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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

В рамках вивчення даного курсу запроваджується нетерпимість до 

порушень академічної доброчесності відповідно до Кодексу академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (протокол № 4 від 28 листопада  2017 року).  

Згідно засад академічної доброчесності  плагіат, списування є 

неприпустимими та караються анулюванням результатів роботи у випадку 

виявлення факту порушень правил академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс складається з декількох видів роботи студента: 1) усної роботи на 

практичних заняттях відповідно до матеріалу, передбаченого даним 

силабусом; 2) письмових завдань, які мають бути виконані у встановлений 

строк та мають на меті більш глибоке опрацювання матеріалу курсу; 3) 

самостійної роботи, метою якої є опрацювання відповідного матеріалу курсу 

самостійно; 4) виконання індивідуального науково-дослідного завдання. 

З метою успішного засвоєння програмного матеріалу здобувач 

зобов’язаний:  

– відвідувати всі види занять включаючи лекційні, практичні та лабораторні 

заняття;  

– проявляти активність та включеність на лекційних та практичних заняттях;  

– вчасно виконувати та здавати задані усні та письмові завдання;  

– своєчасно виконувати завдання для самостійної роботи.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

В процесі оцінювання навчальних досягнень студента враховується 

своєчасність виконання завдань і якісні показники: повнота виконання, 

глибина розуміння взаємозв’язків і сутності складових; відповідність 

завданню; аргументованість і логіка; використання термінології та матеріалу 



тем дисципліни; творчість, наочність; активність на заняттях. 

Що будемо вивчати?  Правові основи соціально-психологічної реабілітації та особливості 

організації соціально-психологічної допомоги; методи і 

прийоми,  необхідні для вирішення практичних завдань соціально-

психологічної реабілітації. 
Чому це треба 

вивчати?  
- Для створення у студентів цілісного уявлення про процес соціально-

психологічної реабілітації, його етапи, напрями та форми; 

- для сприяння формуванню у студентів навичок надання соціально-

психологічної реабілітаційної допомоги; 

- для розвиватку психологічної компетентності в сфері соціально-

психологічної реабілітації. 
Яких результатів 

можна досягнути? 
– ПРН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

– ПРН 8. Аналізувати соціальні та психологічні процеси в малих та 

великих групах. 

– ПРН 10. Самостійно визначати ті обставини, у зясування яких 

потрібна  соціальна допомога. 
Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Загальні компетентності: 

– ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

–  ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

– ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Фахові компетентності: 

- ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно 

соціальної роботи. 

- ФК 8. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів 

соціальної роботи. 

- ФК 10. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки 

тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. 

Зміст дисципліни Тема 1. Теоретичні основи соціально-психологічної реабілітації.  

Тема 2. Нормативне забезпечення, основні концепції, підходи та 

принципи реабілітаційної діяльності в Україні.  

Тема 3. Нормативно-правове регулювання діяльності з інформування 

населення про соціальні та реабілітаційні послуги.   

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/page/view.php?id=253966


Тема 4. Нормативно-правове забезпечення індивідуального підходу з 

надання соціальних послуг.  

Тема 5. Основні аспекти організації соціально-психологічної 

реабілітації неповнолітніх.  

Тема 6. Соціально-психологічна дезадаптація як соціальна проблема 

Тема 7. Соціально-психологічна реабілітація дітей, вилучених із 

ситуацій торгівлі дітьми та інших найгірших форм дитячої праці. 

Тема 8. Теоретико-прикладні основи соціальної допомоги жінкам і 

дітям, які постраждали від домашнього насильства. 

Тема 9. Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб з 

інвалідністю.  

Тема 10. Соціально-психологічна реабілітація осіб, засуджених до 

позбавлення волі. 

Тема 11. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців – 

учасників бойових дій. 
Обов’язкові 

завдання 

Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних заняттях, 

підсумковому контролі та виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання.  

Студенти оцінюються на практичних заняттях за змістовні усні виступи 

на відповідні теми, за ґрунтовні доповнення до цих виступів, за активну 

участь у тренувальних вправах та творчих завданнях. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Етика соціальної роботи», «Методи соціальної роботи», «Самовихованя та 

саморегуляція особистості». 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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сфери». – Умань, 27 квітня 2017 р. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань,  контрольних робіт, ІНДЗ 

Нарахування рейтингових балів здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання, систематизованих для кожного з видів робіт та представлено на 

електронній навчальній платформі Moodle УДПУ. 

Студенти, поточні знання яких оцінені на «незадовільно» (0-35 балів), 

вважаються не атестованими і до заліку з дисципліни не допускаються. 

Студенти, які за роботу в семестрі та на іспиті набрали в сумі 35-59 балів 

мають право на перескладання. 

Розподіл балів, які отримують студенти 
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