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Опис навчальноiдисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни
за формами навчання

денна заочна
Вид дисциплiни формування фахових

компетентностей
IИgрq викладання, навчання та оцiнювання украiнська

2160
Курс J
Семестр 6
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом: 2

Qбсяг кредитiв б0
Обсяг годин, в тому числi:
Аудиторнi 28
мод)rльний контроль 4
Семестровий контролъ
Самостiйна робота 28
Форма семестрового контролю

1. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни
МеТа КУРсУ - пiдготовка квалiфiкованих фахiвцiв шляхом засвоення ними

ТеОРеТиЧних знань, понrIть, принципiв соцiальноТ роботи з особами, якi
ПеРебУВаЮТъ У конфлiктi з законом. Ознайомлення зi сферами дiяльностi
СОЦiаЛЬНОГО працiвника, функцiями й iснуючими програмами роботи у рiзних
СОЦiаЛЬНИх iнститутах, а також формування навичок профiлактики та
попередження правопорушень серед населеннrI.

Завдання курсу:
. сисТематизацiя теоретичних знань щодо соцiальноi роботи з особачrи, якi

перебувають у конфлiктi з законом, зощрема, правопорушень, серед населення,
засвоення основних понять щодо делiнквентностi, злочинностi, асоцiа.тlьностi
та антисоцiальностi, детермiнантiв цих явищ; вивчення соцiально-педагогiчних
i псlосологiчнrоr особливостей щримiнаlrьних поведiнкових вiдхилень
особистостi;

о вивчення Й анапiз законодавчоi бази Укратни щодо профiлактики та
попередженЕя правопорушень i злочинностi серед населення;

о ознайомлення з можливостями соцiатlьноi корекцii злочинноi поведiнки
серед населення та дослiдженЕя системи роботи соцiаlrьних iнстиryцiй, що
займаються вирiшенням даноi проблеми;

о аналiз й узага-tlьнення практики, досвiду соцiа-гrьноi роботи з особами, якi
перебуваютъ у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень.



2. Результати навчашня за дисциплiною
Вивчення даного курсу та засвоення основних його положень дозволить

майбутнiм фахiвцям орiентуватися у сферi попередженнrI вiдхилень у поведiнцi
та правопорушень серед населеIIнrI; розробляти та реалiзовувати соцiа-пьнi
[Iроекти, спрямованi на профiлактику поведiнки, що вiдхилясться вiд норми;
вгIливати на формуваннrI соцiальноi полiтики держави у даному напрямку.

Пiсля опанування курсу студенти мають володiти знанняIwи щодо:
о iсторичного аспекту проблеми соцiалъноi роботи з особами,, якi

перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень, якi вчиняються в
YKpaiHi;

. cyTHocTi та причин протиправноi поведiнки, правопорушеЕъ i злочинiв;

. особливостi осiб, якi маютъ делiнквентIry поведiнку;
G поняття iндивiдуальноi та |руповоi злочинностi та ik особливостей;
о нормативно-правовоi бази Украiни з попередження та профiлактики

правопорушеЕь;
о понять, видiв, завданъ, принципiв та методiв соцiальнот профiлактики

правопорушень;
о ролi та функцiй соцiалъних iнстиryцiй у сферi профiлактики

rлравопорушень серед населення
Пiд час семiнарських i практичних занять, самостiйноi роботи студенти

набувають умiння та навички:
, планування й органiзацii соцiально-педагогiчноi роботи з особаrrли, якi

гlеребувають у конфлiктi з законом;
о органiзацii та здiйснення профiлактичноi роботи з рiзними категорiями

i{аселеннlI;
о склодання проектiв i програм з профiлактики делiнквентнот поведiнки;
. наJIагодження взаемодiт та партнерства з органiзацiями, що займаються

профiлактикою правопорушень i злочинностi серед населення;
е аналiзу дiй фахiвцiв, якi займаються соцiалъною роботою з

гrрофiлактики правопорушень, наданшt рекомендацiй щодо оптимiзацii та
модернiзацii профiлактичноi дiялъностi.

Таблиця 1.

Компетенцii студента, який опанував дисциплiну
<<Соцiальна робота з особами, якi перебувають у конфлiктi iз законом>>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноТ компетенцii
зк*з
it\-0
{загальнi компетенцii

Здатнiсть працювати у командi.
Здатнiсть до генерацiТ нових iдей, творчого
пiдходу до вирiшення професiйних завдань_

Фк_з Здатнiсть визначати та враховувати особливостt

рiзних груп отримувачiв посrryг. Знання cyTHocTi
та особливостей оцiнки потреб особи та ciM'i.
Здатнiсть до прогнозування результатiв роботи з

урахyванням чинникiв



Фк-6
(фаховi компетенцiТ)

соцiального середовища.
Здатнiстъ до критичного оцiнювання соцiальних
наслiдкiв полiтикиu. у сферi прав людини,
соцiа-гlьноi iнклюзiil та стагIого розвитку
суспiльства.

грн

прн 6
(програмнi результати
навчання)

Вмiння оптим€tльно використовувати технологii
соцiа-пьноI роботи з рiзними категорiями
отримрачiв послуг.
Здатнiсть розробляти та впроваджувати рiзнi
категорii тренiнгових процрам для рiзних груп
отримувачiв послуг у запежностi вiд iх потреб.



З. Структура навчальноi дисциплiни

тематичний план для денноi форми навчання
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4. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль I
Загальнi засади соцiальноi роботи з особами, якi перебувають

у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. HayKoBi TeopiT розвитку протиправноi, кримiналъноi
{злочинноi) поведiнки серед населення, cyTHicTb i причини.

OcHoBHi HayKoBi Teopii розвитку протиправноi та делiнквентноi гrоведiнки.
Сl^rасний стан та динамiка правопорушень серед населення в УкраiЪi.
Статистичнi данi щодо кiлькостi правопоруIцень i злочинiв, вчинених
населеннrIм. Тенденцii правопорушень i злочинностi серед населеннrI УкраiЪи.
Чинники, що впливають на здiйснення правопорушень i злочинiв у соцiальному
середовищi.

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

CeMiHapcbKe заняття. Тема 1. HayKoBi теорii розвитку протиправноi,
кримiнальноi (злочинноi) поведiнки серед населення, сугнiсть i причини.

Лекцiя. Тема 2. Класифiкацiя iндивiдуальноi та груповоi злочинностi.
iilДивiдlzалънi особливостi делiнквентiв.

iндивiдуапьна злочиннiсть. Групова злочиннiсть. ОЗГ. Класифiкацiя
злочинцiв. Класифiкацiя злочинних цруп. Iндивiдуальнi особливостi осiб, якi
вчиняють злочини. Ролi в озг.

OcHoBHi поIutття: злочинцi, rqrимiн€tльна група, органiзована злочинна
група, iндивiдуальнi особливостi.

Лекцiя. Тема 3. Нормативно-правова база попередження протицравних i
злочиннID( дiй серед населення.

OcHoBHi мiжнароднi нормативно-правовi документи щодо з€lхисту прав i
свобод людини. Вiтчизнянi нормативно-правовi документи, спрямованi на
попередження rrравопорушень i злочинностi серед населеннrI. Кримiнальний
ýс}декс УкраiЪи, Кодекс УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушенЕя.

OcHoBHi поняття: населення, покарання, правоохороннi органи та служби,
гrрофiлактика правопорушень.

Семiнарсъке заняття. Тема 4. Медiацiя.

Практичне заняття. Тема 4. Медiацiя.



Змiстовий модуль II
Система соцiальноi роботи з особами, якi перебувають у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. Соцiа-шьна робота в системi пробацii.
CyTHicTb та завдання пробацii. Види пробацii: досудовц наглядова та

гяенiтенцiарна пробацiя. ,.Щосудова доповiдь. Оцiнка ризикiв та потреб вчиненнrI
II0вторного правопорушеннrI. Iндивiдуальний пJIан роботи iз засудженим.
Соцiалъно-виховна робота iз засудженими як складова плану. Пробацiйнi
ilрограми. Суб'екти взаемодiТ з органами пробацii у здiйсненнi соцiальноТ

роботи iз засудженими, зокрема з неповнолiтнiми.
OcHoBHi поIIяття: пробацiя, оцiнка ризикiв та потреб (ОРП), iндивiдуальний

пJiaH, соцiально-виховна робота.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 1. Соцiальна робота в системi пробацii.

Практичне заняття. Тема 2. Сутнiстъ i завдання пробацiйних програм.

ЛЕКtЦЯ. Тема 3. Здiйсненнrl соцiальноТ роботи з засудженими в установах
Rаконання покарань.

Кримiнально-виконавча служба. Засудженi в установах виконання
покарань. Специфiка вiдбування покарання. Соцiалъна робота з засудженими у
кримiнально-виконавчiй службi. УдосконаJIення кримiналъно-виконавчоТ
полiтики в Украiнi щодо вiдбування та виконаннrI покарань.

OcHoBHi понrIття: кримiнально-виконавча служба, колонiя, слiдчий
iзолятор, фiлософськi принциlrи щримiна"шъного судочинства, умовно-
дострокове звiлънення.

Практичне занrIття. Тема 3. Здiйснення соцiальноi роботи з засудженими в

установах виконання покарань.

Практичне заняття. Тема 4. Програми ресоцiалiзацii та соцiалiзацiТ
засуджених, якi звiльнилисяз мiсць позбавлення волi.



Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1
.)
J fJ 2 2

l}iдвiдування семiнарських занять 1 2 2 1 1

Вiдвiдування практичних занять 1 1 1 5 5

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 1J з0 2 20
робота на практичному заняттi 10 1 10 5 50
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Викояання завдань для самостiйноТ
воботи

5 2 10 2 10

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IН!З 30

Разом 81 11з
futrаксималъна кiлькiсть балiв: 1,94

Розрахунок коефiцiента: Максималъно можJIива кiлькiстъ балiв: |94.
Коефiцiент: I,94. Розрахунок балiв, отриманих студентом (приведенЕя до
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : |,94 :
кiлькiсть балiв - рейтинговий покЕtзЕик успiшностi студента (де Х - кiлькiсть
L}aJ'I1 их студентом м вивчення

5. Контроль навчальних досягнень

5.1. Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

5.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерiТiТ оцiнювання

Змiстовий модуль I
Загальнi засади соцiальноi роботи з особами, якi перебуваютъ

у конфлiктi iз законом

Самостiйна робота.
Завдання 1. Подивитъся та напишiть есе з теми: <<Сl"rасний стан

злочинностi в УкраiнЬ.
Критерii оцiнки:
. завдання виконано у повному обоязi проведений аналiз, спiвставлення,

зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в H€uIBHocTi особистiсна думка
студента - 5 балiв.

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

. завдання виконано у повному обсязi - З бали.



. завданнrI виконано частково - 2 бали.
о завдання виконано поверхово - 1 бал.

завдання 2. Заповнiть таблицю <гендернi особливостi передумов вчиненIuI

Критерii оцiнки:

il ень / злочинност1>
КлючoвiгeндepнioсoбливoстiпepeдyМoB"ч"не

представниками рiзноi cTaTi
Чсловiки жiнки

с нестандартна, власна, оригiналъна, обrрунтована та доведена - 5 балiв.
о перероблена вже iснуюча, доданi оригiнальнi думки та iдеi - 4 бали.. наведена вже iснуюча точка зору - З бали.
. завдання виконано, спирЕlючись тiлъки на матерiали лекцii_ 2 бали.. завдання виконано частково - 1 бал.

Змiстовий модулъ II
система соцiальноi роботи з особами, якi перебуваютъ у конфлiктi iз законом

Самостiйна робота.
завдання 1. Розробити проект програми пiдготовки до життя на волi

засуджених.
структура програми: пояснювzlльна записка, хiд реалiзацiт з конкретними

заходамИ; резульТат, якиЙ передбаЧено отримати пiсля реалiзацii програми,
можливi ризики та способи ik подолання; висновки.

Критерii оцiнки:
, завданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використаннrIм додаткових

науковиХ джереЛ iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi
висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна Думка студента -
5 балiв.

. завдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових
IiауковиХ джереЛ iнформацii, проведений ана.rriз, спiвставленIUI, зробленi
висновки - 4 бали.

. завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 бали.

. завдаНня викоЕано, спир€tючись тiльки на матерiа;rи лекцii_ 2 бали.
о завдання виконаЕо частково - 1 бал.

Завдання 2. Заповнiтъ таблицю <<Види пробацiЬ>.

Щосудова пробацiя Наглядова пробацiя Пенiтенцiарна
пробацiя

{;yTHicTb



Ключовi партнери
(с_чб'екти взаемодii з

Критерii оцiнки:
, завдання виконано У повному обсязi проведений аналiз, спiвставлення,

зробленi висновки, наведенi приклади з фiлъму, в наявностi особистiсна думкастудента * 5 балiв.
. завдання виконано у повному обсязi, зробленi висновки - 4 бали.. завдання виконано у повному обсязi - З ба-тrи.
о завдання виконано частково - 2 бали.. завдання виконано поверхово- 1 бал.

_ 5.3. Форми проведення модульного контролю
оцiнювання.

Модульний контролЪ знанЬ студентiв здiйснюеться пiсля завершеннrI
вивченшt навч€lльного MaTepialry Mo.ryJUI дисциплiни. Виконання модульноi
роботи вiдбуваетъся В тестовому режимi з використанням роздрукованихзавдань. Завдання розподiляютъся за piBHeM складностi:

. проста вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 0,5 балiв;
о вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
о завдання, якi потребуютъ знань визначень, або гrов'язаних з заповненням

таблиць - 1,5 бали;
э творчi завданIuI -2 бали.
загальна кiлькiстъ питань у одному BapiaHTi розподiляеться так:

' ПИТаННrI, ЩО ПеРеДбаЧаЮТЬ пРОсТу вiдповiдь (таю) чи <<нЬ> - 8 х 0,5 ба_тliв: 4 баллп;

' питаЕня, що переДбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1
бал:8 балiв;

с завдання, якi потребують знанъ визначенъ, або пов'язаних з заповненням
таблиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;

о творчi завдання - 2 х2 бали: 4 бали.
у залежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичний)

кiдькiстъ питань за piBHeM складностi може змiнюватися, аJIе загальна кiлькiсть
балiв у cyMi повинна складати 25.

5.4. ФормИ проведеннЯ семестрОвого контролю та критерiТ
оцiпювапня

Не передбачено навч€tльним планом.

5.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю

критерlI

Тенденцii правопорушень та злочинностi серед населенЕя УкраiЪи.

Ij* кого сrrрямована
ilслiснт)



Груповий характер злочинностi та правопорушень населення.
Засудженi в мiсцях позбавлення волi: кiлькiсний та якiсний анапiз.
Щержавна полiтика щодо шопередження правопорушень / злочинностi,

бездоглядностi серед населення.
Поняття (<простуrrою), (шравоIIорушення> та (злочин).
Кримiнальна поведiнка: критерii та види.
Причини здiйснення гIравопорушень та злочинiв населенням.
Мотивацiя правопорушникiв / злочинцiв.
Чинники, що вплив€Iють на здiйснення правопорушень та злочинiв у

соцiальному середовищi.
Соцiалъний та психологiчний портрет особи, яка мае делiнквентну

rrоведiнку, на рiзних вiкових етапах розвитку.
Рання дiагностика.
Поняття соцiалъна профiлактика прав опорушень.
Мета, завдання та види профiлактики.
Принципи соцiальноТ профiлактики правопорушень.
Аналiз ефективностi методiв профiлактики правопорушень.
OcHoBHi мiжнароднi нормативно-правовi документи, прийнятi з метою

захисту осiб, якi перебувrtють у конфлiктi з законом.
Вiтчизнянi нормативно-правовi документи, спрямованi на попередження

правопорушенъ серед населення.
Кримiнальний кодекс Украiни, Кодекс УкраiЪи про адмiнiстративнi

правопOрушення.
Медiацiя.
OcHoBHi принципи дiяльностi спецiальних закладiв.
Особливостi здiйснення профiлактики правопорушень.
Система роботи з профiлактики делiнквентноi поведiнки та

IJравопорушень в соцiальних службах.
Iндивiдуальнi та груповi форми профiлактики, iнтерактивнi методи у

профiлактичнiй роботi, вибудовуваннrI партнерськоi взаемодiI у громадi.
Засудженi у пенiтенцiарнiй системи.
Специфiка вiдбування покарання особами у виrrравних колонiях i слiдчих

iзоляторах.
Соцiальна, педагогiчна та психологiчна робота з засуджеЕими у

шенiтенцiарнiй системi.
Служба пробацiТ. Закон Украiни про пробацiю.
Структура та органiзацiя дiяльностi служби пробацii.

,Щосудова доповiдь.
ЗдiйсненЕя нагJIяду.
Пробацiйнi програми.
Нормативно-правова бжа ресоцiалiзацii засуджених до покарань, Н€

l1ов'язаних з позбавленням волi.
Система установ, зал}чених до процесу соцiалъноТ реабiлiтацii та

ресоцiа-пiзацii засуджених до zlльтернативних покаранъ.
покарань, не пов'язаних з позбавленнrIм волi.



Особливостi осiб, якi повернувся з мiсць позбавлення волi.
Специфiчнi проблеми особи, яка IIовернуласяз мiсць позбавлення волi.
Складання iндивiдуальноi дiагностичноТ карти особи, яка повернулася з

мiсць позбавлення волi.

6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
60-б8

Незадовiльно 0_59
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гrеребувае в коIIфлiктi зi законом, крiзь призму правових реформ>], (КиiЪ, 24
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