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<,tпрофiлаюпuка неzаmuвнuх яващ в счсttiльсmвьl

Профiль програми
1.1. Загальпа iH
кафедlа соцiаьноi роботи, соцiальноi педагогiки та
сопlологll

Назва кафедри

пlсJIядиппомна
немае
З0 год. / 1
очно-дистанцrиЕа
alнcbкa
сертифiкат
Iнтернет-адреса
постiйного розмiщенrrя
опису програми

Офiцiйний

ектс

сайт

Херсонськоm

державного

1тriверситеry, кафедра соцiальноi роботи, соцiальноi
педагоriки та соцiологii:
://www

k<nrr

pdu/Abor]t/FacUltv/lPHs/chaiБocialW

Мета
Програма адресоваIrа професiйним соцiальrмм працiвникам, соцiа,rьнrп,r
педагогам, педагогiчним працiвника,r, фахiвцям соцiальних сщаtб дrя ciM'i,
1.2.

дiтей та молодi. Змiстове HaпoBHeHIuI програми складае комплекс знань i BMiHb,
вироблення навичок до розробки i впроваджешrя профiлактичних програI!r,
застос}tsання с)часних меmдiв первинноi i вторинноi профiлактики соцiа.,lьнш<
проблем та Еегативних соцiальних явищ. Засвоення цIж пiдходiв дозволить
l знання l вмlння на

особливостi
проfрами
cTa)KyBaI{HJl

1.з. ха
OcHoBHi акценти

i

стпка

фолуqъаrrrтя прогрzrми зосереджено на TaKID(

Соцiальна профiлактика як нzlпрям соцiальноi роботи
Органiзацiя та пла}r}tsанI { соцiаьноi профiлактики
Методи та форми соцiально-профiлактичноi роботи
Система соцiальноТ профiлаюrтсrт у практичнiй дiяльностi
соцiальrrих сlryжб
Соцiа,rъна профiлаtти ка пiл час кризових cTaHiB
Особливостi роботи на <гелефонi довiри>
Профiлактика незайrrятостi
злочинIlостl.

Проблеми вiкгимологii та суi'цидаьноi поведiнки
Профiлактr,rка а,rкоголiзму та HapKoMaHii

Профiлактика соцiального сирiтства

-

в

сучасному
yKpaiHcbKoMy суспiльствi. Техиологii соцiа;rьноi роботи щодо
rrрофiлактики вiдмов вiд новонароджених
безтrриryльностi в
Профiлактика бездоглядностi

та

1краiЪському суспilьствi

- Профiлактика СНI,Щу та захворювilнь, що

передаються

статевим шJI,Iхом

ýxoBHi цiнностi в системi rцrофiлактики негативних явищ у
OcBiTHi

Викладання та lнювання
Змiстовий модуль 1. OcHoBHi складовi системи софально-

компоненти

профiла.лсгичноi роботи.

особливостi

Iнтераюивнi лекцii

викJlаданнJl

ашовання
зараховано/не зараховано

1,4.

оцiшовацня

Змiстовий модуль 2. Профiлактика окремих неIвтивних явищ у

та практичнi

заняття; проблемнi кейси;

а взаемодrя;

та атестацiя

п

питаЕь

о

мцr компетентностl
Знання та роз}мiнrrя предметноi областi та розрtiння професiйноi

.

Вмiння виявrrяти, ставити та вирiшувати проблеми.

.

Здатнiсть дотримrъатися Еорм професiйноi етики,

1.5.

дйьностi;

Здатнiсть власного розумiнrrя основIlих лроблем профiлактLrки негативних
явищ у суспlльств1, наукових поIUIть 1 категорrи, спир:rючись Еа знання lx
традицiйних i сучасних пояснень та формутповаrrь.
Здатнiсть чiтко викладати змiст поrrять та категорiй соцiальноi профiлактики,
розкривати ix найважливiшi ознаки та зв'язки з iншими поrrяттями i
ка
свос бачення основних
демо
льтати
Сщхачi пiсля проходженнJI стаж}ъанrrя маоть набуги настlтrних результатiв:
вмiти сформу.lшовати власнi HayKoBi iдеi, розгорнуто розкрити ix змiст,
спираючись на вiдловiднi поняття;
користуватися набутими теоретичними знанIIJIми та застосувати ix у
практичнiй роботi;
методи

соцltlJIьЁIх< вlдносинах;

. застосовувати законолЕllrчу базу щоло подоланЕrI та

о

негативних явищ у суспiл bcTBi;
правильно та науково обгрутrговано застосов)/вати ОТРШ"rаНi теоретичнi
зЕаннJ{, власнУ наукову еруличiю та особистий життевий досвiд для
аншriзу, узагальяення i оцiнки проблем профiлактики негативних явиц,
ходi навчання та науково-практичноi
поuл/к) лравильних рiшень
HalKoBi переконання та
дiяльностi, вiдстоюючи при цьому
дослiдницьку позицiю;
грамотЕо працювати з тематичною лiтераryрою, самостiйно збагачувати
свiй науковий та творчий потенцiал, застосов)/ъати прогресивнi та
рацiонально виваженi методи оволодiнIlя зЕанIUIми; орiенцъатись у
пауковiй та перiодичнiй лiтерацрi та iнформацii з проблем конфлiктологii;
готувати висч/пи з проблематики вирiшенrrя соцiа,rьних конфлiктiв рiзнюr
piBHiB (конференцiя, дисrryт, наlкове повiдом;rення, рецензiя, доповiдь
тощо
забезпечення
l. IЬець Т.М. - кдrдидат педаIопчнrо( наук, доцент.

у

.

профiлактики

Матерiальнотехнiчне
забезпечення

соi

,Щля забезпечеrпrя освiтнього процесу, науковоi, методиsно-i,
творчоi дiяльностi наявна необхiдна MaTepia,rbHa база i належне
технiчне забезпечення: навчальнi аулиторii, мережевi системи
полцл<у та обробки iнформацii; бiблiотечнi реqрси та технологii,
проведенI I
зоL?ема, електроrтнi, спецiалiзованi кабiнети
тренiнговоi та коIlсультативноi роботи, лекцiйнi аудиторii мшоть
мультимедiйне обладнання, телевiзори, DVD-програвач, ноутбук,
ом великого
Iнформацiйнi та навчzlпьно-методичнi матерiали розмrщено на

з

Iнформацiйне
та навчаJтьнометодиtiне
забезпеченrrя

сайтi кафедри соцiальноi роботи, соцiапьноТ педагогiки та
соцiологii, вiрryальному сайтi Х,ЩУ. Наукову, методлчIу та

фаховi перiодичнi видання представлеIlо у науковю( бiблiотеках
ХДУ. ДIя проведення методичноi роботи при кафедрi соцiа:tьноТ
соцiологii ф}цкцiонуе
роботи, соцiальноi педагогiки
навчаlJIьно-методичяий кабiнет з навчitльною лiтераryрою,
комп'ютерами, оргтехнiкою.
насцrлнi навчальноавтора запропонованоi програми
методичнi розробrс.r:
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