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1. Опис навчальноi дисциплiни

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за фор-

мами навчання

денна заочна
к ()сновu соцiально-правово?о захuсmу,

Курс 2 2

Семестр J J

Обсяг кредитiв J J

Обсяг годин, в тому числi: 90 90

Аудиторнi 42 l2
Модульний контроль 6

Семестровий контроль 8 8

самостiйна робота з4 70
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноТдисциплiни
Метою викJIадання навчаlrьноТ дисциплiни <<Основu соцiалtьно-правовоzо

захuсmу> е: оволодiння студентами теоретико-методологiчними основами соцiа-
льно-правового захисту особистостi; знаннями щодо реалiзацii державноТ полi-
тики УкраiЪи у сферi соцiально-правового захисту особистостi, функцiонування
фахiвця соцi€Lльноi сфери у системi соцiально-правового захисry особистостi,
органiзацiЙно-технологiчних засад цього процесу.

Основними завданнями вивчення дисциплiнп <<О сн о вu соцiально -право -

во2о захuсmу>> ei
- опанувати знання з основ TeopiT права, правового реryлювання та право-

вого виховання особистостi; усвiдомити концепцiю прав людини;
- проаналiзувати функцiонування системи забезпечення прав дiтей, молоДi

та сiмей з дiтьми в УкраiЪi на рiзних рiвнях;
- розкрити змiст законiв та iнших нормативних aKTiB у сферi соцiально-

правового захисту дiтей, молодi та сiмей; виробити в сryдентiв умiння викорис-
товувати положення нормативних документiв у процесi захисту прав клiснтiв;

- вивчити, проан€Lлiзувати й узагальнити досвiд соцiально-педагогiчного За-

хисry особистостi;
- набути yMiHb органiзацii соцiально-правовоТ дiяльностi у рiзних соцiа-

льних iнститутах.

3. Результати навчання за дисциплiною
Пiсля вивчення курсу сryденти будутъ:
- знати основи державноТ соцiальноТ полiтики на piBHi суспiльства Та ГРО-

мади;
- мати усвiдомлення моральних норм та знати етичнi принципи соцiальнОТ

роботи в процесi соцiально-правового захисту особистостi;
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- вмiти здiйснювати соцiа-гrьно-правовий захист дiтей, молодi та ix сiмей
на рiзних рiвнях.

4. Структура навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
9

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудитор па:

F
(,)

2

Q
ч

с
(,

F-

Е-

lo
)

tr

ц

ц

Змiстовий модуль 1 <<Теоретико-методологiчнi основи
соцiально-правового захистр)

Тема 1. CyTHicTb i соцiальне призначен-
ня прав людини

6 2 4

Тема 2. Мiжнароднi механiзми захисту
прав людини

6 2 4

Тема 3. Забезпечення прав дитини: осо-
бливостi, iсторiя, концепцiя

|4 6 4 4

Тема 4. Соцiально-правовий захист в

рiзних краТнах cBiTy
2 2

Модyльний контроль 2

Разоrt 30 l0 6 12

Змiстовий модy.ль 2 <Реа.liзацiя :lep;KaBHoT пo.-tiTllKrr r,сферi соцiально-правового
захIlст\,))

Тема 1. Законодавче забезпеLlення прав
дiтей. молодi та сiшлей з дiтьr,tи в Украi-
Hi

l0 2 4 4

Тема 2. Iнститучiйна база соцiально-
правового захисту особистостi

l0 2 2 6

Тема 3. Мiжвiдомча взаемодiя у системi
соцiально-правового захисту особистос-
Ti

6 2 4

Тема 4. Позасудовi iнститучiТ захисту
прав людини

6 2 4

Модyльний контроль 2

Разом з4 4 l0 18

Змiстовий модуль 3 <Щiяльнiсть фахiвцiв соцiальноТ сфери у системi соцiально-
правового захистy особистостi>>

Тема 1. Соцiа_гrьно-педагогiчне забезпе-
чення прав дiтей, молодi та сiмей з

дiтьми

2 2

Тема 2. Представництво iHTepeciB клiен-
та

5 2 J



Тема 4. Реалiзацiя права дитини на уч-
асть у життi суспiльства

9 2 2 5

Модyльний контроль 2
Разом 26 6 6 |2

Пiдготовка та проходження
контрольних заходiв

8

Усього 90 20 22 42

Тематичний план для заочноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тепr а

Розподiл годин мiж видами робiт
Аyдиторна:

F-о
2

U
Ф

2
Ф
U

з
з

\о

Ed

ц

Змiстовий модуль 1 <Теоретико-методологiчнi основи
соцiально-правового захистр)

Тема 1. CyTHicTb i соцiальне призна-
чення прав людини

4 2 2

Тема 2. Мiжнароднi механiзми захисту
прав людини

4 2 2

Тема 3. Забезпечення прав .]t.lтllHrt: сlсоб-
.r ивостi- iсторiя. кон цL,пцiя

6 2 2 2

Тема 4. Соцiально-правовлtй захист в pi-
зних краТнах cBiTy

;l 4

Модyльний контроль
Разоrr 18 6 2 10

Змiстовий модуль 2 <<Реалiзацiя державноi полiтики у сферi соцiально-правового
захисту)

Тема 1. Законодавче забезпечення прав
дiтей, молодi та сiмей з дiтьми в YKpaTHi

10 2 8

Тема 2. Iнститучiйна база соцiально-пра-
вового захисту особистостi

6 6

Тема 3. Мiжвiдомча взаемодiя у системi
соцiально-правового захисту особистостi

6 6

Тема 4. Позасудовi iнститучiТ захисту
прав людини

6 6

Модульний контроль
Разом 28 2 26

Змiстовий модуль 3 <Щiяльнiсть фахiвцiв соцiальноi сфери у системi соцiально-
пDавового захистy особистостЬ>

Тема 1. Соцiально-педагогiчне забезпе-
чення прав дiтей, молодi та сiмей з

дiтьми

10 l0



Тема 1. Соцiально-педагогiчне забезпе-
чення прав дiтей, молодi та сiмей з

дiтьми

10 10

Тема 2. Представництво iHTepeciB клiсн-
та

6 6

Тема 3. Соцiально-правовий захист дi-
тей та молодi рiзних груп

12 2 10

Тема 4. Реалiзацiя права дитини на уч-
асть у життi суспiльства

8 8

Модульний контроль
Разом 36 2 з4

Семестровий контроль 8

Усього 90 6 6 70

5. Програма навчальноi дисциплiни

ЗМIСТОВИИ МОДУЛЬ 1

(<Теоретико-методологiчнi основи соцiально-правового захисту>>

Лекцiя 1. CyTHicTb i соцiальне призначення прав людини (2 год.).
CyTHicTb понять (право), (права людини). Властивостi прав людини.

Функцii права: загапъносоцiальнi, регулятивнi. Принципи реалiзацii права. Ме-
ханiзми реалiзацii права: юрид{чний, психологiчний. Форми та способи реалi-
зацiТ прав людини.

Ключовi с.пова: право, права людини, об'ективне право, суб'ективне
право, властивостi права, функцiТ, принципи, форми та способи реалiзацiТ пра-
ва.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,5
,,Щодатковi: -

Лекцiя 2. Мiжнароднi механiзми захисту прав людини (2 год.).
CyTHicTb мiжнародного права. Система захисry прав людини в рамках Ор-

ганiзацii Об'еднаних Нацiй (ООН). Роль i структура ООН. ФункцiТ KoMiTeTy з
прав людини та Верховного KoMicapa ООН з прав людини. Органи i процедури
контролю в рамках ООН. Пiдготовка перiодичних доповiдей держав як меха-
нiзм контролю за дотриманням прав людини. Проведення розслiдувань приват-
них скарг. Дi" мiжнародних судiв та iнших мiжнародних органiзацiй.

Ключовi слова: мiжнародне право, ООН, KoMiTeT ООН з прав людини,
KoMiTeT ООН з прав дитини, процедури контролю, перiодична доповiдь, мiж-
народний суд.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,2
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Щодатковi: l

Лекцiя 3. Забезпечення прав дитини: особливостi, iсторiя, концеп-
цiя (б год.).

CyTHicTb i ознаки прав дитини. Iсторiя розвитку iдеТ прав дитини. Конвенцiя
ООН про права дитини як концепцiя соцiально-правового захисry дитини. Прин-
ципи КонвенцiТ. OcHoBHi положення КонвенцiI ООН про права дитини: сугнiсть,
взаемозв'язок. Класифiкацiя прав дитини.

Найкращi iнтереси дитини. KepiBHi принципи ООН щодо ztпьтернативного

догляду дiтей.
Система захисry дiтей в YKpaTHi. Завдання системи захисry дiтей. МiжнаРО-

дний досвiд побудови системи захисту дiтей. Компоненти системи.
Ключовi слова: права ди,гини) етапи розвитку прав дитини, концепцiЯ За-

безпечення прав дiтей, найкращi iнтеерси дитини9 система захисту дiтей.
CeMiHapcbкe заняття 1-2. Права дитини (4 год.).
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2,З,4,5
,,Щодатковi: 6, l3

CeMiHapcbкe заняття 3. Соцiально-правовий захист в рiзних краiнах
cBiTy (2 год.).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2
Щодатковi: 13

змIстовI.ilа модуль 2
<<Реалiзацiя державно[ полiтики у сферi соцiальнO-правового захист}D>

Лекцiя 1. Законодавче забезпеченпя прав дiтей, молодi та сiмеЙ з

дiтьми в YKpaiHi (2 год.).
Загальна характеристика законодавства УкраiЪи щодо дiтей, молоДi та ci-

мей з дiтьми. Розвиток законодавчоi бази Украiни щодо соцiально-правоВоГО
захисry дiтей, сiмей та молодi. Загальний огляд кодексiв УкраТни: Сiмейний КО-

декс, Кримiналrьний кодекс, Кримiнаrrьно-процесуztльний кодекс, Кодекс YKpai-
ни про адмiнiстративнi правопорушеннlI, Житловий кодекс УкраiЪи.

Права i обов'язки дiтей рiзного BiKy, закрiпленi законодавством УкраiЪи.
Правоздатнiсть i дiездатнiсть людини.
Ключовi слова: законодавство УкраiЪи, закони, кодекси, постанови, нака-

зи, правоздатнiсть, дiездатнiсть.
CeMiHapcbкe заняття 4-5. Права i обов'язки людини в КонстиутцiТ та iH-

ших законах УкраiЪи (4 год.).
Рекомецдованi джерела :



OcHoBHi:2
Щодатковt: 2, З, 4, 5, J, 8, 14

Лекцiя 2. Iнстиryцiйна база соцiально-правового захисry особис-
TocTi (2 год.)

Загальна характеристика соцiальноi iнституцii. Система iнститучiй у сфеРi
захисту населення. Загальна характеристика iнститучiйноТ бази соцiалъно-
правового захисту особистостi в YKpaiHi. IнстиryцiТ державного рiвня. IнститУ-
цiТ мiсцевого рiвня.

Ключовi слова: iнститучiйна база, державний piBeнb, локапьний piBeHb,

центрЕlIIьнi органи виконавчоi вrrади, органи мiсцевого самоврядування, слУжбИ,

установи, центри, закJlа.ryl соцiального захисту, закJIад{ соцiа-пьного обслуговУ-
вання.

CeMiHapcbкe заняття б. Iнстиryцiйна база соцiально-правового захис-
ту особистостi (2 год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2
Щодатковi: 4,7, |З

CeMiHapcbкe заняття 7. Мiжвiдомча взаемодiя у системi соцiаJIЬнО-
правового захисту особистостi (2 год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2, 5

Щодатковi: 8

CeMiHapcbкe запяття 8. Позасудовi iнстиryцii захисту прав людини (2
год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2, 5

Щодатковi: 1З

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
<<Щiяльнiсть фахiвцiв соцiальноi сфери у системi соцiально-правового

захисту особистостЬ>

Лекцiя 1. Соцiально-педагогiчне забезпечення прав дiтей, молодi
та сiмей з дiтьми (2 год.)

CyTHicTb соцiально-педагогiчного забезпечення прав клiентiв як системи.
Мета i завдання, принципи та piBHi соцiально-педагогiчного забезпечення праВ

клiснтiв. Види дiяльностi соцiального педагога, його права у сферi соцiально-
педагогiчного забезпечення прав дiтей, молодi та сiмей з дiтьми. Напрями соцi-
.lJIъно-педагогiчного забезпечення прав дiтей та молодi. Умови реалiзацii соцiа-
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льно-педагогiчного забезпечення прав особистостi. Нормативно-правове регу-
лювання соцiально-педагогiчного забезпечення прав особистостi. Закон Украi-
ни <Про соцiальну роботу з дiтьми та молоддюD як нормативна база соцiально-
педагогiчного забезпечення прав клiснтiв.

Ключовi слова: соцiально-педагогiчне забезпечення прав особистостi,
принципи, напрями, умови соцiально-педагогiчного забезпечення прав дiтей та
молодi.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 2,1,0

Щодатковi: 13

Лекцiя 2. Представництво iHTepeciB клiента (2 год.)
CyTHicTb поняття (представництво iHTepeciB клiента>>. Рiзнi пiдходи до

представництва iHTepeciB клiснта. PiBHi, типи й стратегii представництва iHTe-
peciB. CyTHicTb iндивiдуа-гrьного представництва iHTepeciB людини. Алгоритм
iндивiдуального представництва iHTepeciB клiента. Колективне представництво
iHTepeciB. Щержавний соцiа_гrьний стандарт надання ссоцiальноi послуги (пред-
ставництва)).

Ключовi слова: представництво iHTepeciB клiента, пiдходи до представни-
цтва, piBHi, типи, стратегiТ представництв4 iндивiдуальне представництво, коле-
ктивне представництво.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2
,Щодатковi: 14

CeMiHapcbкe заняття 9-10. Соцiа;ьно-правовий захист дiтей та молодi
рiзних груп 14 гол.).

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,5
Додатковi:2,4, ||, 12

Лекцiя 4. Реалiзацiя права дитини на участь у життi суспiльства (2
год.)

Участь у життi суспiльства як фундаментапьне право дитини. Участь у
життi суспiльства як самопредставництво: сутнiстъ i значення. Ступенi, сфери
та (сходинки>) участi. Форми зЕrлуIення дiтей до участi в життi суспiльства.
Принципи cTocyHKiB мiж дорослими та дiтьми, ризики та перешкоди участi.
Щитяче громадське об'сднання як середовище реалiзацii права дитини на r{асть
у життi суспiльства. Соцiально-педагогiчне забезпечення права дитини бУти
членом дитячих громадських об'еднань.

Ключовi слова: право на участь у життi суспiльства та ухвалеЕнi рiшень,
ступенi участi, форми yracTi, принципи участi, ризики i перешкоди )л{астi, ди-
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тячi громадськi об'еднання.
CeMiHapcbкe заняття 11. Форми участi дiтей в життi суспiльства та ухва-. леннi рiшень (2 год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2, 5

.Щодатковi: 9, 10, 13

б. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцiнювання навчальн ,дентi. Uистема оцlнювання навчальних досягнень в

Вид дiяльностi студента

:эсу-
=Ф

- 
L.].

Ki о

Mo:y.rb l N4ол.ч;ь 2 Модуль 3

д
J

d
дF
с)
Ед
tr

I

(Ёф
.оБ
аюАу
о.ч
YvФ-.а
>-

л
l

ц

Fо

g

I

т.-jq
гСJ
Kj Ю

sЭ.J .Оz,ч

д

ц
дзо
д
у.

I

сdф

аю
irr
bzvсвл>Е

Вiдв дування лекцlи 1 5 5 2 2 J _)

Вiдвiд),вання ceшliHapcb-
ких занять

l J J 5 5 J J

В iдвiд},вання практичн llx
:]анять

l

Робота на ceMiHapcbKo\l\
заняттi

l0 J з0 5 50 J 30

Робота на практично\I\
заняттi

l0

Лабораторна робота (в

тому числi допуск. вико-
нання. захист)

10

Виконання завдань для
самостiйноТ роботи

5 2 10 2 10 2 10

Виконання модульноТ

роботи
25 1 25 1 25 1 25

Виконання IНДЗ 30

Разом lJ 82 7l
максимальна кiлькiсть бал] в: 226

226:100:2"26. Стулент набрав Х балiв; Розрахl,нок: Х:2.09: загальна кiлькiсть ба-

лiв.

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерii iT оцiнювання.

Самостiйна робота 1-2. Теоретико-методологiчнi основи соцiальнО-
правового захисту (12 год.)
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.Щва завдання за вибором студента:
1. Створити мiнi-кросворд за будь-якою темою першого модулю (10 За-

питань).
2. Створити перелiк фiльмiв, у яких порушено права дiтей, вказати ЯКi

саме права.
3. Знайти в мережi Iнтернет,Щекларацiю прав дитини, 1959 р. ОзнаЙоМИТИ-

ся з документом. Законспектувати ocHoBi принципи,ЩекларацiТ.
4. Ознайомиттися з офiцiйним сайтом ООН. Зробити (за вибором сУдеНТа):

а) стислий конспект щодо новин ООН; б) перелiк мiжнародних лкументiВ, ПУб-

лiкацiй щодо забезпчееннlI прав дiтей та молодi.

Самостiйна робота 3-4, Реалiзацiя державноi полiтики у сферi соцiальНО-
правового захиgry (18 год.)

.Щва завдання за вибором студента:
1. Знайти на офiцiйному сайтi ВерховноТ ради УкраiЪи нормативнi докУ-

менти у сферi охорони дитинства (Закони Украiни <Про охорону ДиТИНСТВа),
(про органи iслужби у справах дiтей та спецiа-пьнi установи дJIя дiтей>, (ПРО

соцiалъну робту з сiмями, дiтьми та молоддю)), <про молодiжнi i дитячi громад-

cbKi обдеднання>, Сiмейний кодекс, Кримiналъний кодекс УкраiЪи тощО). ОЗНа-

йомитися з документами. За одним iз нормативних документiв (за вибОРОМ)

складсти 10 тестових завданъ, з них: З - у закритiй формi (одноварiантне), 5 - у
закритiй формi (багатоварiантне), 2 - вiдкитi запитання.

2. Визначити соцiа.ltьнi iнститучii соцiатrьно-правового захисry дiтеЙ, МО-

лодi та сiмей з дiтъми, що розмiщенi за Вашим мiсцем проживаннъ да'гИ iM КО-

ротку характеристику. Створити iнстиryчiйну карry сцiально-правоовго ЗахСИТУ

населення.
3. Ознайомитися iз досвiдом функцiонрання уповноважених з праВ

дiтей за кордоном. Пiдгоryвати письмову iнформацiю.

Самостiйна робота 5_б. Щiяльнiсть фахiвцiв соцiальноi сфери у сис_
TeMi соцiально-правового захисту особистостi (4 год.)

Щва завданЕя за вибором студента:
1. Представити (сходинки)) участi дiтей та молодi за Р.Хартом за ДоПО-

могою схеми.
2. Знайти в мережi IHTepHeT iнформацiйний матерiал (наприклад, статТЯ,

реферат, курсова робота) на тему соцiально-правового захисту сiмей з дiтъМИ,
якi переселилися iз зни военних дiй. Скласти анотацiю (перелiк питань, ЩО РОЗ-
криваються, використанi джерелц висновки i

J.
ся, використанi джерелц висновки i прорпозицii).

Щiбрати три прикJIади iз ЗМI щодо фактiв прорушення прав вр€lзливих

груп населення.
КритерiТ оцiнювання:
- змiстовнiсть -З бали
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- вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення-2 бали

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерiТ оцiнювання.

б.4. Форми проведення семестрового контролю та критерiТ оцiнювання.
Не передбачено

б.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного контроЛя.

1. Щiялънiсть позасудових iнстиryтiв захисту прав людини (Iнстиryт УповнО-
важеного Верховноi Ради УкраiЪи з прав людини та Iнститут Уповноваженого
Президента з прав датини).

2. Форми сiмейного влашцrваннrl дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвсь-
кого пiклування.

3. Патронат над дiтьми як нова соцiальна послуга.
4. Представництво iHTepeciB клiснта: сутнiстъ, види.
5. Охарактеризуйте ocHoBHi c1..racHi реформи у сферi охорони дитинства, За-

безпечення прав дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених пiклування, дiтей з iнвалiД-
нiстю

6. CyTHicTb i соцiальне призначення прав людини
7. Мiжнародне право: сутнiстъ, види документiв, ключовi органи мiжнарод-

ного права.
8. Щiяльнiсть ООН як кJIючовий механiзм забезпечення прав людини.
9. Етапи i характеристика iндивiдуального представництва.
10. Визначення, перелiк та специфiка прав дитини.
11. Концепцiя забезпечення прав дитини. Модель Концепцii
12. Конвенцiя ООН про права дитиЕи: структурц значення
13. CyTHicTb i властивостi прав людини.
14. ГIрава дiтей рiзного BiKy.
15. Закон Украiни <ГIро охорону дитинствa>): заг€Lпьна характеристика, оснО-

BHi змiни i доповнення.
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16. Законодавча база соцiztJlьно-правового захисту дiтей, молодi та сiмей з

дiтьми.
17. Iсторичний розвиток iдеi прав дитини.
18. CyTHicTb та значення Преамбули до Конвенцii ООН про права дитини.
19. Пiдходи до представлення та вiдстоювання iHTepeciB людини
20. Сучасна ситуацiя в УкраiЪi rцодо соцiально-правового захисту дiтей-сирiт

та дiтей, позбавлених батькiвського пiкпування.
21. Класифiкацiя прав людини.
22. Функцii KoMiTeTiB ООН в системi соцiально-правового захисту.
2З. Щiя Мiжнародних судiв та iнших мiжнародних органiзацiй.
24. Загаtтьна характеристика iнституцiйноТ системи забезпечення прав дiтей,

молодi та сiмей з дiтъми на державному piBHi.

б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 1 00-90

Дул<е добре
Добре

82-89
75-8 l

Задовiльно
.Щостатньо

69-7+
60_68

незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела
Основна (базова)

1. Ковчина I. М. Пiдготовка соцiальних педагогiв до соцiально-правовОТ

роботи. КиТв : HITY iMeHi М. П. Щрагоманова,2007. З7З с.
2. Петрочко Ж. В. Основи соцiально-правового захисту особистостi: навч.

посiб. [для студентiв спецiальностi 6.010105 <Соцiальна педагогiка>

денноi та зоачноТ форми навчання] КиiЪ : КиiЪський унiверситет iMeHi
Бориса Грiнченка, 2009. З20 с.

З. Петрочко Ж.В, Система захисту дiтей в YKpaTHi: компоненти та кроки ДО

оновлення / Особистiсть у просторi виховних iнновацiй : матерiали
Всеукраiнськоi наук.-практ. конф. IH-Ty проблем виховання НАПН
УкраТни / [За рел. I.Щ.Беха, Р.В.Малиношевського, O.M.loKyKiHoT]. КиТв,

19.10.2018 р. Iвано-Франкiвськ : HAIP, 2018. 448 с. С. 280-285.
4. Соцiально-педагогiчнi основи захисту прав дитини: Навч. метод, посiб. / }rI.

В. Свсюкова, О. А. Калашник та iH.; за ред. К. Б. Левченко та О. А.
УдаловоТ. Киiв : ФОП <N4альцев>, 2008. 224 с.

5. Енцикпопедiя для фахiвцiв соцiальноТ сфери / за заг. ред. I.Щ.ЗвсревоТ. КиiЪ,
Сiмферополь : YHiBepcyM, 20|2.536 с.

Додаткова

Загальна декларацiя прав "Iюдини.
Закон УкраТни uПро Зага-rьно.]ер.,I\авнч програму <НацiональниЙ ПЛаН

дiй шодо реапiзаuiТ КонвенцiТ ооН про права .]итини)) на 20 |6 - 2020 рр.).
Закон Украiни <Про охорон\ :итинства).
Закон УкраТни <Про забезпечення органiзаuiйно-правових умов
соцiального захисту, riтей-сирiт та лiтей, позбавлених батькiвсъкоГо
пiклування>.
Закон УкраТни <Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi

установи для дiтей>
Конвенцiя ООН про права дитини.
Конституцiя УкраiЪи.
Постанова Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 24.09.2008 р. J\Ъ866 <Про
питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз захистом
прав дитини)) (iз змiнами i доповненнями 2018 р.).
Петрочко Ж. В. Рiзнорiвнева участь у lкиттi суспiльства i прийняттi рiшенЬ
як прояв суб'сктностi дитини l )К. В. Петрочко ll Теоретико-методичнi
проблеми виховання дiтей та учнiвськоi молодi: зб. наук. праць IH-Ty

проблем виховання НАПН УкраiЪи / [рел. колег. О. В Сухомлинськq
I. !. Бех та iH.]. Кам'янецъ-Подiльський : Видавець Зволейко !.Г., 20112.

Вип. 16, кн. 3. С. 7З-81.
Петрочко Ж. В. Чинники захишеностi пiдростаючоТ особистостi в дитяЧОМУ

1.

2.

J.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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громадському об'сднаннi // Гуманiтарний вiсник ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iMeHi Григорiя
Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 27. С.366-З70.

11. Петрочко Хt.В. Забезпечення права на сiм'ю: вiд традицiй до iнновацiй //

Науковий часопис НПУ iMeHi М.П.Щрагоманова. СерЬ 1 1. Соцiальна

робота. Соцiаrrьна педагогiка : зб. наук праць. Вип. 17. Ч. 1 КиТв. IBaHo-

Франкiвськ : Вид. НПУ iMeHi М.П.Щрагоманова, 20IЗ.2|6 с. С.'75-82-
Петрочко Ж.В. Передумови та стратегiчнi завдання деiнституltiалiзацiТ В

УкраiЪi // Педагогiка i психологiя.20|8. J\Ъ З. С. 49-56.
Петрочко Ж.В. !iти у складних життсвих обставинах: соцiальНО-
педагогiчне забезпечення прав : монографiя. PiBHe: О.Зень, 2010. 368 с.

Щивiльний кодекс УкраiЪи.

12.

1з.

\4.


