1. Назва модуля: Особливості роботи з вразливими групами населення
2. Код модуля: ВПНПБ.2.6.1
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: III.
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 год. (кредити ЄКТС – 4.0); аудиторні
години: денна форма навчання – 72 год. (лекції 40 год., семінарські заняття 32 год.); заочна
форма навчання аудиторні - 12 год. (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.).
6. Лектор: старший викладач Бондарчук Людмила Володимирівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: Сутність та чинники соціальної вразливості. Основні характеристики соціально
вразливих груп населення. Інноваційні форми і методи соціально-психологічної роботи з
вразливими категоріями населення. Структуру та завдання системи соціальних служб по
роботі з вразливими категоріями населення.
- вміти: застосовувати на практиці основні технології соціальної роботи з вразливими
категоріями населення; розвивати в собі професійні якості, необхідні для ефективної роботи з
вразливими категоріями населення; аналізувати зарубіжний досвід застосування
психосоціальних технологій по роботі з вразливими категоріями населення; володіти
інноваційними методами і технологіями практичної допомоги вразливим категоріям населення.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: загальна психологія, психофізіологія;
- кореквізит: практикум із загальної психології.
10. Зміст модуля: Сутність соціальної вразливості. Чинники соціальної вразливості. Основні
характеристики соціально вразливих груп населення. Напрямки соціально-психологічної
роботи з вразливими категоріями населення. Стратегії (технології) соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), соціальної реабілітації і соціального піклування.
Психопрофілактика, психодіагностика, психологічний розвиток і психокорекція,
психологічне консультування та психотерапія.
11.
Рекомендована література:
 Пріб Г.А. Соціальна психіатрія і наркологія : навч. посіб. / Г.А. Пріб. – К.: ІПК ДСЗУ,
2016. – 255 с.
 Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібник. Рекомендовано
МОН України. - К.: Кондор, 2005. – 278 с.
 Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та
екстремальних умовах: Навч. посібник / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. Затверджено
МОН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. – 580с.
 Лукашевич М.П. Соціальна робота: (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т.
В. Семигіна. — К. : Каравела, 2009. — 368 с.
 Психологія соціальної роботи: підручник / за ред. Ю.М.Швалба. – К.: ВПЦ «Київський
університет», 2010. – 272 с.
Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.
Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.
14.
Мова навчання: українська
12.

