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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiъська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс 4

Семестр 7

Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контролъ 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни

3. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуJIя <<Соцiалъно-педагогiчна профiлактика насильства
в ciM'T та жорстокого поводжеЕнrI з дiтьми>> е формування компонентiв
мотивацiйного, когнiтивного та операцiйного складникiв готовностi
студентiв до роботи з попередження та подолаЕня насильства в ciM'T та щодо
дiтей
Завдання змiстового модуля <Соцiалъно-педагогiчна
насильства в ciM'T та жорстокого поводження з дiтьми>>:

профiлактика

жорстокого поводження з дiтьпли та своеi ролi як фахiвця у il
подоланнi;
ознайомлення студентiв з базовими
насилъства в ciM'i та шодо дiтей;

категорiями проблеми

попередженЕя

насильства;

вивчення та ана-пiз законодавчоi бжи з питань
насилъства в ciM'i та щодо дiтей;

формування BMiHb та навиtIок виrIвленнrI рiзних видiв

3.

ik сiм'ями та дiтъми, якi перебувають в конфлiктi з законом.

Результати навчання за дисциплiною
Здатнiсть продемонструвати базовi медико-соцiальнi, комунiкативнi,
психологiчнi та педагогiчнi знання з професii у процесi забезпечення
соцiалъно-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми, молоддю та сiм'ями

3



ЗДатнiСть ВиЗначати прiоритетнi напрями та планувати ocHoBHi етапи
соцiагlьно-педагогiчноi дiяльностi; координувати та коригувати
дiяльнiсть учасникiв соцiально-педагогiчного процесу, працювати у
мультидисциплiнарнiй командi
Здатнiсть продемонструвати наЗДатнiсть продемонструвати на базовому piBHi володiння комплексом
соцiально-педагогiчних технологiй у роботi з дiтьми, молоддю та

базовому

сiм'ями
Здатнiсть забезпечувати соцiалъно-правовий захист дiтей, молодi та ik
сiмей

4. Структура навчальноТ дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
ti
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Розподiл годин мiж видами робiт
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Змiстовий модуль 1. Сутнiстъ феномену насильства в сiм'i та
кого поводженшI з дiтьми

Тема 1. CyTHicTb та особливостi
феномену насильства в ciM'i та щодо
дiтей 2 2
Тема 2. Фактори ризику насильства в
ciM'T та жорстокого поводженнrI з
дiтьми 4 2 2
Тема 3. Види та наслiдки насильства
в ciM'i та щодо дiтей 2 2
Тема 4. Вплив жорстокого
поводження на дiтей рiзного BiKy 2 2
Тема 5. Iндикатори скоення
насильства щодо дiтей та шляхи
ikнього виrIвлення 6 4 2
Самостiйна робота 1. .Щжерела та
фактори ризику насильства та
жорстокого поводження з дитиною |4 |4
Модульний контроль 2

Разом з2 10 6 |4
Змiстовий модуль 2. Система попередження насильства в ciM'i та щодо дiтей
Тема 6. Нормативно-правове
забезпеченнlI попередження
насильства в ciM'I та жорстокого 4 2 2



поводження з дiтьми.
Тема 7. Змiст та форми
профiлактики насильства в ciM'i та

кого поводження з дiтьми
Тема 8. Змiст та форми соцiально-
педагогiчноi роботи з дитиною, яка
постраждала вiд насильства, та fi
сiм'сю
Самостiйна робота 2.

Характеристика нормативно-
правовоi бази УкраiЪи щодо захисту
дiтей вiд жорстокого поводження
Самостiйна робота 3. Професiйна
компетентнiсть соцiалъних
працiвникiв щодо попередженнrI
жорстокого поводження з дитиною

5. Програма навчальноi дисциплiни
Модуль 1. CyTHicTb феномену насильства в ciM'T та

жорстокого поводження з дiтьми
Лекцiя 1. CyTHicTb та особливостi феномену насильства в ciMoi та

щодо дiтей
Феномен насильства в ciM'T та жорстокого поводжеЕня з дiтьми. Огля:

виникнення татеорiй вiтчизняних та зарубiжних дослiдникiв у сферi

розвитку феномену домашнъого насилъства.
Поширенiсть насильства в ciM'i та жорстокого поводження з дiтьми в

Украiнi та cBiTi.
Насильство щодо дiтей в сiм'i та його особливостi. Насильство щоДо

дiтей поза сiм'ею.
Пiдходи до rенези насильства: соцiокультурний, iндивiдуалъно-

психологiчний та системний сiмейний.
OcHoBHi поняття теми: дiти; неповнолiття; насилъство; насильство в

ciM'i; жорстоке поводженнrI з дiтьми.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
.Щодатковi: 5

Лекцiя 2. Фактори ризику насильства в сiм'i та жорстокого
поводження з дiтьми



Фактори ризику насильства в сiм'i та жорстокого поводження щодо
дитини, Умови, за яких дiю можна ква-тriфiкувати як насильство щодо дитини.
CyTHicTb цишIу насильства та стадiй розвитку насильства. Особливостi осiб
та родин, що допускають фiзичне, психологiчне, економiчне, сексу€шьЕе
насильство щодо дитини. OcHoBHi психологiчнi характеристики батькiв, якi
застосовують насильство щодо дiтей.

OcHoBHi поняття теми: дiти, неповнолiття, насильство, насильство в
ciM'i, жорстоке поводження з дiтьми, цикп насильства, фактори ризику.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,3
,.Щодатковi; 3, 4, 5
Лекцiя 3. Види та наслiдки насильства в ciM'i та щодо дiтей
Характеристика фiзичного насильства, його особливостi. Специфiка

сексуаJIьного насильства над дитиною. CyTHicTb психологiчного (емоцiйного
насильства) над дiтьми та його форми. Особливостi нехryвання потребами
дитини (економiчного насильства). Загальнi наслiдки насильства для дитини,
агресора та суспiльства загчLлом. Наближенi та вiмаленi у часi наслiдки
насильства щодо дитини. Фiзичнi та психологiчнi наслiдки насильства щодо
дiтей. Наслiдки насильства щодо дiтей дJuI |ромади, суспiльства.

OcHoBHi поняття теми: фiзичне насильство, сексу€Lльне
насильство,психологiчне насильство, нехтування, наслiдки.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,4,5
.Щодатковt: 4,5,6
Лекцiя 4-5. Iндикатори скоення насильства щодо дiтей та шляхи

ikнього виявлення

Iндикатори фiзичного, сексуЕLльного, психологiчного та економiчного
насилъства над дитиною. Групи iндикаторiв насильства щодо дiтей.

LL[ляхи виявленнrI iндикаторiв насильства. Методи дiагностики
насильства над дитиною: вiзуалънi, психологiчнi, медичнi, соцiологiчнi,
педагогiчнi. Особливостi застосування рiзних методiв.

OcHoBHi понrIття теми: фiзичне насилъство, сексу€Lльне насильство,
психологiчне насильство, нехтування, iндикатори, методи дiагностики

OcHoBHi: 2, З, 4

,.Щодатковi:3,4
Практичне заняття 1. Фактори ризику насильства в сiм'i та

жорстокого поводження з дiтьми
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2, З, 4,

,Щодатковi: З,4,5
Практичне заняття 2. Вплив насильства та жорстокого поводження
на дiтей рiзного BiKy
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,,2,З,4



,Щодатковt: З,4
Практичне заняття 3. Iндикатори ско€нця насильства щодо дiтей та
шляхи ix виявлення
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3,4
,Щодатковi:3,4
Молуль 2. Система попередження насильства в ciMoi та щодо дiтей

Лекцiя 6. Нормативно-правове забезпечення попереджеЕЕя
насильства в ciMoi та жорстокого поводження з дiтьми

Жорстоке поводження з дитиною як правове поняття. Захист дiтей вiд
насильства у мiжнародному законодавствi.

Нормативно-шравова база УкраiЪи щодо попередження насильства у
ciM'i та жорстокого поводження з дiтьми. Закон Украiни <Про попередх{ення
насильства в ciM'i>>.

Мiжвiдомчий пiдхiд до попередженнrI насильства щодо дiтей та його
нормативно-правове пiдЦрунтя. Органiзацii та установи, що працюютъ в
iHTepecax сiмей та дiтей, зокрема щодо захисту дитини вiд жорстокого
поводження.

OcHoBHi понrIття теми: закони та пiдзаконнi акти з питанъ попереджеЕня
насильства щодо дiтей; кодекс; мiжвiдомчий пiдхiд; мультидисциплiнарна
команда фахiвцiв.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: 4,5

Лекцiя 7-8. Змiст та форми профiлактики насильства в сiм'i та
жорстокого поводж(ення з дiтьми

Сутнiстъ соцiальноI профiлактики насильства та жорстокого поводження
з дiтьми. Первинна, вторинна та третинна профiлактика. OcHoBHi принциIш
профiлактичноi дiяльностi. Змiст та форми профiлактики насильства в ciM'T
та жорстокого поводження з дiтьми.

OcHoBHi поняття теми: соцiальна профiлактика; первинна, вторинна та
третинна про ф iлактика; принципи профiлактики.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
.Щодатковi: 4,5
Практичне заняття 4. Мiжвiдомчий пiдхiд до профiлактикп

насильства в ciM'T та щодо дiтей, робота мультидисциплiнарних команд
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
.Щодатковi: 5

Практичне заняття 5. Змiст та форми профiлактики насильства в
ciM'i та жорстокого поводження з дiтьми

Рекомендованi джерела:



OcHoBHi: 1,3
,Щодатковi: 4,5
Практичне заняття 6. Змiст та форми соцiально-педагогiчноi роботи

з дитиною, яка постраждала вiд насильства, та iT сiм'ею
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi:2,5
Додатковi: 4,5

6. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнювання навчzшъних досягнень студентiв

денноi форми навчання

Вид дiяльностi студента

Модуль 1 Молуль 2
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Вiдвiдування лекцiй 1 5 5
a
J J

Вiдвiдування семiнарських занять 1

Вiдвiдування практичних занrIть 1
a
J 3 J з

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10

Робота на rrрактичному заняттi 10 J 30 J 30
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноТ

роботи
5 1 5 2 10

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ 30
Разом 68 7I

Максимальна кiлькiсть балiв: 1З9

139:100:|,39. Студент набрав Х балiв; Розрахунок: Х: 1,39:
загЕLпьна кiлькiсть балiв

6.2. Завдання дJuI самостiйноi роботи та критерii iT оцiнюваннrl.

Денна форма навчання

Самостiйна робота 1. .Щжерела та фактори ризику насильства та
жорстокого поводження з дитиною

Написати есе на тему: ",Щжерела та фактори ризику насильства та
жорстокого поводження з дитиною" (на ocHoBi переzляdу фiльл,tiв зi спuсl<у,



наdано2о вuкпаdачел4, mа вuзначl,lвlаu mа обтрунmувавl,ttu у робоmi mi з Htlx,
якi на вашу dуr*у, е найсуmmевiuluлlu).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

Виконане завдання розмiщусться студентом на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова- 4 балм
2. Оформлення текстового

оформлення)
Самостiйна робота 2. Характеристика нормативно-правовоi бази

Украiни щодо захисту дiтей вiд жорстокого поводження
Розглянути нормативно-правову базу УкраТни щодо захисту дитинства

вiд жорстокого поводженнrI та скласти таблицю.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бали (д"в. завдання)

Рекомендованi
OcHoBHi:2,4
.Щодатковi:3
самостiйна робота 3. Професiйна компетентнiсть соцiальних

поводжецня з дитиноюпрацlвникlв щодо попередження жорстокого
Завдання:
Розробити розгорнутий сценарiй батькiвських зборiв батъкiв

першокJIасникiв на тему: О'Проблема жорстокого поводження з дитиною та il
попередження i подолання".
Ф о pwt а по d ан ня р езул ьm ami в вuко н ан oi' р о б о mu :

Резулътат подаеться у формi текстового документу. Обсяг роботи вiд 5

до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi комп'ютерного файла з
розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Мiжрядковий iнтервал 1,5.

2. Оформлення текстового документа у виглядi таблицi - 1 бал
джерела:

Проблел,tа Нормаmuвно -п рав о вuй акm
Забезпечення гармонiйного та
повноцiнного зростанIш дитини
ПопередженнlI насильства в ciM'T

Попередження жорстокого
поводження з дiтьми
Робота мультидисцигшiнарних
команд
Запобiжнi заходи щодо агресорiв

Поля з ycix cTopiH 20 мм.

сmапlе1l



Виконане завдання розмiщуеться студентом на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова- 4 бали
2. Оформлення текстового

оформлення)
Рекомендованi дкерела:
OcHoBHi: 2,З,4
Додатковi: 3

6.З. Форrии проведення модульного контролю та критерiТ оцiнювання.
IИодульний контроль здiйснюсться у виглядi тестування та практичного

завдаI]ня.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькост1,25 питань.
Вudu mecmoтLtx зав daHb :

Iз вибором однiсi правильноi вiдповiдi;
На встановлення вiдповiдностi запропонованих наборiв тверджень;
Завдання на розгtiзнавання та вiдтворення правильноi вiдповiдi по
пам'ятi;

по пам'ятi;

Крum ер ii' о r1 i н ю в ан ня :

Виконання тестових завдань - максимум 25 балiв (за кожну правильну
вiдповiдь - 1 бал), з них мiнiмальна допустима кiлькiсть балiв - 15.

6.4. Форми проведеннrI
оцiнювання.

семестрового контролю та критерii

За змiстовим модулем - не передбачено навч€LIтьним планом.

6.5. Орiентовний перелiк питань для комплексного семестрового
контролю

1. Визначте шляхи/способи виявлення iндикаторiв вчинення насильства
щодо дитини.

2. Визначте особливостi та принципи здiйснення опитування батькiв або
iнших родичiв дитини, яка зазн€ша насиlrьства.

3. Визначте, що таке "цикл насильства" та розкрийте його фаз".
4. Розкрийте ocHoBHi етапи та з€Iвдання соцiально-педагогiчноi роботи з

дитиною-жертвою насильства.
Визначте змiст понrIття "жорстоке поводження з дитиною" та

розкрийте його види.
Визначте особливостi, етапи та принципи здiйснення опитуваннrI
дитини.. яка з€внЕLла насильства.

5.

6.
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7. Розкрийте поняття фiзичного насильства над дитиною та його
специфiку.

8. Розкрийте ocHoBHi з€Iвд€lш{rI профiлактики насильства в шкiлъному
середовищi, запровадженнrI просвiтницько-профiлактичних програм та
програм медiацii.

9. Проаналiзуйте ocHoBHi фактори ризику виникнення насилъства та
жорстокого поводження з дитиною у сiм'i.

10.Визначте ocHoBHi органи та служби, на якi покладено функшii
попередження насильства у сiпл'Т, та вкаiкiтъ ocHoBHi iх завдання
(вiдповiдно до Порядку розглlIду звернень та повiдоjl,{лень з приводу
жорстокого поводження з дiтъми або загрози його вчинення),

1 1.Розкрийте шлоlкливостi арт-терапii у роботi з дiтьrtи-жертва}lи
насильства.

12.Визначте завдання закпаdiв ocBimu щодо попередження жорстокого
поводження з дiтьми (вiдповiдно до Порядку розгляду звернень та
повiдомлень з приводу жорстокого поводження з дiтьми або загрози
його вчинення).

Зразки тестових питань:
I. Якийхарактер мае феномен насильства в ciM'i?
А) Епiзоличний.
Б) Постiйний.
В) I_{иклiчний.
Г) Випадковий.

2. Яке визначення насильства IIдодо дитини с найбiльш вiрним?

А) Умисне нанесення одним членоN{ ciM'i iншому члену ciM'i побоiв, тiлесних

ушкоджень, що може призвести або призвело до cMepTi постраждаJIого,
нанесення шкоди його честi i гiдностi.
Б) Будь-якi дii фiзичного, психологiчного, сексуа_гIъного або економiчного
характеру (або ж бездiяльнiсть) щодо дитини з боку iншоi людини (дитини
або дорослого) в ciM'T або поза нею, якi порушують права та свободи ди,tини,
наносять шкоду iT фiзичному або психiчнопrу здоров'ю.
В) Прояви агресивноТ поведiнки дорослого шодо дитини, якщо вони
порушують конститучiйнi права i свободи дитини як людини та громадянина.
Г) Фiзичний, психологiчний, соцiальний вплив на дитину з боку iншоi
людини (дитини чи дорослого), ciM'i, групи чи держави, яке змушуе Ti

переривати значиму лiяльнiсть i виконувати iншу, шкiдливу для ii розвитку.

3. Основними факторами, що впливають на формуваннrI насильства щодо
дитини, е:

А) Соцiокультурнi особливостi, традицii та норми, притаманнi суспiльству.

tt



оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75_81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59

Б) Психологiчнi особливостi жертви (вiктимна поведiнка, гiперактивнiсть,
психофiзiологiчнi порушення та вади розвитку тощо) та психологiчнi
особливостi агресора (бажання самоутвердитись за рахунок iнШОГО,

авторитарнiсть, жорстокiсть, невiдпрацьованi дитячi травми тощо).
В) Педагогiчна безграмотнiсть батькiв.
Г) Бiднiсть, економiчна зzlлежнiсть родини, а також уживання €LлкоголЮ абО

наркотикiв агресорами.

Щ) Yci вищеперерахованi вiдповiдi правилънi.

4. Можна вважати, що в ciM'T щодо дитини здiйснюеться економiчне

насильство, якщо ...
А) У дитини вiдсутнi кишеньковi грошi, немодний одяг.

Б) ,ЩитиНа жодноГо разУ не вiдпОчивала на Mopi, у Hei немае велосипеду i
HaBiTb роликiв.
в) У дитини брулний одяг з неприемним запахом, неохайний вигляд, вона

постiйно голодуе, мае неполiкованi зуби, з€lхворювання, спричиненi браком

гiгiени, ii змуrrrуlотъ жебракувати.
Г) Yci вище перерахованi вiдповiдi правильнi.

5. Якi ознаки (iндикатори) можуть свiдчити про те, що дитина зазЕала

сексу€tлъного насильства?

д) Зануренiсть У себе, iHTpoBepToBaHicTb, неуважнiсть, рiзке погiршення

успiшностi у навчаннi, фобii, страхи, пiдвищена тривожнiсть.
Б) СхильнiстЪ дО втеЧ З ДОIчIУ та бродяжництва, крадiжок, уживання
ЕLлкоголю, агресивне поводженнrI з тваринами або значно меншиМи За BiKoM

дiтьми.
В) Невiдповiднi BiKy сексуальнi i.p", iнiцiювання сексуаlrьних дiЙ з iншимИ,

рання (допубертатна) мастурбацiя, нетиповi для BiKy знанця про секс.

Г) Промiскуiтет (безладнi cTaTeBi стосунки), заrгуrення у пiдлiтковомУ вiцi дО

секс-бiзнесу або порно-iнлустрii.

Щ) Все вище перераховане.

1 1. Шкала вiдповiдностi оцiнок
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7. Рекомендованi дя(ерела
OcHoBHi

2.

J.

4.

Щодатковi

1. Журавель Т.В. Попереdэюення насuльсmва в cilvt't mа JюорсmокоzО

повоdження з dimьлwu l Т. В. Журавель ll Соцiальна робота з

вразливими сiм'ями та дiтьми: посiб. у 2-хч.; Ч. 2 (Соцiальна робота
з вр€tзливими сiм'ями та дiтъми) / За заг. ред.: Т.В. Журавепь,

З.П. Кияницi; Двт. кол. : Д.В. Дносова, О.В. Безпалько, Т.П. IJдоман

та iH. - К. : оБНоВА KOMIIAHI,20t7. - С. |92-2з8.
МетодиЧнi рекоМендацii щодО опитування дiтей, що стЕtли свiдками
таlабо жертвами насильства, а також вчинили насильство: метод.

посiб. / Двтори_упоряд. : Щ. Пурас, О. Калашник, О. Кочемировська,
т. щоман; за заг. ред. т. I_ýoMaH. _ к. : Фоп клименко,2015. _ 114

с.
Насильство щодо дiтей в YKpaiHi: BceyKpaiнcbкe опитуваннrI

громадсъкоi думки lза ред. С. Павлиш, Т. Журавель. - К.: Вид-во
ФоП Клименко, 2015. - 146 с.

I_Iдоман Т.П. Сексуалъне насильство над дiтъми: причини, наслiдки,
профiлактика : iнформ.-метод. посiбник / [I_Iдоман Т.П., Малiенко
Ю.М.] ; за заг. ред. Щюман Т.П. - К. : ФОП Пономаренко Я.М. -
20||. -76 с.

1. БудзИньська Алiцiя. Як опиryватИ дитину: порадник для фахiвцiв, якi

беруть r{асть в опитуваннi малолiтнiх свiдкiв та потерпiлих / БУДЗИНЬСЬКа

Алiцiя. - Варшава: Фундацiя 'ОНiчийнi дiти", 2007 . - З4 с.

2. ,Щiяльнiсть служби дiльничних iнспекторiв мiлiцii щодо профiлактики

насилъства наД дiтьми й дорослими Iшенами ciM'i: навч€Lльно-методичний

посiбниК / Авт. кол.: Блага А.Б., Журавель Т.В., Заброда д.г., Мiлорадова
Н.Е.; за ред. Г.О. Христовоi. - К. : <<Обнова>>, 201З. * 154.

3. Методичнi матерiали для працiвникiв освiти, спрямованi на покраЩеННЯ

€tлгоритму виявлення випадкiв насильства щодо дiтей / [Буров С.,

Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновсъка М.] _ К. ВГЦ <<Волонтер>, 2007. -
56 с.

4. Органiзацiя роботи пiдроздiлiв овс, що здiйснюють профiлактичну

роботу серед дiтей, у сферi протидii жорстокому поводженню з дiтъми та
насилъству в сiм'i: методичний посiбниr</ Авт. кол.: Гришко А.А_,

Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Лазаренко О.О., Сергеева К.В.; за

ред. Т.В. Журавель, О.О. Кочемировськоi. _ К.: <<Обнова>>,20tЗ. _ t72 с.

5. ПопеРедженнrI домашнЬого насИльства щодо дiвчат Tai жiнок у м. Киевi:

модель, особливостi, перспективиl Бордiян Я.I., ЖУРаВеЛЬ Т.В.,

Лясковська о.В та iH. - К. : тоВ "Видавничий дiм "Калита",20t7. - 98 с.


