
КиiЪський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка

Iнститут JIюдини
(назва iнспrгугу, факультегу, коледжу)

Кафедра соцiшIьноi педагогiки та соцiагlьноI роботи
(назва кафедри, цrк.тlовоi KoMicii)

ДЖУЮ)

О.Б. Жильцов
2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ

<<Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть
з рiзними категорiями дiтей та молодi>>

Змiстовий модуль <<Соцiшlьно-педагогiчна робота з дiтьми, якi
перебувають у конфлiктi з законом)

для сryдентiв

спецiа.пьностi: 231 Соцiапъна робота

освiтнього рiвня: першого (бака"паврського)
(назва освiтtъого рiвня, ОКР)

ocBiTHboT прогрtлми: 231.00.02 Соцiаrrьна педагогiка
(шифр i назва освiтrъоi гтрограл,ти)

Спецiалliзацii

КИIВСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ
lMEHI Борисл грlнчЕ}tкд
IдеятифiкачiЁний код 02t36554

Начальпltх вiллiлу
r*loltiTopHпTy

(прiзвицr9. iнiцiаля
20

КиiЪ - 2019



Розробник: В.В. Сулiцький, кандидат психологiчних наук, доцент, доцент
кафедри соцiа-ilъноТ педагогiки та соцiальноi роботи.

Викладач: В.В. Сулiцький, кандидат психологiчних наук, доцент, доцент
кафедри соцiалъноi гrедагогiки та соцiальноi роботи.

Робочу програму схв€tлено на засiданнi: кафедри соцiальноi педагогiки та
соцiальноi роботи

Протокол вiд 16.01 20|9 р. j\Ъ 1

Завiдувач кафедри (Т.Г.Веретенко)

Робочу процраму погоджено з гарантом освiтньоi програми 2З 1.00.02

соцiальна педагогiка першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти

it.Ф.zoЛp.
fiерiвник ocBiTHboT програми

Робочу програму перевiрено

{q .{ "*.2О ij р.
Заступник директора/декана

i-[ilо;rонговано:

(Т.Г.Веретенко)

(Р.О.Павлюк)

20 р., протокол J\Ъ _

н. р. (_). (,_ ))_20_ р., протокол Nb _
-(ПППraГ tПIБ)

н. р. ( ). u_,,_ 20 _ р., протокол Jф _
--lг,|дпt4с' tПIБ)

н.р. ( ).,,'tfiПГ {ТIБ| 
-

20_р., протокол Nэ _

Ha2tJ_ l20_

Ha20_120_

у:rз 2{}_ _l20__

(назва ocBiTHboi урограми)



НайменуванIuI показникiв
Характеристика дисциплiни
за формами навчання

денна заочна
Вид дисциплiни формування фахових

компетентностей
Мова викJIадання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160
Курс 2 2
Семестр 4 4
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом: 2 2
Обсяг кредитiв 60 60
Обсяг годин, в тому числi:
Аудиторнi 28 8
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 15
Самостiйна робота 13 52
Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноТ дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни.
Мета курсу - пiдготовка квалiфiкованих фахiвцiв шляхом засвоення ними

теоретичних знань, понять, принципiв соцiаrrьно-педагогiчноI роботи з дiтьми,
якi перебувають у конфлiктi з законом. Ознайомлення зi сферами дiяльностi
соцiального педагога, функцiями та iснуючими про|рамами роботи у рiзних
соцiальних iнститутах, а також формування навичок профiлактики та
попередження правопорушень серед неповнолiтнiх.

Завдання курсу:
о систематизацiя теоретичних знань щодо соцiа.гlьно-педагогiчноi роботи з

дiтьми, якi перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень, серед
пiдлiткiв та молодi, засвоення основних понять щодо важковиховуваностi та
вiдхилень у поведiнцi, детермiнантiв цих явищ; вивчення соцiально-
педагогiчних i психологiчних особливостей важковиховуваних неповнолiтнiх;

. вивчення й аналiз законодавчот бази Украiни щодо профiлактики та
попередження правопорушень ;

о озншlомлення з можJIивостями соцiально-педагогiчноi корекцii
важковиховуваних пiдлiткiв та дослiдження системи роботи соцiальних
iнституцiй, що займаються вирiшенням даноТ проблеми;

о аналiз й узагалънення практики, досвiду соцiально-педагогiчноi роботи з

дiтьми, якi перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень.

З. Результати навчання за дисциплiною.
Вивчення даного курсу та засвосння основних його положень доЗволиТЬ

майбутнiм фахiвцям орiентуватися у сферi попередженIIя вiдхилень у поведiнцi



та правопорушень серед пiдлiткiв та молодi; розробляти та реалiзовувати
соцiальНi проектИ, спрямоВанi на профiлактику поведiнкИ, Що вiдхиляеться вiд
норми; впливати на формуваннi соцiальноi полiтики держави у даному
напрямку.

пiсля опанування щурсу студенти мають володiти знанн-пми щодо:. iсторичного аспекry проблеми соцiапьно-педагогiчноi роботи з дiтьми,
якi перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушенъ, якi вчиняють
пiдлiтки в YrqpaiHi;

О cyTHocTi та приЕIИн протиПравноi поведiнки, пiдлiткових правопорушень
та злочинiв;

о особливостi пiдлiткiв, якi м€lють делiнквентну поведiнку;
. поЕяття iндивiдуагlьноi та груповоi злочинностi та ix особливостей;
. нормативно-правовоi бази Украiъи з попередження та профiлактики

правопорушень;
о понять, видiв, завдань, принципiв та методiв соцiалъно-педагогiчноi

профiлактики пр€лвопорушень;
. Ролi та функцiЙ соцiальних iнституцiй у сферi профiлактики пiдлiткових

правопорушень,
ПiД час семiнарськи)( i праlститrllD( з€лнять, самостiйноТ роботи студенти

набуваюmь умiння mа навuчкu:
. ПЛаНУВання Й оргшriзаlii соцiа.гrьно-педагогiчноi роботи з дiтьми, яd

перебувають у конфлiктi з законом;
. Органiзацii та здiЙснення гlрофiлактичноi роботи з рiзними категорiями

пiдлiткiв та сiмей;
о скJIадання проектiв i гlрограм з профiлактики делiнквентноi поведiнки,

зоцрема правопорушень серед неповнолiтнiх;
. Н€rЛаГОДЖення взаемодiТ та партнерства з органiзацiями, що заЙмаються

профiлактикою прaвопорушень серед пiдлiткiв ;

. анагriзу дiй фахiвцiв, якi займаrоться соцiагlьно-педагогiчною роботою з
профiлактики tФавопорушень, надаЕня рекомендацiй щодо оптимiзацii та
модернiзацii профiлактичноТ дiяльностi.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми 2З|.00.02 Соцiалъна
педагогiка (ОК 16. ОДФ. 10), пiсля закiнчення опанування навчаrrьноi
дисциплiни, студенти набувають зага[ъних i фахових компетенцiй та
отримують i демонструють програмнi результати навчання, що наведенi у
табл.1.



Таблиця 1.

Компетенцii студента, який опанував дисциплiну
Соцiально-педагогiчна робота з дiтьми,
якi перебувають у конфлiктi iз законом

Шифр компетенцii Розшцфровка надбаноi компетенцii
зк_5
(загапьнi компетенцii)

Здатнiсть до генерацii нових iдей, творчого
цЦ"оду до вирiшення професiйних завдань

Фк-2

Фк-5

Фк_8

Фк_ 17
(фаховi компетенцii)

Володiння знаннями нормативно-правовоi бази
соцiального захисту населення, здатнiсть
забезпечувати права дитини та ik сiмей,
органiзацii соцiально-правовоi дiяльностi у
рiзних iнститутах соцiального виховання.
Здатнiсть дiяти згiдно з Етичним кодексом
спецiалiстiв iз соцiальноi роботи (соцiальних
працiвникiв i соцi€Lпьних педагогiв) Украiни.
Умiння органiзовувати просвiтницьку роботу з

рiзними вiковими групами; доцiльно обирати
тематику, форми та методи роботи вiдповiдно до
проблем та потреб рiзних вiкових груп.
Володiння знанIuIми i умiннями роботи з ВIЛ-
iнфiкованими дiтьми та ix сiм'ями та дiтьми, якi
перебувають у конфлiктi з законом

прн

прн 9

IIPH

прн 11

прн 13
(програмнi
навчання)

результати

Здатнiсть продемонструвати базовi медико-
соцiальнi, комунiкативнi, психологiчнi та
педагогiчнi знання з професii у процесi
забезпечення соцiально-педагогiчноI дiялъностi з

дiтьми, молоддю та сiм'ями
Здатнiсть продемонструвати знання теоретичних
основ та нормативно-правових засад iнклюзивноТ
освiти, виявляти особливостi та шляхи
покращеннjI життсдiяльностi дiтей та молодi з
особливостями психофiзичного розвитку
Здатнiсть до рацiон€л-пьного вибору i реа-пiзацiТ
психологiчних методик i технологiй соцiально-
педагогiчноi роботи з дiтьми та молоддю в
навчаIIьних, поза навч€лльних закJIадах та
заклад€ж соцiального-спрямування
Здатнiсть здiйснювати соцiально-педагогiчну
пiдтримку ВIЛ-iнфiкованих дiтей та iх сiмей;

дiтей, якi перебувають у конфлiктi з законом
Здатнiсть забезпечувати соцiально-правовий
захист дiтей, молодi та ix сiмей



4. Струкryра навчальноi дисцицлiни

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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ЗмiстовиЙ модулЬ 1. ЗагальНi засади соцiальноi роботи з особами, якi перебувають 1
конфлiкгi з законом
Тема 1. HayKoBi Teopii розвитку
протиправноI, кримiна;rьноТ (злочинноi)
поведiнки серед населеннrI, cyTHicTb i
причини.

5 2 2 1

Тема 2. Класифiкацiя iндивiдуальноТ та
груповоТ злочинностi. Iндивiдуальнi
особливостi делiнквентiв.

5 2 2 1

Тема 3. Нормативно-правова база
попередження протиправних i
злочиннID( дiй оеред населення

6 2 2 2

Тема 4. Медiацiя. 6 2 2 2
Модульний контроль 2

Разом 24 6 6 4 6
Змiстовий модуль Система соцiальноТ роботи з особами,

якi перебувають у конфлiктi iз законом
Тема 1. Соцiальна робота в системi
пробацii

з 2 1

Тема 2. CyTHicTb i завданrrя
пробацiйних програм

4 2 2

Тема 3. Здiйснення соцiа-пьноi роботи з
засудженими в установах виконаннrI
покарань

6 2 2 2

Тема 4. Програми ресоцiалiзацii та
соцiа.пiзацiТ засуджених, якi
звiльнилися з мiсць позбавлення волi

6 2 2 2

Модульний контроль 2
Разом 2l 6 4 2

,7

Пiдготовка та цроходження
контрольних заходiв

15

Усього б0 |2 10 6 13



5. Програма Ilавчально[дисциплiни

Змiстовий модуль I
Загшlънi засади соцiагlьноi роботи з особадли, якi перебуваютъ

у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. HayKoBi теорii розвитку протиправноТ, кримiнапьноi
(злочинноi) поведiнки серед населення, cyTHicTb i пршини.

OcHoBHi HayKoBi Teopii розвитку протиправноi та делiнквентноi поведiнки.
СучасниЙ стаН та динамiка правопоРушенЬ сереД населення в YKpaihi.
Статистичнi данi щодо кiлькостi правопорушень i злочинiв, вчиненlD(
населенНям. ТенДенцii правопорушень i злочинностi серед населення Уrgаiни.
ЧинникИ, що вплИваютЬ на здiйсненЕя правопорушень i злочинiв у соцiалъному
середовищi.

OcHoBHi поняття: делiнквентна поведiнка, правопорушення, групова
злочиннiсть, покаранЕя, бездогляднiсть, державна полiтика, злочиннiсть.

CeMiHapcbKe заняття. Тема 1. HayKoBi TeopiТ розвитщу протиrrравноi,
КРИмiналъноi (злочинноi) поведiнки серед населенЕя, c5rTHicTb i причини.

Лекцiя. Тема 2. Класифiкацiя iндавiдуалъноi та груповоТ злочинностi.
Iндивiдуапьнi особливостi делiнквентiв.

Iндивiдуапьна злочиннiстъ. Групова злочиннiсть. ОЗГ. Класифiкацiя
Злочинцiв. Класифiкацiя злочиннlD( цруп. Iндивiдуальнi особливостi осiб, якi
вчиняють злочини. Ролi в озг.

OcHoBHi поняття: злочинцi, кримiнапьна црупо, органiзована злочинна
црупа, iндивiдуальнi особливостi.

Семiнарсъке заняття. Тема 2. Класифiкаlдiя iндивiдуатlьноТ та груповоТ
злочинностi. Iндивiдуапьнi особ.гплвостi делiнквентiв.

Лекцiя. Тема 3. Нормативно-щ)авова база попередження протигIравншr i
злочинних дiй серед населення.

OcHoBHi мiжнароднi нормативно-правовi документи щодо захисту прав i
свобод JIюдини. Вiтчизнянi нормативно-правовi докуN[енти, спрямованi на
попередження правопорушень i злочинностi серед населення. Кримiна.гrьний
кодекс Украiни, Кодекс Украiни про адлiнiстративнi правопорушення.

OcHoBHi поняття: населення, покЕ)ання, цравоохороннi органи та с.lryжби,
профiлактика правопорушень.

Практичне заняття. Тема З. Нормативно-правова база попередженЕя
протиправншс i злоIIинних дiй серед населення.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 4. Медiацiя.

Практичне заняття. Тема 4. Медiацiя.



Змiстовий модуль II
система соцiа.тlьнот роботи з особами, якi перебувалоть у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. Соцiальна робота в системi пробацii.
СУТНiСТъ та Завд€lння пробацii. Види пробаrдii: досудова, нагJIядова та

ПеНiТенцiарна пробацiя. ,Щосудова доповiдъ. Оцiнка ризикiв та потреб вчинення
ПОВТОРНОго правопорушення. Iндивiдуальний план роботи iз засудженим.
СОЦiаПьно-Виховна робота iз засудженими як скJIадова плану. Пробацiйнi
ПРОrРаМи. Суб'екти взасмодii з органами пробацii у здiйсненнi соцiальноТ
роботи iз засудженими, зокрема з неповнолiтнiми.

OcHoBHi поняття: пробацiя, оцiнка ризикiв та потреб (ОРП), iндивiдуапьний
план, соцiально-виховна робота.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 2. CyTHicTb i завдання пробацiйних проIрам.

JIЕКIЦЯ. Тема З. Здiйснення соцiагlьноi роботи з засудженими в ycTaнoB€lx
виконання покарань.

Кримiнапьно-виконавча служба. Засудженi в установах виконання
Покарань. Специфiка вiдбування покарання. Соцiапьна робота з засудженими у
кримiнагlьно-виконавчiЙ сrrужбi. Удоскона"лення кримiна.гlьно-виконавчоi
полiтики в Ущраiнi щодо вiдбування та виконанЕя покарань.

OcHoBHi понrtття: rсримiна-гrьно-виконавча слryжба, колонiя, слiхwй
iзолятор, фiлософськi цринципи кримiнального судочинствц умовно-
дострокове звiльнення.

CeMiHapcbкe заЕяття. Тема З. Здiйснення соцiапьноi роботи з засудженими
в установа)( виконання покарань.

Лекцiя. Тема 4. Прогр€llчIи ресоцiалiзацii та соцiагliзацii засуджених, якi
звiльнилися з мiсць позбавлення волi.

Ресоцiагriзацiя засудженш(. IIIколи пiдготовки засуджених до життя на
волi. .Щiяльнiсть iнспектора з соцiшlьно-побутового влаштування засудженlш
пiсля звiльнення. Соцiально-психологiчна пiдготовка засуджених до
звiльнення. Етапи ресоцiалiзацii та змiст роботи. Звiльнення засудженlD( з

установ виконання покарань. Роль цромадськID( оргшiзацiй у пiдготовцi
засуджених до життя на волi.

OcHoBHi поняття: ресоцiаlliзшIiя, соцiалiзацiя, звiльнення, соцiально-
психологiчна пiдготовка, школа пiдготовки до життя на волi.

Практичне заняття. Тема 4. Програlrли ресоцiалiзацii та соцiалiзщiТ
засуджених, якi звiльнилися з мiсць позбавлення волi.



Вид дiяльностi студента
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ця
Е.ý.п
Б *€
н,Е

Вiдвiдування лекцiй 1 J
.)
J a

J
a
J

В iдвiдування семiнарсъких занять 1 з з 2 2
Вiдвiдування практичних занять 1 2 2 1 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 J 30 2 20
Робота на практичному заняттi 10 2 20 1 10
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Виконаrrня завдань для саллостiйноI
роботи

5 2 10 2 10

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 9з 7I
максимальна кiлькiсть балiв: I64
Розрахунок коефiцiента: Максимально можлива кiлькiсть балiв: |64.
КОефiЦiСнт: I,64. Розрахунок ба-пiв, отриманих студентом (приведеннrI до
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : I,64 :
Кiлькiсть балiв - рейтинговий пок€tзник успiшностi студента (де Х - кiлькiсть
балiв, отриманих студентом протягом вивчення курсу).

5. Контроль павчальнпх досягнень

5.1. Система оцiнювання навчальних досягпень сryдентiв

5.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання

Змiстовий модуль I
Загальнi засади соцiа;rьноi роботи з особами, якi перебувають

у конфлiктi iз законом

Самостiйна робота.
Завдання 1. Подивитъся та наrrишiть есе з теми: <<С1.,rасний стан

злочинностi в УкраiЪi>.
Критерii оцiнки:
. завдання виконаIIо у повному обсязi проведений анагliз, спiвставлення,

зробленi висновки, наведенi прикпади з життя, в н€lявностi особистiсна думка
студента - 5 балiв.

. завдання виконано у повному обсязi, зробленi висновки - 4 балм.

. завдання виконано у повному обсязi - 3 бали.



о завдання
о завданЕя

Завдання 2.

виконано частково -2 балц.
виконано поверхово- 1 бап.

заповнiть таблиlцо <<гендернi особливостi передfмов вчинення
нь / злочинност1).

Чоловiки жiнки

Критерii оцiнки:
. нестандартн4 власна, оригiнапьна, обlрунтована та доведена - 5 бапiв.. перероблена вже iснуюча, доданi оригiнапьнi думки та iдеi - 4 баsм.
о наведена вже iснуюча точка зору - 3 бали.
о завдання виконано, спираючись тiльки на матерiатlи лекцii- 2 ба.пи.
о завдання виконано частково - 1 ба.п.

Змiстовий модуль II
СИСТеМа соцiальноi роботи з особаrrци, якi перебувають у конфлiктi iз законом

Самостiйна робота.
ЗавДання 1. Розробипа проект IIрограI\ли пiдготовки до життя на волi

засудженLD(.
СтрУкryра проrрами: пояснювальна записка, хiд реа.пiзацiТ з конкретними

ЗЕlХОДаПdи; реЗУльтат, якиЙ передбачено оц)имати пiсля реапiзацii гlрограми,
можливi ризики та способи ik подолання; висновки.

КритерiТ оцiнки:
о ЗаВДанЕя Виконано у повному обсязi з використ€лнням додатковIn)(

наУкоВих джерел iнформацii, проведениЙ шrалiз, спiвставлення, зробленi
висновки, наведенi прикл4ди з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 бапiв.

о завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений анагriз, спiвставлення, зробленi
висновки - 4 баsм.

о завдання виконано у повному обсязi з використанням додатковlD(
наукових джерел iнформаIдiТ - 3 ба.пи.

. завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцiт - 2 бали.

. завдання викон€lно частково * 1 бал.

Завдання 2. Заповнiть таблицю (Види пробацiЬ.

.Щосудова пробацiя Наглядова пробацiя Пенiтенцiарна
пробацiя

Сугнiсть



Ключовi партнери
(суб'екти взаемодiТ з

о завдання виконано У повному обсязi проведений аналiз, спiвставJIення,
зробленi висновки, наведенi пришlади з фiльму, в н€л"явностi особистiсна думка
студента - 5 бапiв.

. завдання виконано у повному обсязi, зробленi висновки - 4 баsш.

. завдання виконано у повному обсязi * 3 бали.. завдання виконано частково - 2 бuм.
о завдання виконано поверхово- 1 бал.

5.3. Форми проведення модульного коЕтролю та
оцiнювання.

критерiI

модульний конц)оль знань сryдентiв здiйснюеться пiсля завершення
вивченнЯ навчапьногО матерiагry мо,ryJIя дисциплiни. Виконання модульноТ
роботи вiдбуваеться в тестовому реюп.ri з використанЕям роздруковаIIих
завдань. Завдання розподiллоть ся зарiвнем складностi :

. проста вiдповiдь ((так) чи <<нil> - 0,5 бапiв;

. вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapialrTiB - 1 ба;l;

. ЗаВДаННЯ, ЯКi потребують знаЕь визначень, або пов'язаних з заповненЕям
таблиць - 1,5 багlи;

. творчi з€Lвдання - 2 баsп.
Зага.гrьна кiлькiсть питань у одному BapiaHTi розподiляеться так:
О ПИТаННЯ, що передбачають цросту вiдповiдь ((так) чи <<нЬ> - 8 х 0,5 баlriв

: 4 бали;
о Питання, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

бшl: 8 ба;riв;
. ЗаВДання, якi потребують знань визначень, або пов'язанlD( з заповненЕям

таблиць - б х 1,5 бапи : 9 балiв;
. творчi завдання -2х2 балм:4 бали.
У зшlежностi вiд спрямованостi модуJuI (теоретичний або гlрактичний)

кiлькiстъ питань за piBHeM скJIадностi може змiнюватися, €шIе загапьна кiлъкiсть
балiв у cyMi повинна скл4дати 25.

5.4. Форми проведенЕя семестрового контролю та критерii
оцiнювання

Не передбачено навч€lпъним планом.

5.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю

Тенденцii правопорушенъ та злочинностi серед населенЕя Украiни.

OcHoBHi завдання

На кого спрямована
(клiент)

Критерii оцiнки:



груповий характер злочинностi та цравопорушень населення.
засудженi в мiсцях позбавлення волi: кiлькiсний та якiсний аншliз.
,.Щержавна полiтика щодО попередЖенЕЯ правопорушень / злочинностi,

бездоглядностi серед населення.
Поняття ((проступоIо), (правопорушення) та (злочин).
Криплiнатlьна поведiнка: критерii та види.
причини здiйснення правопорушень та злочинiв населенням.
Мотивацiя правопорушникiв / злочинцiв.
ЧИННИКИ, Що Впливають на здiйснення правопорушень та злочинiв у

соцiальному середовищi.
соцiа.гrьний та психологiчний портрет особи, яка мае делiнквентну

поведiнку, на рiзних вiкових етапах розвитку.
Рання дiагностика.
Поrrяття соцiалъна проф iлактика правопорушень.
Мета, завдання та вI,Iди профiлактики.
Принципи соцiальноТ профiлактики правопорушень.
Анапiз еф ективностi методiв гlроф iлактики гIрав опорушень.
OcHoBHi мiжнароднi нормативно-правовi докумеЕти, прийнятi з метою

захисту осiб, якi перебув€лють у конфлiкгi з законом.
Вiтчизнянi нормативно-гФавовi документи, спрямованi на попередження

правопорушень серед населенЕя.
Кримiншlьний кодекс Украihи, Кодекс УкраiЪи про адмiнiстративнi

правопорушення.
Медiацiя.
OcHoBHi принципи дiяльностi спецiшrъних зашlадiв.
Особливостi здiйснення профiлаlстики гIравопорушень.
Система роботи з профiлактллки делiнквентноi поведiнки та

правопорушень в соцiапьнlас сlryжбах.
Iндивiдуа.llьнi та груповi форми гlрофiлактики, iнтерактивнi методи у

профiлактичнiй роботi, вибудовування партнерськоi взаемодii у громадi.
Засудженi у пенiтенцiарнiй системи.
Специфiка вiдбуванЕя покаранЕя особаrчrи у виправнlш колонiях i слiдчшr

iзоляторах.
Соцiапьна, педагогiчна та псIосологiчна робота з засудженими у

пенiтенцiарнiй системi.
Служба пробаIдii. Закон УIqpаiЪи про пробацiю.
Структура та органiзацiя дiяльностi сrryжби гlробаrдiТ.

.Щосудова доповiдь.
ЗдiйсненЕя нагJIяду.
Пробацiйнi програми.
Нормативно-щ)авова бжа ресоцiалiзаlдii засуджених до покарань, но

пов'язаних з позбавленням волi.
Система уст€lнов, заIý/ченю( до процесу соцiагъноi реабiлiтацiТ та

ресоцiалiзацii засуджених до €rпьтернативних покарань.
покарань, не пов'язаних з позбавленням волi.



особливостi осiб, якi повернувся з мiсцъ позбавлення волi.
СПеЦИфiчнi проблеми особи, яка повернулася з мiсць позбавлення волi.
СКЛаДаНня iндивiдуагrьноi дiагностичноi карти особи, яка повернулася з

мiсць позбавлення волi.

6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
,Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела

Основна (базова):
1. Журавель Т.В. Соцiальна пidmрlшtка dimей, якi перебуваюmь у конфлiкmi iз
законоtи, mа ix сiмей / Т. В. Журавель // Соцiагlьна робота з врЕлзливими сiм'ями
та дiтьми: посiб. у 2-х ч.; Ч. 2 (Соцiшlьна робота з вразливими сiм'ями та
дiтьми) / За заг. ред.: Т.В. Журавелъ, З.П. Кияницi; Авт. кол. : А.В. Аносова,
О.В. БезпаJIько, Т.П. IIдоман та iH. -К. : ОБНОВАКОМIIАНI,20t7. - С. 3t2-
з51.
2. Методики та iнструменти роботи з неповнолiтнiми, якi перебувають в
конфлiктi з законом: навч.-метод. посiбник, Том 1 / авт. кол.; за ред. Гейл Стiдз,
Т. Журавель. - K.,2017 . - 291, с.
3. Методики та iнструпленти роботи з неповнолiтнiми, якi перебувають в
конфлiктi з законом: навч.-метод. посiбник, Том 2l авт. к9л.; заред. Гейл Стiдз,
Т. Журавель. - К., 2017. - 303 с.
4. Сулiцький В.В. Профiлактика та попередженЕя са"плоryбств серед
засуджених: навч€lпьно-методичний посiбник / В.В. Сулiцький. - Горлiвка,
20|4. -254 с. (Бiблiотека пенiтенцiарного псшсолога).
5. Сулiцький В.В. Псrо<ологiчнi основи ресоцiалiзацii засудженlD(: навчально-
методшIний посiбник / В.В. Сулiцький. * Горлiвка, 20|4. - 26З с. (Бiблiотека
пенiтенцiарного псшrолога).

,Щодаткова:
1. Блекборн Р. Психология криминапьного поведения. - Санкт-Петербург:

Питер, 201-4. - 496 с.
2. Змановская Е.В. ,Щевиантология (Псш<ология откJIоняющегося

поведения): Учеб. пособие дJIя студ. высш. учеб. заведений. / Е.В. Змановская.

- Москва: Издат. центр "Академия",200З. - 288 с.

3. Карсон Р., Батчер .Щщ., MraHeKa С. Анормапьная псIшология. - Санкт-
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