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1.

Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1

Найменування показників
Денна форма навчання

Кількість годин/кредитів:
120/4

Галузь знань, спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
Галузі знань - 23 Соціальна
робота.
Спеціальності - 231
Соціальна робота.
Освітня програма Соціальна робота.
Освітній ступінь - Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова
Рік навчання: 6
Семестр: 11- ий
Лекції: 20 год.
Практичні (семінарські): 20 год.
Самостійна робота: 72 год.
Консультації: 8 год.

ІНДЗ: є

Форма контролю: залік
Таблиця 2
Найменування показників
Заочна форма навчання

Кількість годин/кредитів:
120/4

Галузь знань, спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
Галузі знань - 23 Соціальна
робота.
Спеціальності - 231
Соціальна робота.
Освітня програма Соціальна робота.
Освітній ступінь - Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова
Рік навчання: 7
Семестр: 13- ий
Лекції: 8 год.
Практичні (семінарські): 10 год.
Самостійна робота: 88 год.

ІНДЗ: є

Консультації: 14 год.
Форма контролю: залік

2. Анотація курсу.
Навчальна дисципліна «Технології соціотерапії»
є вибірковою та складена
відповідно до навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми Соціальна робота, за спеціальністю 231 Соціальна робота
галузі знань 23 Соціальна робота.
Мета навчальної дисципліни – сформувати професійну компетентність майбутніх
фахівців із соціальної роботи з використання різноманітних арт-терапій у роботі з дітьми,
різними категоріями населення та сім’єю, з метою адаптації, профілактики негативних явищ,
корекції емоційних та поведінкових розладів, особистісного розвитку тощо.
Завданнями навчальної дисципліни «Технології соціотерапії» є сформувати:

здатність аналізувати та визначати зміст та особливості деструктивних
проявів у соціальній взаємодії та процесах;
систему знань про місце та роль соціотерапевтичної діяльності в системі
соціальної роботи на макрорівні, мікрорівні та рівні групи;
систему знань про основні види арт-терапії;
систему знань із особливостей та специфіки здійснення індивідуальної та
групової арт-терапії;
– використання різних видів арт-терапії та технологій їх застосування в практичній
діяльності соціального педагога/працівника.
Студенти оволодіють такими компетенціями:
- загальними: абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних
ситуаціях; розуміти предметну область та професійну діяльність; виявляти, ставити та
вирішувати проблеми; демонструвати навички міжособистісної взаємодії; мотивувати людей
та рухатися до спільної мети; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально
відповідально і свідомо.
- фаховими: аналізувати психічні властивості, станів і процесів, процесів
становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади;
попереджувати соціальні ризики, складні життєві обставини, запобігати та вирішувати
соціальні конфлікти; здійснювати індивідуальну, групову та сімейну соціотерапії.
3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання:
Таблиця 3
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
у тому числі
Усього

Сам.
роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль І. Теоретичне обґрунтування технологій соціальної терапії та
можливості практичної реалізації їх
Тема 1. Сутність та види соціальних
13
2
2
1
8
технологій
Тема 2. Поняття «соціальна терапія», її
13
2
2
1
8
сутність та основні засади
Тема 3. Теоретичні аспекти арт-терапії
15
4
2
1
8
в практиці соціальної роботи
Тема 4. Особливості арт-терапевтичної
15
4
4
1
6
роботи
з
різними
категоріями
населення
Тема 5. Сімейна терапія як різновид
13
2
2
1
8
соціотерапевтичної допомоги
Тема 6. Соціальна корекція і соціальна
18
4
4
2
8
терапія
Тема 7. Соціотерапевтичний підхід в
15
2
4
1
8
соціальній роботі з метою лікування,
реабілітації та профілактики
Контрольна (модульна) робота
9
9
Залік
9
9
Разом за змістовим модулем
120
20
20
8
72
120
20
20
8
72
Усього годин
Лек.

Практ.

Конс.

Заочна форма навчання:
Таблиця 4
Кількість годин
у тому числі
Усього

Сам.
роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль І. Теоретичне обґрунтування технологій соціальної терапії та
можливості практичної реалізації їх
Тема 1. Сутність та види соціальних
технологій
Тема 2. Поняття «соціальна терапія», її
сутність та основні засади
Тема 3. Теоретичні аспекти арт-терапії
в практиці соціальної роботи
Тема 4. Особливості арт-терапевтичної
роботи
з
різними
категоріями
населення
Тема 5. Сімейна терапія як різновид
соціотерапевтичної допомоги
Тема 6. Соціальна корекція і соціальна
терапія
Тема 7. Соціотерапевтичний підхід в
соціальній роботі з метою лікувння,
реабілітації та профілактики
Залік
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Лек.

Практ.

Конс.

16

-

-

2

14

16

2

2

2

11

16

2

-

2

12

17

2

2

2

12

18

-

2

2

14

18

-

2

2

12

18

2

2

2

12

1
120
120

8
8

10
10

14
14

1
88
88
Таблиця 5

Практичні заняття (денна форма навчання)
№
Тема
з/п
Змістовий модуль І. Теоретичне обґрунтування технологій
соціальної терапії та можливості практичної реалізації їх
Тема 1. Сутність та види соціальних технологій.
1. Поняття соціальних технологій
1.
2. Класифікація соціальних технологій.
3. Ключові технології соціальної роботи
4. Структурні компоненти соціально-педагогічних технологій.
Тема 2. Поняття «соціальна терапія», її сутність та основні засади.
1. Сутність та зміст понять «терапія», «соціальна терапія».
2. Рівні реалізації соціальної терапії.
2.
3. Функції соціальної терапії.
4. Арт-терапевтичний кабінет і його оснащення.
5. Способи реєстрації й оцінки арт-терапевтичної діяльності.
Тема 3. Теоретичні аспекти арт-терапії в практиці соціальної роботи
3. 1. Особливості терапевтичної роботи
2. Основні терапії в роботі соціального працівника.

К-ть
год.

2

2

2

4.

5.

6.

7.

3. Форми арт-терапевтичної роботи: індивідуальна, групова.
Тема 4. Особливості арт-терапевтичної роботи з різними
категоріями населення
1. Арт-терапії з різними художніми матеріалами.
2. Діагностичні можливості арт-терапії.
3. Особливості застосування арт-терапії з людьми похилого віку.
4. Використання арт-терапії в роботі із засудженими людьми.
5. Арт-терапії з дітьми із сімей вимушених переселенців.
Тема 5. Сімейна терапія як різновид соціотерапевтичної допомоги.
1. Системний підхід як методологічні засади арт-терапії
2. Процес й особливості арт-терапії сім'ї
3. Арт-терапевтичні технології в роботі з сім'єю
4. Інші види сімейної арт-терапії: мультимодальний підхід
5. Терапевтичні можливості техніки «сімейний малюнок»
Тема 6. Соціальна корекція і соціальна терапія.
1. Піскова терапія: загальні уявлення про піскову тарапію; механізми
психокорекційного впливу на дитину; оснащення піскової терапії;
процес піскової терапії; ключові характеристики піскових картин дітей.
2. Казкотерапія: функції казок; особливості казкотерапії з дітьми;
принципи та схема аналізу дитячих казок.
3. Ігрова терапія – метод корекції емоційних і поведінкових розладів у
дітей.
4.Корекція страхів методами арт-терапії.
Тема 7. Соціотерапевтичний підхід в соціальній роботі з метою
лікувння, реабілітації та профілактики
1. Сміхотерапія: загальні уявлення про сміхотерапію; вплив сміхотерапії
на лікування та реабілітацію дитини; процес сміхотерапії..
2. Дельфінотерапія: загальні уявлення про дельфінотерапію; механізми
впливу дельфінотерапії на людину; процес дельфінотерапії.
3. Іпотерапія: загальні уявлення про іпотерапію; переваги та недоліки
іпотерапії; механізми впливу на дитину.
4. Аромотерапія: загальні уявлення про ароматерапію; процес
ароматерапії; вплив на людину.
Разом

4

2

4

4

20
Таблиця 6

Практичні заняття (заочна форма навчання)
№
Тема
з/п
Змістовий модуль І. Теоретичне обґрунтування технологій соціальної
терапії та можливості практичної реалізації їх
Тема 2. Поняття «соціальна терапія», її сутність та основні засади.
1. Сутність та зміст понять «терапія», «соціальна терапія».
2. Рівні реалізації соціальної терапії.
1.
3. Функції соціальної терапії.
4. Арт-терапевтичний кабінет і його оснащення.
5. Способи реєстрації й оцінки арт-терапевтичної діяльності.
Тема 4. Особливості арт-терапевтичної роботи з різними категоріями
населення
2. 1. Арт-терапії з різними художніми матеріалами.
2. Діагностичні можливості арт-терапії.
3. Особливості застосування арт-терапії з людьми похилого віку.

К-ть
год.

2

2

3.

4.

5.

4. Використання арт-терапії в роботі із засудженими людьми.
5. Арт-терапії з дітьми із сімей вимушених переселенців.
Тема 5. Сімейна терапія як різновид соціотерапевтичної допомоги.
1. Системний підхід як методологічні засади арт-терапії
2. Процес й особливості арт-терапії сім'ї
3. Арт-терапевтичні технології в роботі з сім'єю
4. Інші види сімейної арт-терапії: мультимодальний підхід
5. Терапевтичні можливості техніки «сімейний малюнок»
Тема 6. Соціальна корекція і соціальна терапія.
1. Піскова терапія: загальні уявлення про піскову тарапію; механізми
психокорекційного впливу на дитину; оснащення піскової терапії; процес
піскової терапії; ключові характеристики піскових картин дітей.
2. Казкотерапія: функції казок; особливості казкотерапії з дітьми;
принципи та схема аналізу дитячих казок.
3. Ігрова терапія – метод корекції емоційних і поведінкових розладів у
дітей.
4.Корекція страхів методами арт-терапії.
Тема 7. Соціотерапевтичний підхід в соціальній роботі з метою
лікувння, реабілітації та профілактики
1. Сміхотерапія: загальні уявлення про сміхотерапію; вплив сміхотерапії
на лікування та реабілітацію дитини; процес сміхотерапії..
2. Дельфінотерапія: загальні уявлення про дельфінотерапію; механізми
впливу дельфінотерапії на людину; процес дельфінотерапії.
3. Іпотерапія: загальні уявлення про іпотерапію; переваги та недоліки
іпотерапії; механізми впливу на дитину.
4. Аромотерапія: загальні уявлення про ароматерапію; процес
ароматерапії; вплив на людину.
Разом

2

2

2

10
Таблиця 7

5. Самостійна робота
№
з/п

Тема

К-ть
год.

Змістовий модуль І. Теоретичне обґрунтування технологій соціальної
терапії та можливості практичної реалізації їх
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції № 1

8

1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції № 2.
2. Підготувати повідомлення на тему: «Місце та роль соціальної терапії в
соціальній роботі»
1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції № 3.
2. Підготувати та продемонструвати відеоролик групової терапії.
3. Підготувати та продемонструвати відеоролик індивідуальної терапії.
Підготувати презентацію до теми практичного заняття № 4.
1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції № 5.
2. Підготувати та продемонструвати відеоролик сімейної терапії.
1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції № 6.
2. Підготувати презентацію до теми практичного заняття № 6.
1. Підготувати 20 тестових завдань до лекції 7.
2. Підготувати презентацію до теми практичного заняття № 7.
Контрольна робота

8

8

6
8
8
8
9

Залік
Разом

9
72

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання виконуються з метою поглиблення, узагальнення та
закріплення знань студентів, які вони отримують у процесі навчання та застосування цих
знань на практиці.
Кожному студенту потрібно виконати індивідуально-дослідне завдання (творчу
роботу), яка окремо подається, захищається та оцінюється.
Колажі та герб виконується на ватмані. Казки, листи та список художньої літератури на
аркуші формату А4 з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із
зазначенням усіх позицій змісту завдання.
Оцінка за роботу виставляється на заключному практичному занятті з навчальної
дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом індивідуального
завдання та публічного захисту студентом. Оцінка за роботу складає 10 балів.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (творча робота).
Завдання 1. Придумати назву та скласти колаж для роботи з подружніми
конфліктами в сім'ї з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 2. Придумати назву та скласти колаж для роботи з дитячо-батьківською
проблематикою з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 3. Придумати назву та скласти колаж для роботи з дітьми та підлітками з
подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 4. Скласти колаж «Моя група» з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 5. Скласти колаж «Такий я у групі» з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 6. Скласти колаж на тему: «Точно не Я», з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 7. Скласти і написати казку, спрямовану на корекцію тривожності у дітей з
труднощами у міжособистісній сфері.
Завдання 8. Скласти і написати казку, спрямовану на корекцію агресивності для
дітей та підлітків.
Завдання 9. Скласти і написати казку для гіперопікаючої мами.
Завдання 10. Скласти і написати казку, спрямовану на корекцію страхів у дітей.
Завдання 11. Скласти список художніх творів, які можливо використовувати як
бібліотерапевтичні, спрямовані на корекцію кризових станів. У списку має бути включено
мінімум 5 творів різних авторів з докладним описом можливого терапевтичного ефекту від
даного твору.
Завдання 12. Скласти список художніх творів, які можливо використовувати як
бібліотерапевтичні, спрямовані на профілактику суїцидальної поведінки. У списку має бути
включено мінімум 5 творів різних авторів з докладним описом можливого терапевтичного
ефекту від даного твору.
Завдання 13. Написати листа до реального друга з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 14. Написати листа самому собі (до свого кращого «Я»; до свого поганого
«Я») з подальшим аналізом цієї роботи.
Завдання 15. Намалювати герб своєї сім'ї з подальшим аналізом цієї роботи.
7. Розподіл балів та критерії оцінювання денної форми навчання
Модуль 1 (Поточний контроль)
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Т1
3

Т2
3

Т3
3

Т4
3

Т4
3

Т5
3

Т6
3

Т6
3

Т7
3

Т7
3

Модуль Модуль Заг.
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ІНДЗ
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Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Оцінка за національною шкалою
Сума балів
для екзамену,
Оцінка
за всі види навчальної
курсової роботи
ECTS
для заліку
діяльності
(проекту),
практики
90 – 100
A
Відмінно
82 – 89
B
Добре
75 - 81
C
Зараховано
67 -74
D
Задовільно
60 - 66
E
Незараховано
1 – 59
Fx
Незадовільно
(з можливістю
повторного складання)
Розподіл балів та критерії оцінювання денної форми навчання
Критерії оцінювання на практичному занятті.
“5 балів” – розв’язання завдання творчого характеру, зміст виступу включає
проблемні ситуації. Чітко спланована, структурована відповідь без опори на записи,
адекватне використання додаткових джерел. Повне та ґрунтовне висвітлення проблеми,
систематизація викладеного шляхом включення матеріалу у загальну структуру теми
заняття.
“4 бали” – повне розкриття питання, підкріплення викладу фактами та описаними
прикладами. Поєднує виклад матеріалу за лекцією і кількома підручниками, не
користуючись записами. Виділення ключових позицій питання та акцентування на них
уваги.
“3 бали” – роз’яснення переважної кількості позицій. Зачитує виклад матеріалу за
лекцією та одним підручником. Глибоке усвідомлення представлених позицій.
“2 бали” – фрагментарне роз’яснення окремих позицій. Зачитує відповідь на питання
за його ідентичним викладом у одному підручникові. Розуміння основних положень
викладеного, висвітлені чи розв’язані основні проблеми.
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