
Назва кафедри Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Назва дисципліни Соціокультурна корекція і реабілітація 

Загальна кількість 

кредитів (годин) 

4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де 

починається 

дисципліна 

3 курс, 1 семестр 

Кількість семестрів, 

протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 

Форма навчання, для 

якої дисципліна 

пропонується 

Денна / заочна 

Попередні умови Знати основні засади державної культурної політики, нормативної 

бази, яка регламентує діяльність закладів соціокультурної сфери в 

Україні; володіти базовими загальними знаннями зі спеціальної 

педагогіки і психології, психолого-педагогічних основ 

соціокультурної діяльності, педагогіки дозвілля, культурології, 

соціокультурної діяльності та їх методичного, ресурсного й 

технологічного забезпечення. 

Назви спеціальностей, 

для яких пропонується 

вивчення дисципліни 

231 Соціальна робота 

232 Соціальне забезпечення 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

053 Психологія 

016 Спеціальна освіта 

 Короткий опис 

дисципліни 

Вивчення дисципліни «Соціокультурна корекція і реабілітація» 

передбачає оволодіння різноманітними технологіями, які 

застосовуються у соціокультурній сфері в процесі здійснення 

корекційних і реабілітаційних практик з різними віковими та 

соціальними категоріями населення. На основі використання 

результатів науково-теоретичних досліджень і перспективного 

досвіду в соціокультурній сфері та інших галузей гуманітарних знань 

(педагогіки, культурології) передбачається сформування у студентів 

системні уявлення про сучасні технології соціокультурної 

діяльності; їх можливе застосування у процесі організації та 

здійснення корекційної та реабілітаційної роботи; глибоке розуміння 

теоретичних основ і практичних аспектів розвитку цього напряму 

роботи, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками 

самостійної діяльності й використання методів, прийомів і 

технологій у соціокультурній сфері.   

 

Завдання курсу: 

Теоретичні: 

- знати теоретичні основи технологій соціокультурної  діяльності; 

- особливості стану сучасної соціокультурного простору в Україні та 

різних країнах світу;  

- пріоритетні тенденції організації та здійснення корекційної та 

реабілітаційної роботи; 

- вітчизняний і міжнародний досвід застосування сучасних 

технологій у соціокультурній сфері; 

-  обов’язкові складові будь-якої технології; 

 



 - принципи застосування сучасних технологій у соціокультурній 

сфері; 

- умови оптимального впровадження сучасних технологій у процесі 

організації та здійснення корекційної та реабілітаційної роботи; 

- класифікацію сучасних технологій, які ефективно застосовуються у 

процесі організації та здійснення корекційної та реабілітаційної 

роботи; 

- принципи організації діяльності громадських інститутів 

соціокультурної сфери щодо можливостей застосування в їх роботі 

сучасних технологій; 

- пріоритетні моделі сучасних технологій, які у процесі організації та 

здійснення корекційної та реабілітаційної роботи; 

- технологічні можливості забезпечення доступу представників 

різних соціальних і вікових груп щодо організації та здійснення 

колекційної та реабілітаційної роботи.  

Практичні:  

- враховувати в процесі застосування технологій соціально-

психологічні особливості різних категорій населення; 

- виявляти інтереси та потреби населення в різних видах 

соціокультурної діяльності, що забезпечуватиме ефективне 

впровадження сучасних технологій; 

- співпрацювати з дітьми та молоддю з метою організації та 

здійснення ефективної корекційної та реабілітаційної роботи; 

- на основі прогнозованого результату вміти розробляти алгоритм 

ефективного впровадження сучасних технологій; 

- раціонально й ефективно використовувати технології менеджменту 

в соціокультурній сфері; 

- створювати оптимальні організаційно-економічні умови для 

застосування сучасних технологій у процесі організації та здійснення 

корекційної та реабілітаційної роботи; 

- організовувати надання відповідних соціальних послуг 

корекційного та реабілітаційного характеру . 

 


