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i. Опис навчальноТ дисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни
за формами навчаннrI

денна заочна
Вид дисциплiни професiйно-орiентована
&{ова викладання, навчання та оцiнювання укратнська
lЗагаrъний обсяг кредитiв / годин 2160
Tl 4 4

Семестр 7 7

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом: 2
Обсяг кредитiв б0 60
Обсяг годин, в тому числi:
Аудиторнi 28 8

fu{одульний контроль 4

Семеотровий контроль
Самостiйна робота 28 52

форма семестрового контролю

2. 1Иета та завдання навчальноi дисциплiни.

соцiальних iнститутах, а також
I]с,передження правопорушень cepeJ

Завдання курсу:

Мета курсу - пiдготовка квалiфiкованих фахiвцiв шляхом засвоення ними
теоретичних знань, понять, принципiв соцiа-цьно-педагогiчноi роботи з дiтьми,
яlкi liеребуваютъ у конфлiктi з законо\{. ОзнайомленнrI зi сферами дiялъностi
соцiального педагога, функrriями та iсн.,точими програмами роботи у рiзних

форrrl-вання навичок профiлактики та

лiтьми, якi перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень, серед

лэiдлiткiв та молодi, засвосннJI основних понять шодо важковиховуваностi та

вiдхиленЬ У поведiнцi, детермiнантiв цих явиш; вивчення соцiально-
r:едагогiчних i психологiчних особливостей ваясковиховуваних неповнолiтнiХ'

о вивчення й аналiз законодавчот бази Украiни пдодо профiлактики Та

ЕопередженнrI правоIIорушень ;

о ознайомлення з можливостями соцiалъно-педагогiчноi
важковиховуваних пiдлiткiв та дослiдження системи роботи
iнституцiй, що займаються вирiшеннrlм даноi проблеми;

о систематизацiя теоретичних знань шодо соцiально-педагогiчноi роботи з

корекцiТ
соцiальних

. анаJIiЗ й узага_пЬненнЯ практикИ, досвiдУ соцiально-педагогiчноi роботи з

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

З. Результати навчання за дисциплiною.
вивчення даного щурсу та засвоення основних його положень дозволить

майбутнiм фахiвЦям орiентуватися у сферi попередженIUI вiдхилень у поведiнцi

та правопорушень серед пiдлiткiв та молодi; розробляти та реалiЗовуватИ

неповно"I1тнlх.



чilцiа-цьнi проекти, спрямованi на профiлактикy поведiнки, що вiдхиляеться вiд
}iоi]ми; впливати на формуваннi соцiальноi полiтики держави у даному

. iсторичного аспекту проблеми соцiалъно-педагогiчнот роботи з дiтьми,
якi перебувають у конфлiктi з законом, зокрема правопорушень, якi вчиняють
пiдлiтки в УкраiЪi;

о cyTHocTi та причин шротиправноi поведiнки, пiдлiткових правоIIорушень
та злочинiв;

. особливостi пiдлiткiв, якi м€lють делiнквентну поведiнку;
с поняття iндивiдуальноi та груповоi злочинностi та ik особливостей;
ф нормативно-правовот бази Укратни з попередження та профiлактики

правопорушень;
о понять, видiв, завдань, принципiв та методiв соцiально-педагогiчнот

профiлактики правопорушень ;

а ролi та функцiй соцiалъних iнституцiй у сферi профiлактики пiдлiткових
Iтравопорушенъ.

Пiд час семiнарських i практичних занJIть, самостiйноi роботи студенТи
хасябувслюmь умiння mа навuчкu:

о пл&Еування й органiзацii соцiально-педагогiчноi роботи з дiтъми, якi
перебувають у конфлiктi з законом;

ф органiзацiТ та здiйснення профi.rактичноi роботи з рiзними категорiями
пiллiткiв та сiмей;

о складаннrI проектiв i програлr з профiлактики делiнквентнот поведiнки,
з|lкрема правопорушень серед неповно.-тiтнiх:

Ф налагодження взасмодiт та партнерства з органiзацiями, що займаютъся
профiлактикою правопорушень серед пi:--riткiв;

о аналiзу дiи фахiвцiв, якi займаються соцiально-педагогiчною роботою з

;iрофiлактики правопорушень, надання рекомендаrriй щодо оптимiЗаЦiТ Та

lлодернiзацii профiлактичноТ дiялъностi,

Таблиця 1.

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

lIIифр компетенцii Розшифровка надбаноi компетенцiТ
а! г ')
_1 t\-J
f[\-J

iзагальнi компетенцi

Здатнiсть працювати у командi.
Здатнiсть до генерацii нових iдей, творчого
пiдходу до вирiшення професiйних заддqцl.--

Фк-2 Володiння знаннями нормативно-правовоi бази

соцiального захисту населеннrI, здатнiсть
забезпечувати права дитини та ix сiмей,

органiзацiТ соцiально-правовоi дiялъностi у



Фк_5

Фк_8

Фк_ 17
(фаховi компетенцii)

iTPH 1

fiрн 5

прн 9

грн i1

,1рн lз
iгтрограмнi результати
навчаннrI

рiзних iнститутах соцiального виховання.
Здатнiоть дiяти згiдно з Етичним кодексом
спецiапiстiв iз соцiалъноТ роботи (соцiальнюr
працiвникiв i соцiаlIьних 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 iх сiм'ями та дiтьми, якi

ikTi з законом
Здатнiсть продемонструвати базовi медико-
соцiальнi, комунiкативнi, психологiчнi та
педагогiчнi знаннjI з професiТ
забезпеченнrI соцiально-педагогiчноТ
дiтьми, молоддю та сiм'ями
Здатнiсть продемонструвати знання
основ та нор\,Iативно-правових засад
освiти, вияв-IIяти особливостi
покрашення,ttиттсдiяльностi дiтей
особ;rивостя\lи психофiзичного розвитку
Здатнiсть .]о рашiона-чьного вибору i реалiзацii
психо-Iогiчних методик i технологiй соцiалы
педагогiчноi роботи з дiтьми та молоддю
навча--]ьних. поза навчапьних закладах
закJIаJах с оцi а-rьного- спрямування
Здатнiсть здiйснювати соцiально-педагогiчну
пiдтриirлку ВIЛ-iнфiкованих дiтей та iх сiмей;

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



4. Структура навчальноi дисциплiни

Тематичний ппан для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
trо
о

Розгtодiл годин мiж видами робiт
Ау циторна:

ноо
Е
о

:iч
Ф

а

ё1оо

з
ý1

q
ts

д
он
q
ою

д
clьк
ф

Тема 1. Теорii розвитку протиправноТ
поведiнки серед дiтей та пiдлiткiв,
cyTHicTb i причини

6 2 2 2

Тема 2. OcHoBHi принципи
кримiнальноi юстицiТ шоJо
неповнолiтнiх

4 2 2

Тема З. Нормативно-правова база

поtrередженнll протигIравних дil"r сере.]

неповнолiтнiх

6 2 4

Тема 4. CyTHicTb за завJаншI
вiдновного правосуддя. Медiацiя.

8 2 2 4

Модульний контроль 2

Разоrt 26 6 4 2 |2

Змiстовий модуль
Тема 1. Соцiально-педагогiчна робота в
системi пробацii

8 2 2 4

Тема 2. CyTHicTb i завданrrя

пробацiйних програм
8 2 4

Тема 3. Здiйсненrrя соцiально-
шедагогiчноТ роботи з неповнолiтнiми
засудженими у виховних кqJIOцlяц_

8 2 2 4

Тема 4. Програми ресоцiалiзацii та

соцiалiзацiТ неповнолiтнiх засуджених,
якi звiльнилися з мiсць позбавлення
волi

8 2 2 4

Модульний контроль 2

Разом э./. 4 6 4 16

Усього 60 l2 10 6 28



Тематичний план для заочноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

tr
чо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:

н
(-)
о

о

:Ёч
йо

о.

Аоо

н

з
(ýq

он

ю
Ё

н
дн
ь
ф

цtн

Змiстовий модуль 1 Зага-пьнi засади соцiалъЕо-педагогiчноi роботи з дiтьми, як
перебувають у конфлiктi з законом
'Т'ема 1. TeopiТ розвитку протиправноТ
лтtэведiнки серед дiтей та пiдлiткiв,
*,vTHicTb i причини. Нормативно-
]i1laBoBa база попередженнlI
ilротI{правних дiй серед неtlовнолiтнiх

15 2 13

Т'ема 2. OcHoBHi принципи
кримiнальноТ юстицiТ шодо
непоtsнолiтнiх. CyTHicTb i завдання
вiдновного правосуддя. Медiацiя.

15 2 13

Разом 30 2 2 26
Зрriстовий модуль 2. Система соцiа-rьно-пеJагогiчноi роботи з дiтьми, якi перебувают
ч конфлiктi iз законом
Т*ма 1. Соцiально-педагогiчна робота в
ciTcTeMi пробацiТ та кримiнапьно-
втаlсонавчiй службi MiHicTepcTBa юстицiТ
Ъ'"краТни

15 2 13

Тема 2. CyTHicTb i завдання
пробацiйних llрограм. Програr,rи

ресоцiацiзацii та соцiатiзацiТ
неповнолiтнiх засуд}кених, якi
звiльнилися з мiсць позбавлення Bo;ii

15 2 13

Разом з0 2 2 26
jliдготовка та проходженшI
кOнтрольних заходiв
Уоього 60 4 2. 2 52



5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль I
Загалънi засади соцiально-педагогiчноi роботи з дiтьми, якi перебувають

у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. TeopiT розвитку протиправноi поведiнки серед дiтей та
rliдлiткiв, cyTHicTb i причини.

OcHoBHi HayKoBi TeopiТ розвитку протиправноi та делiнквентноТ поведiнки,
зокрема серед неповнолiтнiх. Сучасний стан та динамiка правопорушень серед
}fеповнолiтнiх в YKpaTHi. Статистичнi данi щодо кiлькостi правопорушень та
злочинiв, вчинених неповнолiтнiми. ТенденцiТ правопорушень i злочинностi
с*ред неповнолiтнiх. Груповий характер злочинностi та правопорушенъ
цегJовнолiтнiх. Неповнолiтнi в мiсцях позбавлення волi: кiлькiсний та якiсний
аlталiз, Чинники, що впливають на здiйснення правопорушень i злочинiв у
;{jредовиrцi дiтей та пiдлiткiв. Роль cir,t'I у формуваннi протиправноТ поведiнки

у дiтей та пiдлiткiв. Теорiя соцiа-цьноТ спадковостi.
OcHoBHi понrIття: дiти, неповнолiття, правопорушеннrI, групоВа

з;lочиннiсть, покарання, бездогляднiсть. Jержавна полiтика.

CeMiHapcbKe заняття. Тема 1. TeopiТ розвитку протиправноi поведiнКИ

*еред дiтей та пiдлiткiв, cyTHicTb i причини.

Лекцiя, Тема 2. OcHoBHi принципи кримiнальноi юстицiТ щодо

,]eI[oBEoлiTHix.
Поняття та принципи ювена-rьноТ юстицiТ. Iсторiя становлення ювенальнОТ

юстIтцii у cBiTi. Ювенальний су.а як центра-,тьний орган ювенальноТ юстицiТ.

особливостi та принципи роботи ювена-:1ьного суду. Розвиток ювенальноi

;<эстицiТ В УкраIнi. Концепцiя розвиткУ кримiнальноТ юстицiТ щодо
:jеловнолiтнiх в YKpaTHi (до 2021 року,).

ГjcrroBHi ilоняття : неповнолiття, ювена--Iъна юстицiя, ювенаJIьний суд.

Jlекцiя. Тема 3. Нормативно-правова база попередження протиправних дiй
**ред неповнолiтнiх.

OcHoBHi мiжнароднi норматиВно-правовi документи, прийнятi з метою

захистy неповнолiтнiх, якi перебувають у конфлiктi з законом. Вiтчизнянi
iiорь,lативно-правовi документи, спрямованi на попередження правопорушень

сереД неповноЛiтнiх. Закон Украiни пПро органи та служби у справах дiтей та

сгlецizurьНi устаноВи длЯ дiтей>, КримiнаЛьниЙ кодекс УкраТни, Кодекс Украiни

про адi,лiнiстративнi правопорушення.
OcHoBHi ,rо""rr", дiти, неповнолiття, покараннrI, органи та служби у

справах дiтей, профiлактика правопорушенъ.

CeMiHapcb1e заняття. Тема 4. CyTHicTb за завданнrI вiдновного правосуддя.

i*ъ4едiацiя.



Практичне заняття. Тема 4. CyTHicTb i завданЕя вiдновного rrравосуддя,

Медiацiя. 1Z гол.)

Змiстовий модуль II
Сиотема соцiально-педагогiчноi роботи з дiтьми,

якi перебуваютъ у конфлiктi iз законом

Лекцiя. Тема 1. Соцiально-шедагогiчна робота у системi пробацii.

cyTHicTb та завдання гlробацiт. Види пробацiт: досудова, наглядова та

ттенiтенцiарна гlробацiя. ,щосудова доповiдь. Оцiнка ризикiв та гlотреб clсoeHlul

I]свторногО правопоРушення. IндивiдУальний план роботи iз засудженим.

СоцiЙъНо-виховна робота iЗ засудженимИ як складова IIлану. Пробацiйнi
програмИ. Суб'сктИ взаемодii з органами пробацii у здiйсненнi ооцiалъноi

роботи iз засудженими, зокрема з неповнолlтнlми.
OcHoBHi поняття: пробацiя, оцiнка ризикiв та потреб (орп), iндивiдуалъниЙ

пjIaH, соцiально-виховна робота.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 1. Соцiа-,tьно-педагогiчна

пробачi1'.

робота в системi

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

лЕкцш. Тема 3. Здiйснення соцiа,rъно-педагогiчноi роботи з

непсвнолiтнiми засудженими у виховних ко;rонiях (2 год.)

кримiнально-виконавча слу;кба. Неповнолiтнi у виховних колонiях i
;лiд.lрlх iзоляторах. Спешифiка вi:бl,вання покарання неповнолiтнiми.

С+цiально-rr.дu.оЪi.r"u робота з неповно-riтнiми у кримiнально-виконавчiй

с:iужбi, Удосконfu,Iеннll кримiна-тьно-виконавчоi полiтики в YKpaiHi щодо

itеfi овнолiтнiх засуджених.
OcHoBHi поняття : кримiнаЛъно-викОнавча служба, виховна колонiя, слiдчий

iзо.tIятор, фiлософськi принципи кримiна,тьного судочинства, умовно-
дOстрокове звiльнення, ресоцiалiзацiя.

ПрактичНе заняттЯ. Тема З. ЗдiйснеНня соцiаЛьно-педагогiчноТ роботи iз

засудженими у виховних колонiях.

Практичне заняття. Тема 4. Програми ресоцiалiзацii та соцiалiзацiТ

HcI]oBHoЛiTHix засуджеНих, якi звiльнилися з мiсцъ позбавлення волi,



6. Контроль IIавчальних досягнень

б.1". Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання

Змiстовий модуль I

Самостiйна робота 1.

ЗавданнЯ 1. ПодиВитъсЯ та напиШiть есе з художнього фiльму <,,Щiткп.
Критерii оцiнки:
о завдання виконано у повному обсязi проведений аналiз, спiвставленнrr,

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

. завдання виконано у повному обсязi, зробленi висновки - 4 бали,
о завдання виконано у повному обсязi - 3 бали.
о завдання виконано частково * 2 бали.

Вид дiяльностi студента

*
сGсsЕФоДсOЕ+
t.fiFaL.jH
(ý tri |i

Е€ ý
*J9да
Kj(J

Модуль 1 Модуль 2

!дА

Fн(.) Е
!днчtrr'Ео

ддFчоЕ
ь<tr
!дн

trЕJ'Ео

Ф
!Ёця
:ijд
Еtд(ýб Ню
bi ,D
(€

Вiдвiдування лекцiй 1
aJ a

J
aJ aJ

Вiдвiдування семiнарських занять 1 2 2 aJ aJ
Вiдвiдуваннll практичних занjIть 1 1 1 2 2
Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 2 20 J 30
Робота на практичному заняттi 10 1 10 2 20
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноi
роботи

5 2 10 2 10

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 82 103
vIаксимальна кiлькiсть балiв: 185
Розрахунок коефiцiента: Максимально можJIива кiлькiсть ба.гriв: 185.
Коефiцiент: 1,85. РозрахуНок балiВ, отриманих студентом (приведеншt до
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : 1,85 :
кiлъкiсть балiв - рейтинговий пок€вник успiшностi студента (де Х - кiлъкiстъ
балiв, отриманих студентом протягом вивчення курсу).



. завданнrI виконано поверхово- 1 бал.

Завдання 2. Заповнiтъ таблицю <<Гендернi особливостi гrередумов вчиненIuI

Критерii оцiнки:
о нестандартна, власна, оригiнЕLIIъна, обцрунтована та доведена - 5 балiв.
о перероблена вже iснуюча, доданi оригiнальнi думки та iдет - 4 бали.
е наведена вже iснуюча точка зор), - З бали.
а завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекц|i - 2 бали.
о завдання виконано частково - 1 ба-r.

Зrtiстовий модуль II
Систепла соцiа*rьно-пе:агогiчноТ роботи з дiтьми,

якi перебчвають 1,конфлiктi iз законом

Самостiйна робота 1.

idа_укових джерел iнформачiТ, прове:ений аналiз, спiвставленнrl, зробленi

наукових джерел
висновки - 4 баsм.

. завдання виконано у повному обсязi з використаIIням доДаТкоВих
Еаукових джерел iнформацii - З бали.

. завдання виконано, спир€lючисъ тiльки на матерiали лекцii - 2 бали.

о завдання виконано частково - l бал.

,Щосудова пробацiя Наглядова пробацiя Пенiтенцiарна
пробацiя

'i._l'THicTb

iнформацii, проведений аналiз, спiвставленнrI, зробленi

it ъ неповнолlтнlми)
Кшочовi гендернi особливостi передумоR.скоення правопорушень представник€lI\4и

рlзно1 стат1
Хлопцi Дiвчата

Завдання 1. Розробити проект програми пiдготовки до життя на волi
н€повнолiтнiх засуджених.

Структура програми: пояснюва--Iьна записка, хiд реалiзацii з конкретними
заходами; результат, який пере.lбачено отри\{ати пiсля реалiзацiТ програми,
,ъцоlкливi ризики та способи Тх подо-]анrш: висновки.

G завдання виконано у повно\1\, обсязi з використаннrIм додаткових

життя, в наявностi особистiсна думка студента -

повному обсязi з використаннrIм додаткових

Критерii оцiнки:

Еисновки, наведенi приклади з

5 балiв.
о завдання виконано у

Завдання 2. Загrовнiть таблицю (Види пробацiТ>.



ila кого спрямована

. завдання виконано у гIовному обсязi проведений аналiз, спiвставлення,
зробленi висновки, наведенi приклади з фiльму, в наявностi особистiсна думка
L]л,удента - 5 балiв.

о завдання виконано у повному обсязi, зробленi висЕIовки - 4 бали.
о завдання виконано у повному обсязi - З бали.
Ф завдання виконано частково - 2 бали.
s завдання виконано поверхово - 1 ба,ч.

б.З. Форми проведення модульного контролю та
с}цiнювання.

Модульний контро"ць знань стr,дентiв здiйснюсться пiсля завершеннrI
ý?lвrlення навчагIьного матерiапli \Iол---tя дисциплiни. Виконання модулъноТ

робо,ти вiдбуваеться в TecToBo\,f}, ре.асиrri з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розподiляються за piBHert складностi:

9 проста вiдповiдь ((так)) чи <Hi> - 0.5 ба-riв;
о вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
е завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблицъ - 1,5 баsти;
u творчi завдання -2. бали,
Загальна кiлькiсть питань у одно}1}, BapiaHTi розподiля€тъся так:

=., 4 бали,
е питання, шо передбачають прост},, вiдповiдь ((так)) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв

е питаннjI, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - В х 1

G*л: 8 балiв;
а завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

,габ;rиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;
* творчi завдання - 2 х2 бали: 4 бали.
У залежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичний)

кiлькiсть питань за piBHeM складностi може змiнюватися, аJIе загаlrьна кiлькiсть
бa"TiB у cyMi повинна складати 25.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та
оцiнювання

Не передбачено навчzLлъним планом.

критерll

б.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю

критерll

Не передбачено IIавчапьним планом.

Ключовi партнери
(суб'окти взаемодiТ з



6.6. IIIкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованiджерела

Основна (базова):
1. Тtуравель Т.В. Соцiа.пьна пiдтримка дiтей, якi перебув€lють у конфлiктi iз
законом, та ik сiмей / Т. В. Журавель // Соцiальна робота з вр€tзливими сiм'ями
та дiтьми: посiб. у 2-х ч.; Ч. 2 (Соцiальна робота з вразливими сiм'ями та
дiтьми) / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияницi; Авт. кол. : А.В. Аносова,
С.В. БезпulJIько, Т.П. IIдомаЕ та iH. - К. : ОБНОВА КОМПАШ,20117. - C.3I2-
з51.
2. Методики та iнструменти роботи з неповIIолiтнiми, якi перебувають в
конфлiктi з законом: навч.-метод. посiбник, Том 1 / авт. кол.; за ред. Гейл Стiдз,
Т. Журавель. - К., 2017. -29| с.
З. Методики та iнструменти роботи з неповнолiтнiми, якi перебувають в
конфлiктi з законом: навч.-метод. посiбник, Том 2 l авт. кол.; за ред. Гейл Стiдз,
Т. Журавель. - К., 2017. - ЗOЗ с.
4. Сулiцъкий В.В. Профiлактика та попередження самоryбств серед
засуджених: навчutльно-методичний посiбник / В.В.Сулiцький. Горлiвка,
2014. - 254 с. (Бiблiотека пенiтенцiарного психолога).
5. Сулiцький В.В. Психологiчнi основи ресоцiалiзацii засуджених: навч€tлъно-
методичний посiбник / В.В. Сулiцъкlй. - Горлiвка, 20|4. - 26З с. (Бiблiотека
пенiтенцiарного психолога).

,,Щодаткова:
i. Блекборн Р. ПсихологиlI кри\,1ина--Iьного гIоведения. - Санкт-Петербург:

{IlaTep, 2014. - 496 с.
2. Змановская Е.В. !евианто--Iогия (Психология отклонrIющегося

11$ведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Е.В. Змановская.
-- tйосква: Издат. центр "Академия", 2003. - 288 с.

З, Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормапьная психология. - Санкт*
Г,lетербург: Питер, 20|4. - ||61 с.

4. Кримiнально-виконавче право УкраТни : пiдрулник / [О. М. Щжужа,
{, Г. Богатирьов, О. Г. Колб та iH,l : за заг. ред. О. N4. ,Щжужи. - К. : ATiKa,
j{}iб, -]52 с.

5. Кримiна.эIьнO-виконавчий кодекс УкраiЪи : офiц. видання зi змiН. Та

.ilt]li. станом на 20.05"2018 р., прийн. 11 липня 200З р. J\lb 1129-IV i М-во ЮСТИЦii

УкраТни. - К. : Форум, 2018. - 174 с.
6. Максимова н.ю. Психологiя адиктивноi' поведiнки: навч. посiб. /

i,i.Ю. Максимова. - Киiв: ВПУ "Киiвський унiверситет", 2002. - 308 с.

7. МенделевиЧ В.Щ. Психология девиантного поведениrI: учебное пособие /

i*.fi. Менделевич. - Санкт-Петербург: Речь, 2015 - - 445 с.

8. Педагогiчнi основи ресоцiалiзацiт злочинцiв / Синьов в. м.,
Радов г. о., Кривутпа в. I., Беца о. в. - К. : МП "Леся",1997. -272 с.

9. Сулirtъкий в.в. Професiйна пiдготовка психологiв дjul роботи з

:JасуджеНими, хворимИ туберкуЛьозом: збiрrrик матерiалiв V мiх<народноТ

i;еуково_практичноI конференцiТ. [<Актуа-пьнi проблеми прав людини, яка
15



перебувае в конфлiктi зi законом, крiзь призму правовlо( рефорю>], (КиiЪ, 24
листопада 2а|7 року) / В.В. Сулiцъкий, е.Ю. Бараш, В.М. Бесчасний та iH. -
Киiв: Iнститут кримiнальЕо-виконавчоi служби. - Киiв: ФОП Кандиба Т.П.,
20!7. - с. 195-198.

10. Сулiцъкий В.В. Роль coBicTi у ставленнi засудженого до вчиненого
злочиЕу. Збiрник тез Мiжнародноi науково-практичноi конференцii
[кПрiоритетнi HayKoBi напрямки педагогiки i психологii: вiд Teopii до
практики>], (XapKiB, 13-14 жовтня 20|7 року) / В.В. Сулiцький, е.О. Га-пацин,
О.С. Лисенко та iH. XapKiB: Схiдноукраiнська органiзацiя <Щентр

педагогiчних дослiджень>>, 20|7 . С. 1 1 2- 1 14.

9. Додатковi ресурси (за наявностi)

Електронна адреса навч€лJIьного курсу:
http ://elearning.kubg. edu.uallocal/gdo/teacher/
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