
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Права людини та правові 

основи соціальної роботи» є інститут прав людини, що складають 

фундаментальну конституційну цінність; та їх гарантії, що є змістом діяльності 

правової держави та критерієм легітимності дій органів державної влади, а 

також актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, інноваційні 

підходи у застосуванні її методів і форм, загальні та спеціальні технології 

підтримки людей, які потрапляють у складні життєві ситуації. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Права людини та правові 

основи соціальної роботи» є ознайомлення студентів із правовим регулюванням 

реалізації прав людини та громадянина, основними гарантіями і механізмом їх 

захисту, а також правовим статусом національних меншин, іноземців і біженців 

в Україні; засвоєння основних положень теорії конституційного права, 

Конституції України, законів, міжнародно-правових документів з питань прав 

людини; набуття здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати теоретичні 

знання у повсякденному житті та професійній діяльності; одержання 

студентами знань і вмінь, необхідних для організації соціальної допомоги, 

проведення профілактичної та реабілітаційної роботи з особами, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у стані соціальної дезадаптації. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- визначити сутність понять основні права і свободи людини та 

громадянина, соціальна допомога, соціальна незахищеність, соціальна 

дезадаптація, соціальна норма, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, 

адиктивна поведінка, суїцидальна поведінка, соціальне виключення, соціальна 

дискримінація, ресоціалізація, реінтеграція;  

- розкрити гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України, 

основні теоретичні моделі, закономірності та механізми розвитку складних 

життєвих обставин, соціального виключення, соціальної дезадаптації; 

- сформувати адекватне ставлення до різних груп осіб, що відносяться до 

соціально вразливих і незахищених категорій, зазнають соціального 

виключення, перебувають у стані соціальної дезадаптації; 

 - розкрити правовий статус, специфіку проблем та потреб окремих груп 

осіб, яким властиві певні прояви девіантної поведінки та осіб, що перебувають 

в складних життєвих обставинах, у стані соціальної дезадаптації або 

страждають від соціального виключення та соціальної дискримінації; 

- з’ясувати методи та форми організації соціальної роботи з названими 

групами;  

- сформувати у студентів вміння використовувати конституційно-правові 

процедури захисту прав і свобод людини, а також вміння, необхідні для 

застосування сучасних методів та форм організації соціальної роботи з різними 

групами осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, в стані 

соціальної дезадаптації та страждають від соціального виключення або 

дискримінації. 

 



У результаті вивчення дисципліни «Права людини та правові основи 

соціальної роботи» студент повинен 

знати:  
- поняття «основні права і свободи», співвідношення прав і свобод людини 

та громадянина,  

- поняття «соціальна допомога», «соціальна незахищеність», «соціальна 

дезадаптація», «соціальна норма», «девіантна поведінка», «делінквентна 

поведінка», «адиктивна поведінка», «суїцидальна поведінка», «соціальне 

виключення», «соціальна дискримінація»; 

- відображення положень міжнародних актів у конституційному 

законодавстві України;  

- громадянські й політичні права і свободи людини та громадянина, 

основні соціально-економічні й екологічні права та права в галузі культури; 

- основні гарантії і механізм захисту основних прав людини, особливості 

правового статусу національних меншин, іноземців і біженців в Україні; 

- сутність соціальної роботи як відображення соціальної політики в 

державі; 

- основні закономірності, чинники та механізми розвитку складних 

життєвих обставин, соціального виключення, соціальної дезадаптації та 

формування девіантної поведінки людини; 

- нормативно-правові засади здійснення соціальної роботи в процесі 

реалізації професійних обов’язків; 

вміти:  
- використовувати отримані знання в практичній діяльності; 

- вільно орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, які регулюють 

права і свободи людини та громадянина, аналізувати й коментувати відповідні 

нормативні положення; 

- застосовувати основні підходи до аналізу чинників складних життєвих 

обставин, соціальної вразливості та незахищеності, соціального виключення, 

соціальної дезадаптації, девіантної поведінки та їх причин; 

- розробляти програми профілактики різних форм соціальної дезадаптації, 

соціального виключення та девіантної поведінки. 

 
 


