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Орiентовний перелiк питань:
Соцiальний супровiд ВIЛ-iнфiкованих дiтей та ikHix сiмей

1. Проблеми медичного супроводу ВIЛ-iнфiкованих в УкраiЪi
2. Особливостi перебiry ВIЛ-iнфекцii
З. Проблеми формування прихильностi до трив€lлого антиретровiрусного

лiкуванrrя ВIЛ-iЁфiкованих
4. Призначення i Йожливостi антиретровiрусноi терапii: динамiка розвитку

лiкування ВIЛ-iнфiкованих
5. Причини виникнення критичних ситуацiй у життi ciM'i якоТ торкнулась

проблема ВIЛ-iцфекцii
6. Соцiально-педаlргiчнi методи оцiнки кризових сиryацiй у роботi з ВIЛ-

iнфiкованими
7. Особливостi соцiальноi роботи з дiтъми, якi мають проблеми в поведiнцi
8. Вплив стигматизацii та дискримiнацii на якiсть життя ciM'i якоi торкнулась

проблема ВIЛ-iкфекцii
9. Нормативно-праtsовi засади соцiального з€lхисту ВIЛ-iнфiкованих в УкраIнi.
10. Переваги та недолiки соцiальноТ пiдтримки, яку надають недержавнi

органiзацiТ ВIЛ-iнфiкованим в YKpaiHi.
1i. Потреби осiб, якi практикують ризиковану поведiнку
12. Особливостi функцiонування мережi недержавних центрiв денного

перебування для ВIЛ-iнфiкованих
13. Щосвiд соцiально-педагогiчноi роботи недержавних органiзацiй у системi

догJIяду й пiдтримки ВIЛ-iнфiкованих та iх сiмей в УкраiЪi
14. Методи соцiалБно-педагогiчноi роботи з сiм'ями, яd планують розкрити

позитивниЙ ВIЛтстатус
15. Мiсце та роль соцiа_гlьного працiвника в процесi розкриття rтозитивЕого

ВIЛ-статусу
16. Актуальнi проблеми виховання та розвитку ВIЛ-iнфiкованих дiтей
17. Правила роботи з особами, якi практикують ризиковану поведiнку
18. Вплив соцiальних iнститутiв на процес соцiалiзацii ВIЛ-iнфiкованих
19. Соцiально-психологiчна пiдтримка ВIЛ-шозитивних та ix сiмей в YKpaiHi
20. Особливостi соцiалъно-педагогiчноi роботи з сiм'ями яких торкнулась

проблема ВIЛ-iнфекцii
21. Напрями соцidльно-педагогiчноi роботи з сiм'ями яких торкнулась

проблема ВIл-irтфекцiт



22. Ролъ СоцiалънОго супроВоду сiмеЙ якиХ торкнулась пробл.йа вlл;"Ое*цii
23. Соцiально-пеДагогiчЁi умовИ пiдготоВки майбУтнiх соцiальних працiвникiв

до роботи з сiм'ями в YKpaiHi яких торкнулась проблема ВIЛ-iнфекцii
С,qцiалъно-педагог ом

1. Тенденцii правопорушень та злочинностi серед неповнолiтнiх.
2. ГРУПОВий характер злочинностi та правоlrорушень неповнолiтнiх.
3. Неповнолiтнi в мiсцях позбавлення волi: кiлькiсний та якiсний аналiз.
4. Щержавна полiтика щодо соцiально-правового захисту дiтей, зокрема,

попередження правопорушень, бездоглядностi серед них.
5. Поняття (проступок), (правопорушення)) та (злочин)>.
6. Кримiнальна поведiнка: критерii та види.
7. ПРИЧини здiйсненнrl правопорушень та злочинiв неповнолiтнiми.
8. Мотивацiя неповнолiтнiх правопорушникiв.
9. ЧИННИКИ, ЩО ВПливаютъ на здiйснення правопорушенъ та злочинiв у

середовищi дiтей та пiдлiткiв.
10. Соцiальний та психологiчний портрет дитини, яка мае делiнквентну

поведiнку, на рiзних вiкових етапах розвитку.
1 1. Рання дiагностика.
12. Рання профiлактика (у ciM'i, дошкiльнiй ycTaHoBi, школi).
1 3 . Поняття соцiально-педагогiчноТ профiлактики правопорушень.
14. Мета, завдання та види профiлактики.
1 5 . Принципи соцiально-педагогiчноТ профiлактики прав опорушень.
1б. Ана_пiз ефективностi методiв профiлактики цравопорушень серед

неповнолiтнiх.
17. OcHoBHi мiжНароднi нормативно-правовi документи, прийнятi з метою

захисту неповнолiтнiх, якi перебувають у конфлiктi з законом.
18. Вiтчизнянi нормативно-правовi документи, спрямованi на попередженЕя

правопорушень серед неповнолiтнiх.
19. Закон УкраiнИ <Про органи та служби у справах дiтей та спецiальнi

уотанови для дiтей>>; Кримiнальний
адмiнiстративнi правопорушення.

кодекс УкраiЪи, Кодекс УкраiЪи про

20. Концепцiя розвитку кримiна;rьноТ юстицiI щодо неповнолiтнiх в УкраiЪi
та план заходiв щодо rr реа"пiзацiТ.

21. Поняття та принципи ювенальноi юстицiТ.
22.1сторiя становленнrI ювенальноТ юстицiТ у cBiTi.
23. Ювенальний суд як центр€tпьний орган ювенальноi юстицii.
24. Особливостi та принципи роботи ювенЕuIьного суду.
25. Сутнiстъ та засади вiдновного правосуддя.
26. Розвиток системи вiдновного цравосуддя у cBiTi.
27. Сiмейнi груповi наради та сiмейнi конференцii як методи вiдновного

IIравосуддя.
28. Спецiальнi закJIади для дiтей вiдповiдно до Закону

служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей".
29. OcHoBHi принципи дiяльностi спецiальних закладiв.
30. Особливостi здiйснення профiлактики п

УкраiЪи "Про органи i



непсвнолiтнiх у даних установах.
31. Система роботи з профiлактики делiнквентноi поведiнки

правопорушенъ слryжб у справах дiтей, притулках для дiтей, центрах соцiально-
психологiчноi реабiлiтацii дiтей.

32. Система роботи з профiлактики делiнквентноi поведiнки
Iтравопорушень та центрiв соцiалъних служб для ciM'T, дiтей та молодi.

З3, Система соцiально-педагогiчноi профiлактики делiнквентноi поведiнки у
загаJIьноосвiтнiх школах, у закладах гlрофесiйно-технiчноi освiти.

34. Особливостi роботи з правопорушниками у школах та ПТНЗ соцiальноi

про

40. Структура та органiзацiя дiялъностi служби пробацiI.
41. Щосудова доповiдь.
42. З дiйснення нЕгляду.
43. Пробацiйнi програми.
44. Нормативно-Irравова база ресоцiалiзацii неповнолiтнiх, засудженими

покаранъ, не пов'язаних з позбавленням волi.
45. Система установ, з€lл)п{ених до процесу соцiальноi реабiлiтацii

ресоцiалiзацii неповнолiтнiх, засуджених до ulпьтернативних покарань.
46. Соцiально-педагогiчна робота з неповнолiтнiми, засудженими до

покарань, не пов'язаIIих з позбавленням волi.
47. Особливостi пiдлiтка, що повернувся з мiсць позбавлення волi.
48. Специфiчнi проблеми неповнолiтнього, що повернувся з мiсць

49.СкладанЕя iндивiдуальноi дiагностичноi карти неповнолiтнього, що
повернувся з мiсць позбавлення волi.

50. Соцiальна реабiлiтацiя та соцiальний супровiд неповнолiтнього, що
з мiсць позбавлення волi.

Екзаменатор. Сулiцький В.В.

| Завiдувач кафедри соцiальноТ
i педагогiки та соцiальноi роботи
I

реабiлiтацiТ.
З5. Iндивiдуальнi та груповi форми гrрофiлактики, iнтерактивнi методи у

фiлактичнiй роботi, вибудовування партЕерськоi взаемодii у громадi.
З6. Неповнолiтнi у пенiтенцiарнiй системи.
З7. Специфiка вiдбування покарання неповнолiтнiх у виховних колонiях та

слiдчих iзоляторах.
З8. Соцiально-[едагогiчна та психологiчна робота з неповнолiтнiми у

пенiтенцiарнiй системi.
39. Служба пробацii. Закон УкраiЪи про пробацiю.
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Веретенко Т.Г.


