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Опис освітньої компоненти 

Виявлення та вирішення соціальних проблем передбачає діяльність, спрямовану на 

попередження проблемних ситуацій і життєвих труднощів, їх уникнення і подолання, тобто 

забезпечення профілактичних заходів. Соціальна профілактика – це свідома, цілеспрямована, 

соціально організована діяльність щодо запобігання можливих соціальних, психолого-педагогічних, 

правових та інших проблем і досягнення бажаного результату. Основна мета дисципліни полягає у 

тому, щоб надати систематизовані основи наукових знань із попередження соціальних проблем, 

сконцентрувати увагу на найбільш важливих заходах держави, місцевих органів влади, недержавного 

сектора у системі соціальної профілактики.  

Структура освітньої компоненти 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Методологічні засади 

соціальної профілактики 

Розуміти наукові передумови уникнення соціально 

небажаних проблем в соціальному та особистому 

житті громадян держави.   

Тести, 

питання  

2 / 2 2. Теоретичні підходи до 

профілактичної роботи 

Вміти застосовувати різноманітні моделі соціальної 

профілактики у практиці соціальної роботи. 

Тести, 

питання 

2 /2 3. Організація планування 

соціальної профілактики 

Володіти системними знаннями в галузі організації 

соціально-профілактичних заходів, вміти 

налагоджувати діяльність різних служб задля 

уникнення поширення соціальних проблем.  

Кейси  

2 /2 4. Опис превентивних 

заходів в залежності від 

моделі соціальної 

профілактики 

Знаходити, відбирати і використовувати необхідну 

інформацію для реалізації профілактичних заходів.  

Задачі, кейси  



 
 

2 / 2 5. Форми надання послуги 

соціальної профілактики 

Володіти знаннями щодо арсеналу засобів 

проведення соціальної профілактики. 

Індивідуальні 

проєкти 

4 / 4 6. Інформаційні засоби 

соціальної профілактики 

 

Застосовувати різноманітні інформаційні технології в 

системі соціальної профілактики.  

Кейси 

2 / 2 7. Метод бесіди у 

практиці соціальної 

роботи 

Вміти організовувати, планувати та здійснювати  

соціально-профілактичні бесіди.  

Задачі  

4 / 4 8. Тренінг в системі 

соціальної профілактики 

Знати основи проведення тренінгових занять, 

будувати програму корекційних заходів.  

Тести, 

питання  

2 / 2 

 

9. Соціальна 

профілактика віктимної 

та протиправної 

поведінки  

Володіти превентивними технологіями попередження 

деструктивних форм поведінки. 

Індивідуальні 

проєкти 

2 / 2 10. Соціальна 

профілактика 

ексклюзивних проявів, 

дискримінацій та 

упередженого ставлення 

до різних груп населення 

Володіти інструментарієм антидискримінаційних 

профілактичних заходів, надавати консультації щодо 

уникнення різних форм екслюзій. 

Тести, 

питання  

4 / 4 11. Профілактика насилля 

та агресивних форм 

поведінки 

Розуміти природу насилля та агресії, вміти 

конструювати безпечне соціальне середовище. 

Кейси  
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел інформації 

під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/10/25/novina1/%D0%86%D0%86%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf#page=129
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/10/25/novina1/%D0%86%D0%86%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.pdf#page=129


 
 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 

 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

 

Шкала оцінювання студентів 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

Заліковий 

модуль 1  

Заліковий 

модуль 2  

Заліковий 

модуль 3 

Заліковий 

модуль 4 

Разом  

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять (5 тем 

по 5 балів) = 25 

балів.  

2. Письмова 

робота = 75 балів 

1. Усне 

опитування під 

час занять (6 тем 

по 5 балів) = 30 

балів.  

2. Письмова 

робота = 70 балів 

1. Написання КПІЗ, яке 

включає: виконання аналіз 

діяльності соціальних служб, 

ознайомлення з їх структурою, 

функцією діяльності = 60 балів.  

2. Захист КПІЗ = 30 балів. 

3. Оцінка за тренінг =10 балів 

1. Відповідь на 2 

запитання, кожне з 

яких 40 балів. У 

підсумку 80 балів. 

2. Розв’язання 10 

тестів по 2 бали = 

20 балів 


