




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА» 

 

1. Опис дисципліни «Соціальна профілактика» 

Дисципліна – 

«Соціальна 

профілактика» 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

5 

Галузь знань 23 – 

Соціальна робота 

 

Статус дисципліни: 

обов’язкова 

 

Мова навчання: українська 

Кількість залікових 

модулів – 4  

Спеціальність 232 – 

Соціальне забезпечення 

 

Освітньо-професійна 

програма – «Соціальне 

забезпечення» 

Рік підготовки – 3 

 

Семестр – 5 

Кількість змістових 

модулів – 3 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції – 28 год. 

 

Практичні заняття – 28 год. 

Загальна кількість годин – 

150 

Індивідуальна робота – 3 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 83 год. 

Тижневих годин – 10,7, з 

них аудиторних – 4 год. 

Вид підсумкового контролю – 

іспит 

 

 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни «Соціальна профілактика» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни  

Виявлення та вирішення соціальних проблем різного рівня організації 

передбачає діяльність, спрямовану на попередження проблемних ситуацій і 

життєвих труднощів, їх передбачення 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. Профілактичні заходи необхідні і важливі у всіх сферах 

життєдіяльності людей. Це обумовлено тим, що будь-яку ділянка соціальних 

відносин, соціальних зв’язків і взаємодій завжди пов’язана із зіткненням різних 

точок зору і інтересів, розбіжністю думок і позицій, прагненням до досягнення 

різних цілей тощо. Це з неминучістю призводить до конфліктних ситуацій і до 

задоволення інтересів одних соціальних суб'єктів за рахунок обмеження інтересів 

інших. У свою чергу, такі ситуації ведуть до того, що людина або група, інтереси 

яких на даний момент часу не задовольняються, прагнуть змінити сформовані 



обставини на свою користь. При цьому, не завжди вибір засобів для досягнення 

поставленої мети, відповідає прийнятим соціальним нормам. Крім того, стан 

неможливості домогтися бажаного може привести до серйозних порушень у 

внутрішньому світі людини, деформації її системи цінностей, зниження 

самооцінки, що так само, негативно позначається на процесі її соціального 

функціонування. Правильно організована, грамотно і своєчасно здійснена робота 

соціально-профілактичного змісту допомагає уникнути виникнення цих та 

подібних ситуацій. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни: 

1. Унормування змісту професійної діяльності із проведення соціально-

профілактичних заходів. 

2. Набуття необхідного теоретичного та практичного досвіду з попередження 

негативної поведінки різних груп населення. 

3. Осмислення основних концепцій, методологічних засад соціально-

профілактичної діяльності. 

4. Концептуалізувати основні суспільні проблеми та на основі науково- 

обґрунтованих підходів вміти їх вирішувати. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним 

групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах; 
- здатність до організації та управління процесами в соціальному 

забезпеченні. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Набуття студентами компетентностей з курсу можливе за актуалізації їхніх 

знань з курсів: «Вікова та педагогічна психологія» та «Технології соціальної 

роботи». 

 

2.5. Результати навчання: 
- визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій 

населення; 

- визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, 

тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення. 

 



3. Зміст дисципліни «Соціальна профілактика» 

Змістовий модуль 1. Теоретичні й правові засади організації соціально-

профілактичних заходів 

 

Тема 1. Методологічні засади соціальної профілактики  

Об’єкт, предмет та структура курсу. Визначення поняття «соціальна 

профілактика». Проактивне управління: змістові та структурні аспекти. Цілі 

соціальної профілактики. Об’єкти та суб’єкти соціальної профілактики. Принципи 

соціальної профілактики. Підходи до обґрунтування моделей соціальної 

профілактики. Напрямки та рівні соціально-профілактичної діяльності. 

Тема 2. Теоретичні підходи до профілактичної роботи  

Соціально-екологічна модель соціальної профілактики. Теорія етапів змін. 

Зниження шкоди. Спектр профілактика.   

 

Тема 3. Організація планування соціальної профілактики 
Вимоги до організації соціально-профілактичних заходів. Структура 

профілактичних заходів. Комплексне планування соціальної профілактики. 

 

Тема 4. Опис превентивних заходів в залежності від моделі соціальної 

профілактики 

Державний стандарт соціальної послуги профілактики: основні положення.  

Опис заходів, що складають зміст послуги у межах первинної соціальної 

профілактики. Опис заходів, що становлять зміст послуги у межах вторинної 

соціальної профілактики. Опис заходів, що складають зміст послуги у межах 

третинної соціальної профілактики 

 

Тема 5. Форми надання послуги соціальної профілактики 

Соціальна реклама. Методі дебатів. Лекція та бесіда. Відеолекторій. 

Проведення масових заходів. Жива бібліотека.  

 

Змістовий модуль 2. Інформаційні, індивідуальні та групові методи 

соціальної профілактики 

 

Тема 6. Інформаційні засоби соціальної профілактики.  

Розмежування понять агітація, пропаганда, піар та реклама. Типологія 

пропаганди за кольором та емоціями. Технологія виготовлення та 

розповсюдження пропаганди. Процес створення соціальної реклами в системі 

соціальної профілактики: характеристика основних етапів. Методи впливу в 

соціальній рекламі. Різновиди соціальної реклами. 

 

Тема 7. Метод бесіди у практиці соціальної профілактики. 

Основні типи бесід в дослідженні особистості. Структура бесіди. Вербальне 

спілкування в процесі бесіди. Невербальне спілкування в процесі бесіди. Бар’єри 

спілкування.  

 

Тема 8. Тренінг в системі соціальної профілактики. 



Завдання профілактичного тренінгу. Організація та підготовка 

профілактичного тренінгу. Кількісні та якісні параметри укомплектування 

тренінгової групи. Правила вибору цільової групи. Розклад тренінгу. Структура 

профілактичного тренінгу. Презентація тренінгу. Інтерактивні методи роботи з 

групою. Проблема психологічного опору під час проведення профілактичного 

тренінгу. 

 

Змістовий модуль 3. Соціальна профілактика соціальних відхилень та 

агресивних форм поведінки  

 

Тема 9. Соціальна профілактика віктимної та протиправної поведінки. 

Завдання та зміст віктимології. Базові поняття віктимології. Особливості 

поведінки жертви в кримінальних злочинах. Вбивства і заподіяння тяжкої шкоди 

здоров’ю. Зґвалтування. Система профілактики віктимної поведінки. Об’єкти 

віктимологічної профілактики. Напрямки та форми віктимологічної 

профілактики. 

 

Тема 10. Соціальна профілактика ексклюзивних проявів, дискримінацій 

та упередженого ставлення до різних груп населення. 

Етимологія та значення терміну «ексклюзія». Підходи до розуміння проявів 

ексклюзії у сучасному суспільстві. Заходи та напрямки подолання ексклюзивних 

практик. Дискримінація клієнтів. Напрямки подолання бідності. Причини 

дискримінацій та упередженого ставлення до різних груп населення. 

Профілактика нетерпимості та жорсткого поводження. 

 

Тема 11. Профілактика насилля та агресивних форм поведінки.  

Визначення поняття «насильство». Види насильства. Причини насильства. 

Природа насильства і агресивності людини. Напрямки профілактики насилля у 

суспільстві 

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Соціальна профілактика» 

 

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Індивід. 

робота 

Треніг, 

КПІЗ 

Самост. 

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні й правові засади організації соціально-профілактичних 

заходів  

Тема 1. Методологічні засади 

соціальної профілактики  
2 2 - 

3 

 

8 
Тести, 

питання 

Тема 2. Теоретичні підходи до 

профілактичної роботи  
2 2 - 8 

Тести, 

питання 

Тема 3. Організація планування 

соціальної профілактики 
2 2 1 8 

Кейси 

Тема 4. Опис превентивних заходів 

в залежності від моделі соціальної 

профілактики 

2 2 - 8 

Задачі, 

кейси 



Тема 5. Форми надання послуги 

соціальної профілактики 
2 2 - 8 

Інд. 

проєкти 

Змістовий модуль 2. Інформаційні, індивідуальні та групові методи соціальної 

профілактики 

Тема 6. Інформаційні засоби 

соціальної профілактики.  
4 4 1 

3 

8 
Кейси 

Тема 7. Метод бесіди у практиці 

соціальної профілактики. 
2 2 - 7 

Задачі 

Тема 8. Тренінг в системі 

соціальної профілактики. 
4 4 - 7 

Тести, 

питання 

Змістовий модуль 3. Соціальна профілактика соціальних відхилень та агресивних форм 

поведінки 
Тема 9. Соціальна профілактика 

віктимної та протиправної поведінки. 
2 2 -  

 

 

2 

7 Інд. 

проєкти 

Тема 10. Соціальна профілактика 

ексклюзивних проявів, дискримінацій 

та упередженого ставлення до різних 

груп населення. 

2 2 1 7 Тести, 

питання 

Тема 11. Профілактика насилля та 

агресивних форм поведінки.  
4 4 - 7 Кейси 

Разом 28 28 3 8 83  

 

 

5. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття №1 

Тема 1. Методологічні засади соціальної профілактики 

Питання для обговорення: 

1. Об’єкт, предмет та структура курсу.  

2. Визначення поняття «соціальна профілактика».  

3. Проактивне управління: змістові та структурні аспекти. Цілі соціальної 

профілактики.  

4. Об’єкти та суб’єкти соціальної профілактики. Принципи соціальної 

профілактики.  

5. Підходи до обґрунтування моделей соціальної профілактики.  

6. Напрямки та рівні соціально-профілактичної діяльності. 

 

Практичне заняття №2 

Тема 2. Теоретичні підходи до профілактичної роботи 

Питання для обговорення: 

1. Соціально-екологічна модель соціальної профілактики.  

2. Теорія етапів змін.  

3. Зниження шкоди.  

4. Спектр профілактика. 

 

Практичне заняття №3 

Тема 3. Організація планування соціальної профілактики 

Питання для обговорення: 

1. Вимоги до організації соціально-профілактичних заходів.  

2. Структура профілактичних заходів.  



3. Комплексне планування соціальної профілактики. 

 

Практичне заняття №4 

Тема 4. Опис превентивних заходів в залежності від моделі соціальної 

профілактики 

Питання для обговорення: 

1. Опис заходів, що складають зміст послуги у межах первинної 

соціальної профілактики.  

2. Опис заходів, що становлять зміст послуги у межах вторинної 

соціальної профілактики.  

3. Опис заходів, що складають зміст послуги у межах третинної 

соціальної профілактики. 

 

Практичне заняття №5 

Тема 5. Форми надання послуги соціальної профілактики 

Питання для обговорення: 

1. Соціальна реклама.  

2. Методі дебатів.  

3. Лекція та бесіда.  

4. Відеолекторій.  

5. Проведення масових заходів.  

6. Жива бібліотека.  

 

Практичне заняття №6 

Тема 6. Інформаційні засоби соціальної профілактики. 

Питання для обговорення:  

1. Розмежування понять агітація, пропаганда, піар та реклама.  

2. Типологія пропаганди за кольором та емоціями.  

3. Технологія виготовлення та розповсюдження пропаганди. 

 

Практичне заняття №7 

Тема 6. Інформаційні засоби соціальної профілактики. 

        Питання для обговорення:  

1. Процес створення соціальної реклами в системі соціальної 

профілактики: характеристика основних етапів.  

2. Методи впливу в соціальній рекламі.  

3. Різновиди соціальної реклами. 

 

Практичне заняття №8 

Тема 7. Метод бесіди у практиці соціальної профілактики. 

Питання для обговорення: 

1. Основні типи бесід в дослідженні особистості. 

2. Структура бесіди.  

3. Вербальне спілкування в процесі бесіди.  

4. Невербальне спілкування в процесі бесіди. 

5. Бар’єри спілкування.  

 



Практичне заняття №9 

Тема 8. Тренінг в системі соціальної профілактики. 

Питання для обговорення 

1. Завдання профілактичного тренінгу. Організація та підготовка 

профілактичного тренінгу.  

2. Кількісні та якісні параметри укомплектування тренінгової групи.  

3. Правила вибору цільової групи.  

 

Практичне заняття №10 

Тема 8. Тренінг в системі соціальної профілактики. 

Питання для обговорення: 

1. Розклад тренінгу. Структура профілактичного тренінгу. Презентація 

тренінгу.  

2. Інтерактивні методи роботи з групою.  

3. Проблема психологічного опору під час проведення профілактичного 

тренінгу. 

 

Практичне заняття №11 

Тема 9. Соціальна профілактика віктимної та протиправної поведінки. 

Питання для обговорення: 

1. Завдання та зміст віктимології. Базові поняття віктимології.  

2. Особливості поведінки жертви в кримінальних злочинах.  

3. Вбивства і заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.  

4. Зґвалтування.  

5. Система профілактики віктимної поведінки.  

6. Об’єкти віктимологічної профілактики. Напрямки та форми 

віктимологічної профілактики. 

 

Практичне заняття №12 

Тема 10. Соціальна профілактика ексклюзивних проявів, дискримінацій 

та упередженого ставлення до різних груп населення. 

Питання для обговорення: 

1. Етимологія та значення терміну «ексклюзія». Підходи до розуміння 

проявів ексклюзії у сучасному суспільстві.  

2. Заходи та напрямки подолання ексклюзивних практик.  

3. Дискримінація клієнтів. Напрямки подолання бідності.  

4. Причини дискримінацій та упередженого ставлення до різних груп 

населення.  

5. Профілактика нетерпимості та жорсткого поводження. 

 

Практичне заняття №13 

Тема 11. Профілактика насилля та агресивних форм поведінки. 

Питання для обговорення:  

1. Визначення поняття «насильство». Види насильства.  

2. Причини насильства.  

 

Практичне заняття №14 



Тема 11. Профілактика насилля та агресивних форм поведінки. 

Питання для обговорення: 

1. Природа насильства і агресивності людини.  

2. Напрямки профілактики насилля у суспільстві. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Соціальна профілактика» 

виконується самостійно кожним студентом. Індивідуальна робота охоплює 

основні теми дисципліни КПІЗ оформлюється у відповідності зі встановленими 

вимогами і оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із 

обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Соціальна 

профілактика».  

 

 

7. Самостійна робота  
 

№  

з/п 

 

Тематика К-сть  годин 

1. 
Тема 1. Методологічні засади соціальної профілактики  

8 

2. Тема 2. Теоретичні підходи до профілактичної роботи  8 

3. Тема 3. Організація планування соціальної профілактики 8 

4. 
Тема 4. Опис превентивних заходів в залежності від моделі 

соціальної профілактики 
8 

5. Тема 5. Форми надання послуги соціальної профілактики 8 

6. Тема 6. Інформаційні засоби соціальної профілактики.  8 

7. Тема 7. Метод бесіди у практиці соціальної профілактики. 7 

8. Тема 8. Тренінг в системі соціальної профілактики. 7 

9. 
Тема 9. Соціальна профілактика віктимної та протиправної 

поведінки. 
7 

10 

Тема 10. Соціальна профілактика ексклюзивних проявів, 

дискримінацій та упередженого ставлення до різних груп 

населення. 

7 

11 
Тема 11. Профілактика насилля та агресивних форм 

поведінки.  
7 

Разом: 83 

 

 

8. Організація і проведення тренінгу 

 

Тренінг «Ефективний керівник».  

Цільова аудиторія: студенти. 



Програма тренінгу: 

Модуль № 1. «Організація часу» (Час та його вимірювання. Цілі: як 

наблизити реальність до мрій. Оволодіння прийомами  постановки  цілей 

(SMART), завдань,  визначення пріоритетів. Типи людей по відношенню до часу. 

Аналіз використання робочого часу. Методи впорядкування робочого часу. 

Методи планування  часу. Де знайти “зайвий” час. Поглиначі часу та як боротися 

із ними. Делегування. Контроль при плануванні часу. 

Модуль № 2. «Управління стресом»  (Визначення стресу і стресостійкості. 

У чому користь стресу? Як керувати стресом? Перевірки контролюючих органів: 

як себе поводити, як подолати страх та невпевненість. Як стати впевненим у собі.) 

 Модуль  № 3. «Лідерство» (Основні функції лідера. Вплив на результат 

різноманітних стилів керівництва. Особисті якості лідера.  7 кроків до лідерства. 5 

завдань лідера. Робота в команді – невід`ємна частина ефективної діяльності 

компанії) 

Форма проведення тренінгу: аудиторні заняття, тести, рольові  ігри та 

активне спілкування. 

Очікувані результати: 

 Допомогти учасникам оволодітити навичками та вміннями, які 

дозволять їм підвищити свою персональну ефективність. 

 Планувати свій час більш раціонально. 

 Оцінювати свою діяльність і тимчасові перспективи. 

 Опанування прийомами постановки і досягнення цілей. 

 Підвищення бажання учасників працювати на результат. 

 Покращення взаємодії у колективі. 

 Зменшення конфліктних ситуацій. 

 Формування вміння завчасно виявляти причини, які призводять до 

розвитку стресу. 

 Зупиняти розвиток стресових ситуацій ще на початкових фазах. 

 Використовувати різні способи виходу із стресового стану. 

 Ознайомитеся із методами боротьби зі страхом, у тому числі перед 

контролюючими органами. 

 Навчитеся долати невпевненість у собі. 

 Підвищення бажання учасників працювати на результат. 

 Зменшення конфліктних ситуацій. 

 Планування свого часу більш ефективно. 

 Опанування прийомів постановки і досягнення цілей. 

 Використовувати різні способи виходу із стресового стану 

 Отримаєте практичні навички формування команди. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
 

У процесі вивчення дисципліни «Соціальна профілактика» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 



 поточне тестування та вибіркове опитування; 

 підсумкове тестування за кожним змістовим модулем; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 ректорська контрольна робота; 

 оцінювання результатів КПІЗ; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 екзамен. 

 

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 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. 

 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з «Соціальна профілактика» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

для екзамену: 

 

Шкала оцінювання: 
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) 

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 



35−59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1−34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ з/п Найменування Номер теми 

1. Мультимедійний проектор  1-11 

2. Плазмова панель LE-60 PY2R 1-11 

3. Прикладне програмне забезпечення загального  

призначення (засоби Microsoft Office) 

1-11 

4. Ноутбук Asus X51L 1-11 

5. Інтерактивні он-лайн платформи: Moodle, Padlet, 

Zoom. 

1-11 
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