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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 

 

Спеціальність: 231 «Соціальна робота» 

Галузь знань: 23 «Соціальна робота» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Організація, нормативна правова база та технології соціальної 

роботи з різними контингентами осіб з надання соціальної 

допомоги при надзвичайних ситуаціях (НС).  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Оволодіння майбутніми бакалаврами соціальної роботи знаннями з 

прогнозування та профілактики НС; нормативно-правової бази 

надання соціальної допомоги різним контингентам постраждалих і 

їх оточенню; а також по організації і проведенню соціальної 

роботи при різних видах НС та їх наслідки.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вироблення у студентів навичок надання соціальної допомоги 

населенню, яке постраждало в результаті НС та їх наслідків, в 

першу чергу, найбільш важко постраждалим громадянам, а також 

соціально незахищеним групам населення.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знати види НС і їх негативний вплив на здоров'я, соціальне 

благополуччя людини; можливості прогнозування НС; формувати 

у населення навички індивідуального та колективного захисту від 

НС; інформувати населення з питань надання соціальної допомоги 

при НС; оцінювати характер НС і визначати обсяги необхідної 

допомоги населенню; застосовувати різні технології соціальної 

роботи при ліквідації НС та їх наслідків; вміти розробляти і 

реалізовувати програми по захисту населення від НС та їх 

профілактиці.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Поняття, види і характеристика надзвичайних ситуацій. Соціально-

медичні наслідки надзвичайних ситуацій. Єдина державна система 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Сили, засоби 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Права громадян 

при виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій. Підготовка 

населення по захисту від надзвичайних ситуацій. Соціальна робота 

при стихійних лихах, при надзвичайних техногенних ситуаціях, 

при екологічних катастрофах, при військових і соціально-

політичних конфліктах, з учасниками ліквідацій надзвичайних 

ситуацій, в сфері профілактики надзвичайних ситуацій. 

Види занять: лекції, практичні, семінарські.  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з теорії та практики соціальної роботи, психології 

особистості, отриманих навичок та вмінь під час тренінгів 

комунікативного процесу та фахові знання, отримані на другому 

(бакалаврського) рівні вищої освіти 



Пореквізити Знання з основ соціальної роботи, психології, загальні та фахові 

знання, отримані на другому (бакалаврського) рівні вищої освіти.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Блінов О.А. Психологічне забезпечення переговорного процесу : 

навч. посіб. / О.А. Блінов. – К. : НАУ, 2013. – 248 с. (з грифом 

МОН України).  

2. Бондарчук Л.В. Соціальна робота з людьми з особливими 

потребами: проблеми професійної самореалізації на ринку праці: 

навч. посіб. / Л.В. Бондарчук. – К., 2008.  

3. Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В. та ін. Введення у 

соціальну роботу: навч. посіб. / А.М. Бойко, І.М. Грига, 

Н.В. Кабаченко та ін. – К., 2008.  

4. Іванова О. Система соціального обслуговування та соціальних 

служб в Україні: навч. посібник / О. Іванова. – К., 2000.  
5. Ложкін Г.В., Повякель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і 

практика: навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Повякель. – К., 2007. – 

214 с.  

Репозитарій НАУ: 

Матеріали автора для навчальної дисципліни:  

НМК «Психологічна реабілітація»  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31622 

НМК «Психологія соціальної роботи» 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25906 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач  
 ПІБ викладача: Блінов Олег Анатолійович 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vv5RL2wAAAAJ&hl=ru 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: oleh.blinov@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник       О.А. Блінов 
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