у підлітків та молоді 

Тема 12. Особливості психологічного консультування на телефоні "довіри" 

Тема 13. Етичні аспекти психологічного консультування 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

Л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Специфіка та зміст соціальної профілактики 

Тема 1. Соціальна проблема як предмет 

соціальної профілактики 

16 2    14 

Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики 14  2   12 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2.  Основні  складові  системи  соціально‐профілактичної роботи 

Тема 3. Предмет  та  методи  соціальної  

профілактики.  Соціально‐психологічні  

основи допомоги іншим. 

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Методи безпосередньої профілактичної інтервенції 

Тема 4. Методи опосередкованої 

профілактичної інтервенції 

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Засоби соціальної профілактики 

Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби 

соціальної профілактики 

30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 5. Групова соціальна робота 

Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та 

установки в групі 

16  2   14 

Тема 7. Засоби психологічного впливу в 

соціальній роботі. 

14     14 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 6. Приоритетні напрями профілактичної роботи 

Тема 8. Організація профілактичної роботи 16  2   14 

Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та 

наркотичних речовин 

14     14 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 7. Соціальна профілактика в діяльності центрів соціальних служб для молоді 

Тема 10. Робота з молодими родинами 16 2    14 

Тема 11. Соціальна профілактика при кризових 

станах 

14  2   12 
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Усього: 30 2 2   26 

Кредит 8. Види критичних ситуацій і тривожних станів у підлітків та молоді 

Тема 12. Особливості психологічного 

консультування на телефоні "довіри" 

16     16 

Тема 13. Етичні аспекти психологічного 

консультування 

14  2   12 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин:  240 10 16   214 

 

4. Теми лекційних занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Специфіка та зміст соціальної профілактики 

1. Тема 1. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики 2 

2. Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики  

Кредит 2.  Основні  складові  системи  соціально‐профілактичної роботи 

3. Тема 3. Предмет  та  методи  соціальної  профілактики.  

Соціально‐психологічні  

основи допомоги іншим. 

2 

Кредит 3. Методи безпосередньої профілактичної інтервенції 

4. Тема 4. Методи опосередкованої профілактичної інтервенції 2 

Кредит 4. Засоби соціальної профілактики 

5. Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби соціальної профілактики 2 

Кредит 5. Групова соціальна робота 

6. Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та установки в групі  

7. Тема 7. Засоби психологічного впливу в соціальній роботі.  

Кредит 6. Приоритетні напрями профілактичної роботи 

8. Тема 8. Організація профілактичної роботи  

9. Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та наркотичних речовин  

Кредит 7. Соціальна профілактика в діяльності центрів соціальних служб для молоді 

10. Тема 10. Робота з молодими родинами 2 

11. Тема 11. Соціальна профілактика при кризових станах  

Кредит 8. Види критичних ситуацій і тривожних станів у підлітків та молоді 

12. Тема 12. Особливості психологічного консультування на телефоні 

"довіри" 

 

13. Тема 13. Етичні аспекти психологічного консультування  

 Разом: 10 

 

5.Теми практичних  занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Специфіка та зміст соціальної профілактики 

1. Тема 1. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики  

2. Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики 2 
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Кредит 2.  Основні  складові  системи  соціально‐профілактичної роботи 

3. Тема 3. Предмет  та  методи  соціальної  профілактики.  

Соціально‐психологічні  

основи допомоги іншим. 

2 

Кредит 3. Методи безпосередньої профілактичної інтервенції 

4. Тема 4. Методи опосередкованої профілактичної інтервенції 2 

Кредит 4. Засоби соціальної профілактики 

5. Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби соціальної профілактики 2 

Кредит 5. Групова соціальна робота 

6. Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та установки в групі 2 

7. Тема 7. Засоби психологічного впливу в соціальній роботі.  

Кредит 6. Приоритетні напрями профілактичної роботи 

8. Тема 8. Організація профілактичної роботи 2 

9. Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та наркотичних речовин  

Кредит 7. Соціальна профілактика в діяльності центрів соціальних служб для молоді 

10. Тема 10. Робота з молодими родинами  

11. Тема 11. Соціальна профілактика при кризових станах 2 

Кредит 8. Види критичних ситуацій і тривожних станів у підлітків та молоді 

12. Тема 12. Особливості психологічного консультування на телефоні 

"довіри" 

 

13. Тема 13. Етичні аспекти психологічного консультування 2 

 Разом: 16 

 

6. Самостійна робота 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Специфіка та зміст соціальної профілактики 

1. Тема 1. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики 14 

2. Тема 2. Зміст і моделі соціальної профілактики 12 

Кредит 2.  Основні  складові  системи  соціально‐профілактичної роботи 

3. Тема 3. Предмет  та  методи  соціальної  профілактики.  

Соціально‐психологічні  

основи допомоги іншим. 

26 

Кредит 3. Методи безпосередньої профілактичної інтервенції 

4. Тема 4. Методи опосередкованої профілактичної інтервенції 26 

Кредит 4. Засоби соціальної профілактики 

5. Тема 5. Мистецтво та творчість як засоби соціальної профілактики 26 

Кредит 5. Групова соціальна робота 

6. Тема 6. Соціально‐психологічні феномени та установки в групі 14 

7. Тема 7. Засоби психологічного впливу в соціальній роботі. 14 

Кредит 6. Приоритетні напрями профілактичної роботи 

8. Тема 8. Організація профілактичної роботи 14 

9. Тема 9. Профілактика вживання алкоголю та наркотичних речовин 14 

Кредит 7. Соціальна профілактика в діяльності центрів соціальних служб для молоді 

10. Тема 10. Робота з молодими родинами 14 

11. Тема 11. Соціальна профілактика при кризових станах 12 

Кредит 8. Види критичних ситуацій і тривожних станів у підлітків та молоді 
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12. Тема 12. Особливості психологічного консультування на телефоні 

"довіри" 

16 

13. Тема 13. Етичні аспекти психологічного консультування 12 

 Разом: 214 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів:  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

ІІ – підготовка доповіді з висвітленням проблем за темами: 

- Соціальна проблема та негативне соціальне явище як предмет соціальної 

профілактики.  

- Соціальні і особистісні чинники проблеми чинники, їх взаємозв’язок.  

- Об’єкт, мета і завдання соціальної профілактики. Визначення завдань 

соціальної профілактики на основі аналізу причин і чинників соціальної 

проблеми.  

- Процес соціальної профілактики, його напрями і етапи. Структура процесу 

соціальної профілактики. Технологічна схема соціальної профілактики та її 

використання стосовно конкретної соціальної проблеми 

- Класифікація методів соціальної профілактики.  

- Принципи соціальної профілактики.  

- Стратегії соціальної профілактики.  

- Профілактика за моделлю стримування. 

- Профілактика за моделлю залякування.  

- Профілактика за моделлю ствердження моральних принципів. 

- Профілактика за моделлю поширення фактичних знань.  

- Профілактика за моделлю навчання позитивній поведінці. 

- Профілактика за моделлю формування здорового способу життя.  

- Профілактика за моделлю зменшення шкоди. 

- Профілактична робота за моделлю “навчання на рівних” 

- Профілактична інтервенція як напрям соціальної профілактики. Установка 

щодо проблеми як предмет профілактичної інтервенції  

- Визначення змісту профілактичної інтервенції на основі аналізу уявлень, 

ставлення, мотивації та особливостей поведінки цільової групи щодо 

проблеми 1 

- Порівняльний аналіз методів безпосередньої профілактичної інтервенції.  

- Методика підготовки та проведення лекції.  

- Методика підготовки та проведення бесіди.  

- Методика підготовки та проведення дискусії.  

- Методика підготовки та проведення тренінгу.  

- Методика проведення гри в процесі профілактичної інтервенції.  

- Порівняльний аналіз методів опосередкованої профілактичної інтервенції.   

- Науково-популярна та науково-методична література як засіб соціальної 

профілактики.  

- ЗМІ як інструмент соціальної профілактики. Механізми впливу ЗМІ.  

- Тематичні статті, рубрики, програми, науково-популярні і публіцистичні 

фільми, ігри, конкурси і вікторини, реклама у ЗМІ. 

- Соціальна реклама як метод соціальної профілактики: структура, зміст, 

механізми впливу реклами.  

- Форми реалізації реклами: текстова реклама, буклет, плакат (флайерс, постер), 

транспарант, аудіо- і відеореклама, фольклор.  
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- Методика розробки і впровадження соціальної реклами.  

- Використання творів мистецтва в профілактичній роботі.  

- Залучення до мистецької діяльності як засіб профілактики.  

- Структура і технологія розробки профілактичної програми (проекту).  

- Дайте визначення поняттям: соціальна проблема, негативне соціальне явище, 

девіантна поведінка, соціальна профілактика, стратегія профілактики, модель 

профілактики, група ризику, цільова група профілактики. 

- Які соціальні та особистісні проблеми розповсюджені у дитячому і 

молодіжному середовищі Вашого регіону?  

- Які особливості поведінки, способу життя дітей і молоді можна вважати 

негативними явищами? Відповідь обґрунтуйте.  

- Проаналізуйте і порівняйте чинники, що призводять до появи та загострення 

різних негативних явищ у молодіжному середовищі. Які з них є 

універсальними, а які специфічними?  

- Дайте визначення мети профілактики стосовно конкретного негативного 

явища у молодіжному середовищі (наприклад, профілактики адиктивної 

поведінки, наркотизації, протиправної поведінки). 

- Виділіть цільові групи загальної та спеціальної (первинної та вторинної) 

профілактики окремих негативних явищ.  

- Дайте порівняльну характеристику стратегіям і моделям профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі.  

- Визначте зміст профілактичної інтервенції у середовищі конкретної цільової 

групи вашої профілактичної програми.  

- Дайте порівняльну характеристику методами профілактичної інтервенції.  
 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредитів. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом 
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Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою  

 Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів 

Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину 

Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній 

темі 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 400 до 800 балів (за 8 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 кредитів. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виступів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

11.Рекомендована література 

Базова 

1. Аддиктивное поведение. Общая характеристика й закономерности развития 

// Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева.-1991.- № 1. - С. 

8-15.  

2. Аддиктивное поведение // Подростковая наркология: руководство. - Л.: 

Медицина, 1991. - С.23-26.  

3. Акцентуации характера и психопатии как факторы, влияющие на 

аддиктивное поведение и формирование зависимости // Подростковая наркология: 

руководство. - Л.: Медицина, 1991. - С. 58-66.  

4. Алкоголизм / Под ред. Г. В. Морозова, В. Е. Рожнова, 3. А. Бабаяна. - М., 

1983.-432с.  

5. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: МГУ, 1980. -416с.  

6. Анонімні алкоголіки. Пер. з англ. - Аlсоhоl Аnоnymоus Wогld Sеrvіссes, ІNC, 

Nеw Yоrk, 1994.-140с.  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичува

льні 

бали/сума 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 20 800 

/100* 

50 50 100 10

0 

10

0 

50 50 50 50 50 50 50 50 
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7. Берн 3. Люди, которые играют в игры. - СП б, 1992.  

8. Бехтель Э.В. Донозологические формы злоупотребления алкоголем.-М.: 

Медицина,198б.-272С.  

9. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М, 1999.  

10. Бурменская А.М., Карабанова Е.В. Возрастно-психологическое 

консультирование. – МГУ, 1990.  

11. Виды и техники слушания // Основы психологии. - Ростов -на -Дону: Изд-во 

"Феникс", 1996 - С. 679- 689.  

12. Войдило Є. Мій вибір - свобода. - Львів: Міжнародний фонд Відродження", 

1994.-104с.  

13.  Воронович Б. Хвороба алкоголізм. - Львів: Міжнародний фонд 

"Відродження", 1995.-64с.  

14. Восприятие й познание людьми друг друга при общении // Основы 

психологии. - Ростов –на -Дону: Изд-во "Феникс", 1996. - С. 674-679.  

15. Гарбузов В.И. Нервные дети. - М., 1990. -172с. 

16. Гериартрическая психиатрия // Клиническая психиатрия. - М.: ГЗОТАР 

Медицина, 1998. - С. 349-364.  

17.  Гидденс Э. Социология. – Челябинск, 1990.  

18.  Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - 

К, 1989.- 189с.  

19. Групповая психотерапия // Клиническая психиатрия. В 2-х т. Т.2. Пер. с 

англ. - М.: Медицина, 1994. – С.70-80.  

20.  Группповая психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М., 

1990.-384с.  

21. Диагностика психических состояний и свойств личности // Психологические 

тесты. - М., 1996. - С.3-89.  

22. Дебольский М. Психология делового общения. – М., 1992.  

23. Деловое общение // Основы психологии. - Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 

1996.-С. 707-721.  

24. Додюк А. Нелегка надія. - Львів: Міжнародний фонд "Відродження", 1994 .-

47с.  

25. Древицька 0.0. Визначення дитячих емоційних проблем // Вісник Асоціації 

29 психіатрів України. - №1. -1998. - С. 20-27.  

26. Злоупотребление наркотическими веществами и отношения в семье // 

Наркология. Пер. с англ. - М., СПб: Изд-во "БИКОМ"- "Невский диалект", 1998.-С.298-

305.  

27. Индивидуальные факторы суицидального риска // Клиническая психиатрия. 

- Киев: Здоров'я, 1989.- С. 463-465.  

28. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. - Л.: Медицина, 1983. - 312 с.  

29. Клинические проявления и диагностика основных вариантов установки на 

лечение у больных наркоманиями и токсикоманиями: метод рекомендации / Сост. 

Полтавец В.И., Ерчкова Н.А., Чабанец С.А., Саута Л.А. - Днепропетровск, 1991. - 23с.  

30.  Клінічні та психологічні особливості хворих на наркоманії / Реабілітація 

хворих на наркоманії. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 19-25.  

31. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине / Пер. с чеш. – Прага, 

Авицениум, 1974.-405с.  

32.  Конфлікти у сумісній діяльності / Г.В.Ложкін, С.В. Сьомій, Т.В. 

Петровська, О.О. Кисельова. - К.: Вид-во "Сфера", 1997. - 91 с.  

33. Краткая информационная карта по злоупотреблению наркотическими 

веществами // Наркология. Пер. с англ. - М., СПб: Изд-во "БИНОМ"-"Невский 

диалект", 1998. - С.298-305.  
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34.  Кратковременная динамическая психотерапия и вмешательство при 

кризисах // Клиническая психиатрия. В 2-х т. Т.2. Пер. с англ. - М.: Медицина, 1994.-С.63-

70.  

35.  Кратохвил Д. Групповая психотерапия. Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 

1998. – 307 с.  

36. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. – Изд-во МГУ. 

– 1991.  

37. Леонгард К. Акцентуированные личности / Пер. с нем. - К.: Вища школа, 

1981.-390с.  

38.  Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики 4-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 

1981.-584с.  
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