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1. Опис навчальноi дисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни професiйно-орiснтована
fu{oBa викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Кчрс 5

Семестр 9

Кiлъкiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 16

Модульний контроль 4

Семестровий контроль 8

{]амостiйна робота
/, .tэZ

Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни.
Мета курсу * сформувати мотивацiйну, когнiтивну й операцiйну склаДОВi

готовностi студентiв до реа;riзацii соцiальноТ роботи з працiвниками та

з асудже ними кримiна-пьно - викон авч оТ служб и Укр аiЪи.

Завдання курсу:
1. ВивченнrI та аналiз змiсту соцiальноi роботи з засудженими у виПРаНИХ

колонiях i слiдчих iзоляторах.
2. ВивченнrI теоретичних засад i особливостей реалiзацiТ соцiальноi рОбОТИ

з гlрацiвниками у пенiтенцiарнiй системi.
З. Аналiз та узагальнення досвiду соцiальноi роботи з родичами

засуджених.
4. ВивченнЯ теоретичних засад та особливостей реалiзацiТ соцiальноi

роботи з засудженими в системi пробацii МЮ УкраiЪи.

З. Результати навчання за дпсциплiною.
пiсля опанування курсу студенти мають володiти знаннями щодо:
. особливОстей органiзацii роботи з засудженими та ув'язненими рiзних

категорiй;
о cyTHocTi та цринциПiв соцiалъноТ роботи в пенiтенцiарнiй сrryжбi;

. змiсту, методiв та фор' соцiальнот роботи з особливими групами

засуджених;
. ролi та функцiй рiзних соцiалънrос iнституцiй у сферi соцiальНоi роботИ

в пенiтенцiарнiй системi;
. квалiфiкацiйних характеристик соцiального шрацiвника, який реалiзуе

завдання соцiалъноi роботи в пенiтенцiарнiй системi,



Пiд час пр€tктичних та семiнарсъких занять, самостiйноi роботи сryденти
набуваютъ умiння та навички:

. планування та органiзацii соцiальноi роботи з засудженими та
працiвниками пенiтенцiарноi системи;

. вибору та застосування адекватних та ефективних методiв та форм у
роботi з засудженими та працiвниками пенiтенцiарноТ системи;

. налагодження взаемодii та партнерства з органiзацiями, що здiйснюють
соцiальну роботу в пенiтенцiарнiй системi;

о аналiзу дiй фахiвцiв, що займаються соцiальною роботою в

пенiтенцiарнiй системi, надання рекомендацiй щодо оптимiзацii та модернiзацiT
такоi дiяльностi.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ програми 231.00.01 Соцiальна

робота (ОК 5. ОДФ. 03), пiсля закiнчення оlтанування навчЕLгIьноi дисциплiни
<<Соцiальна робота в пенiтенIдiарнiй системi>>, студенти набувають зага.пьних i
фахових компетенцiй та отриIчrуIотъ i демонструютъ проqрамнi резульТаТи
наtsчаншt, що наведенi у табл. 1.

Таблиця 1.

Компетенцii студента, який опанував дисциплiну
<<Соцiалъна робота в пенiтенцiарнiй системЬ>

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноТ компетенцiТ

зк_8
{.зага_пънi компетенцiТ)

Здатнiсть дiяти на
(мотивiв) згiдно
соцiальноi роботи

ocHoBi етичних MipKyBaHb
з принципами деонтологii

Фк_ i

Фк-5

Фк-- 9

Фк_ 13

(фаховi компетенцii)

Щотримання моральних норм
принципiв у соцiальнiй роботi.
Здатнiстъ до захисту, допомоги, пiдтримки прав

та iHTepeciB рiзних соцiальних груп населеннrI та
представництво Тх iHTepeciB у державних i
громадських установах.
Умiння та здатнiсть використовувати рiзнi
прийоми i засоби розв'язання соцiально-
психологiчних проблем отримувачiв послуг.
Володiння загаJIьними терапевтичними та

конкретнимИ технолоГiями соrIiальноI терапii
(трудова терапiя, терапiя самовиховання, арт-

терапiя, iгрова терапiя тощо).

та етичних

г{рн 6

гIрн 7

прн 8

БЙiн"я анатriзувати хар€жтер i змiст
законодавчих aKTiB та iнших нормативних

документiв, якi реryлюють правовi вiдносини в

рiзних соцiа-шъних сферах.
Ь"*ор".тЕшня технологiй соцiа;lъноi терапii,

Усвiдомлення морЕtJIъЕих норм та етичних
приЕципiв соцiаль



прн 11

{гrрограмнi

Вмiння розробляти, адаптувати й оптим€tпьно

результати | використовувати технологii соцiальноi роботи з

цавчаннrI iзними категорi чiв

4. Струкryра навчальноi дисциплiни

Тематичний план для дýlнноТ форшrи навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовий модуль 1. Загальнi засади софulьноi роботи в п9нiтечl цiарнiй сисfgNц
-Гема 1. Предмет та завданнJI

пенiтенцiарноТ соцiальноТ роботи,
iст,орiя становленIuI

,7
2 5

Тема 2. Об'екти та суб'екти соцiапьноТ

роботи в пенiтенцiарнiй системi,
ocHoBHi напрями та форми ii реалiзачii

9 2 2 5

Тема 3. Соцiа;rьна робота з

працiвниками пенiтенцiарноi системи
УкраТни

8 2 6

iЧодульний контроль 2

Разом 26 4 2 2 16

Тема 1. Специфiка соцiа-пьноi роботи на

рiзних дiльницях установи виконанIuI

покарань

|2 2 5

|2 2 5

Тема 3. Особливостi соцiа,тьноi роботи
з пiзними категорiями засуджених

2 2 6

Модульний контроль 2
Разом 26 4 z 2 16

8

Усього 60 8 4 4 з2



5. IIрограма навчальноi дисциплiни

N{одуль 1.

загальнi засади соцiальноi роботи в пенiтенцiарнiй системi

Лекцiя . Тема 1. Предмет та завдання пенiтенцiарноТ соцiальноТ роботи,
iсторiя становлення.

ПредмеТ пенiтенЦiарноТ соцiалъНоi роботИ. fIринцИпи, завдання та функцii
пенiтеЬцiарноi соцiалъноi роботи в установах виконання покаранъ (даЛi - УВП).
ЕфектиВна ресоЦiалiзацiЯ як мета пенiтенцiарноi соцiальноТ роботи. Структура

кримiнаЛьно-викОнавчоi служби (пенiтенцiарноi системи) в YKpaTHi.

ocHoBHi поняття теми: пенiтенцiарна система, кримiнально-виконавча

служба (квс), ресоцiалiзацiя, пенiтенцiарна соцiальна робота, установи
виконаннjI покарань (УВП).

Лекцiя. Тема 2. об'сктИ та суб'еКти соцiа.пьноi роботи в пенiтенцiарнiй

сиотемi, ocHoBHi напрями та форми rr реалiзацii
Категорii засуджених як об'екти соцiалъноi роботи в пенiтенцiарнiй

системi. Суб'екти, якi реалiзуютъ соцiальну роботу iз засудженими в умовах
11енiтенцiарноТ .".r.*й. Партнерськi органiзацiТ, якi реалiзують соцiальну

роботу на базi Увп: цсссд4, громадськi органiзацii, релiгiйнi спiлъноти.* 
OcHoBHi поНяття теМи: категорii засулжених, об'екти соцiальноi роботи в

гtенiтенЦiарнiЙ системi, суб'ектИ соцiальНоi роботи в пенiтенцiарнiй системi,

{1артнерство.

CeMiHapcbцe занЯття. Тема 2. об'ектИ та суб'екти соцiальноi роботи в

пенiтенцiарнiй системi, ocHoBHi напрями та форми ii реалiзацii

Практичне заняття. Тема з. Соцiалъна робота з працiвниками

irенiтенцiарноТ системи Украiни.

lИодуль 2.

Етапи та методи соцiалънот роботи з рiзними категорiями засуджених

ЛЕКШЯ Тема t. Специфiка соцiальноТ роботи на рiзних дiльницях

установи виконаннrI гIокаранъ.

Щiльницi ВК. Соцiальна робота на дiлъницi карантиtIу, дiагностики та

розподiлу. ,щiагностика проблем, потреб та особливостей засудженого,

ПочаткоВа оцiнка та ii методи. Соцiальна робота на дiлъницi ресоцiалiзацii,

дiялънiсть слryжби соцiапъно-виховноi та психологiчноi роботи Вк, Комплексна

оцiнка потреб, роuроб*а iндивiдуапъного плану соцiалъно-виховноi роботи iз

засудженим. iоrri-""а робота на дiльницi соцiальноi адапт*,^._*,jj:",:::

пiклувальноi
Ееповнолiтнiх.

ради та батъкiвського KoMiTeTy в виховних колонiях для



OoHoBHi шоняття теми: дiльнишi ВК, дiагностика, оцiнка потреб, служба
соцiадьно-виховноi та психологiчноi роботи iз засудженим, соцiальна
адаптацiя.

Семiнарсъке заняття. Тема 2. Соцiалъна робота з пiдготовки засуджених до
звiльнення.

Лекцiя. Тема 3. Особливостi соцiальноi роботи з рiзними категорiями
засуджених.

Особливi категорii засуджених, якi потребують пiдтримки. Специфiка
соцiальноi роботИ з неповНолiтнiмИ засудженими. особливостi соцiальноТ

роботИ iз засудЖенимИ жiнками, а такоЖ жiнками, якi маюТь дiтеЙ до 3-х poKiB.

соцiа-гlъна робота iз засудженими похилого Biky та особами, якi мають
iнвалiднiсть.

ocHoBHi поняття теми: особливi категорiт засуджених, неповнолiтнi
засудженi, засудженi жiнки, засудженi похилого Biky, засудженi, якi мають

iнвалiднiсть.

Практичне заняттЯ 2.з. особливостi соцiальноТ роботи з рiзними
категорiями засуджених.

6. Контроль навчальЕих досягнепь

б.1. Система оцiнювання навчаJIьцих досягнень сryдентiв

Вид дiялъностi студента
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Вiдвiдуванёцдgццlg 1 2 z 2 2

ts iдвiдування семiнарських заццтt 1 1 1 1 1

В iдвiдування практичнхх занять
-|

l 1 1 1 1

Робота на ceMiHapcbкoMy 9зцдц1 10 1 10 1 10

Робота на практичному зацдттi 1 1 10 1 10

10

5 2 10 2 10

В иконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ 30
Разом 59 59

Мu*."r-ъна кiлькiстъ балiв: 1 18



Розрахунок коефiцiснта: Максимально можлива кiлькiсть балiв: 11В.
Коефiцiент: 1,18. Розрахунок балiв, отримаIrих студентом (гrриведення до
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : 1,48 :
кiлькiсть балiв рейтинговий покЕвник успiшностi сryдента (де Х
кiлькiсть балiв, отриманих студентом протягом вивчення курсу).

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерiТ'ii оцiнювацня.

Модулъ 1.

Загалънi засади соцiальноi роботи в пенiтенцiарнiй системi

Завдання 1. FIапишiть есе на тему: <dсторiя розвитщу соцiальноi роботи в
пенiтенцiарнiй системi Укра'ни: новiтнй перiод розвитчD).

Пояснення: новiтнй перiод розвитку - з 1991 до теперirшrього часу. Бажано
проаналiзувати, як змir*овалося законодЕlвство Уrсрани щодо соцiа"гьного захисту
працiвшткiв пенiтенцiарноТ системи Укра'tпл.

Вr,пчrоги:

обсяг роботи: 4 - 5 друкованюr арrсушЬ (Times New Roman, 14, оданарний
irrтервал, поJIя: 2х2х1 х1 ).

КритерiТ оцiнки:
.завдання викон€lно у повному обсязi з використанням додаткових

наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставленЕя9 зробленi
висновки, наведенi приклади з життя, в ЕЕlявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використЕtнням додаткових
цаукових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 баsш.

.завдання виконано у повному обсязi з використанIulм додаткових
цаукових джерел iнформацii - 3 бали.

.завдання викоЕано, спир€tючись тiльки на матерiали пекцii Та Мае

описовий характер -2 бали.
.завдання виконано частково - 1 бал.

Завдання 2. Пiдготуйте аналiтичний матерiал на тему <<СоцiальниЙ ЗаХИСТ

працiвникiв пенiтенцiарноi сrryжби: сlптасний стан та перспективи розвитку).
Пояснення: охарактеризуйте суrасний стан ооцiалъноi захищеностi

працiвникiв пенiтенцiарноi системи Украiни та визначте:
- ocHoBHi законодавчi акти УкраiЪи;
- ocHoBHi напрямки соцiального з€lхисту

системи УкраТни;

працiвникiв пенiтенцiарноТ

- форми та методи соцiалъноi роботи з працiвниками кримiнально-

виконавчо1 системи.
Вимоги:
обсяг роботи: 5-8 ДрукованI,D( аркушiв (Times New Rоmап, 14, одинарний

irrтервап, поJIя: 2x2x1xl)



Критерii оцiнки:
.завдання виконано у tIовному обсязi з використанIUtм додаткових

науковиХ джереЛ iнформацiТ, проведениЙ аналiз, спiвставлення законодавчоТ

бжи, зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна

думка студента - 5 балiв.
.завданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використанЕям додаткових

наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 баsм.

.завданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використ€Iннrtм додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 бали.

.завдаЕня виконано, сrrираючисъ тiльки на матерiали лекцiт та мае

описовий характер -2 баsм.
озавдання виконано частково - 1 бал.

Молуль 2.

Етапи та методи соцiальноi роботи з рiзними категорiями засуджених

завдання 1. Розробити проект програми соцiалъноi роботи з засудженими

щодо ik ресоцiалiзацii.
Пояснення. СтруктуРа програми: пояСнювzlJIъна зашиска, хц ре€Lпlзацu з

конкретНими захОдами; результат, яцлаЙ передбачено отримати пiсля реалiзацii
процрами, можJIивi ризики та способи iх гrодолання; висновки.- 

Можна обрати будъ-яку груIry засудженLD( (наприклад: xBopi туберкульозом

або злiснi порушники режиIчry утримання тощо).
Вимоги:
обсяг роботи: 5-8 друков€tlilD( аркушЬ (Times New Roman, 14, одинарний

irrтервшt, поJIя: 2х2хlх1 ).
Критерii оцiнки:
сзавданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використutннrlм додаткових

науковиХ джереЛ iнформацii, гrроведениЙ аналiз, спiвставлення, зробленi

висновки, наведенi гlриклади з життя, в н€lявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

.завданнЯ виконанО У повномУ обсязi З використаннrIм додаткових

науковиХ джереЛ iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставлення, зробленi

висновки - 4 бали.
.завдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових

наукових джерел iнформацii - 3 бали.
.завдання виконаЕо, спир€lючисъ тiльки на матерiали лекцi:i_2 бали.

.завданнlI виконано частково - 1 бал.

Завдання 2. Заповнiть таблицю. Визначте, якi потреби мають рiзнi
пжетl их та як1 вони повинн1 отрим

Категорiя
засуджених

OcHoBHi
потреби

OcHoBHi послуги Якi органiзачii
можутъ
надавати/надаютъ



TaKi послуги в УВП
киiвськоi областi чи
iнших областях
УкраiЪи

Критерii оцiнки:
.завдаЕня виконано у повному обсязi з використаннrIм - 5 балiв;
.завдання виконано на75Yо - 4 бали;

, озавдання виконано на 50% - 3 бали;
. завдання виконано на З0% -2 баsтп.

.завдання виконано частково та невчасно - 1 бал.

6"3. Форми проведенпя модульного контролю та критерii оцiнювапIIЯ.

Модульний контролЬ знанЪ сryдентiВ здiйснюетъся пiсля завершеншI

вивченнЯ навчаJIьногО матерiаЛу моryля дисциплiни. Виконаrrня модульноi

роботи вiдбуваеться В тестовому режимi з використанням роздрукованих
заRдань. Завдання розподiляються за piBHeM складностi:

.проста вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 0,5 балiв;

.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;

.завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблицъ * 1,5 бали;
.творчi завданЕrI -2 балп.
загалъна кiлькiсть питанъ у одному BapiaHTi розподiляетъся так:

опитаннЯ, що передбачшоть просту вiдповiдь (таю> чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв:
4 баsм;

.питання, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

бал:8 балiв;
.завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблиць - б х 1,5 бали : 9 балiв;
отворчi завдання -2х2 баsм:4 бали.

В залежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або гlрактичний)

кiпькiстъ питанЬ за piBHeM скJIадностi може змiнюватися, аJIе загапьна кiлъкiстъ

ба"тriв у cyMi повинна складати 25.

*"4. Форми проведення семестрового коцтролю та критерii оцiнювання.

Не передбачений навч€шьним планом.



6.5, Орiснтовний перелiк питань для семестрового контролю.

Предмет пенiтенцiарноТ соцiальноТ роботи.
Принципи, мета, завдання та функцiТ пенiтенцiарноТ соцiалъноi роботи в

установах виконаннrI покарань (д-i - УВП).
Структура кримiнально-виконавчоТ служби (пенiтенцiарноi системи) в

УкраiЪi.
Становлення засад соцiальноТ роботи у вiтчизнянiй пенiтенцiарнiй системi:

оgновнi етапи.
Суб'скти, якi реалiзують соцiальну роботу iз засудженими в умовах

пенiтенцiарноТ системи.
Партнерськi органiзацii, якi реалiзуютъ соцiальну роботу на базi УВП:

ilСССД4, громадськi органiзацii, релiгiйнi спiльноти.
OcHoBHi напрями та форми соцiальноi роботи в УВП.
Органiзацiя профiлактичноi роботи в мiсцях позбавлення волi.
Робота з методом <рiвний * piBHoMy>> в мiсцях позбавлення волi.
Волонтерсъкий рух в мiсцях позбавлення волi.
Групи пiдтримки в мiсцях позбавленнrI волi.
Соцiа_шьна робота на дiльницi карантину, дiагностики та розподiлу.
Соцiальна робота на дiлъницi ресоцiа-цiзацii, комплексна оцiнка потРеб,

розробка iндивiдуального плану соцiально-виховноТ роботи iз засуджениМ.
Соцiальна робота на дiльницi соцiальноТ адаптацiТ.
Мета, завданнJI та принципи пiдготовки засуджених до звiльнення.
Актуа;rънi потреби та проблеми засуджених, якi готутоться до звiльненНя З

мiсць позбавлення волi, у тому числi неIIовнолiтнiх.
ocHoBHi завдання та змiст дiяльностi органiв та установ, якi беруть )п{астъ

у пiдготовцi засуджених до звiльнення.
Особливостi соцiальноi роботи iз засудженими жiнками, а також жiнКаМИ,

якi мають дiтей до 3-х poKiB.
соцiальна робота iз засудженими похилого Biky та особами, якi мають

iнвалiднiсть.
соцiальна робота iз особами, засудженими до довiчного ув'язЕення.
Соцiальна робота iз засудженими, якi зазнають утискiв.

б.б. IIIкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
.Щостатнъо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела

Основна (базова):
1. Журавель т.в. Соцiально-педагогiчна робота з неповнолiтнiми в

установах пенiтенцiарноТ системи / т. в. Журавель // СоцiЕtпьна педагогiка :

навч. посiбник / За заг. Ред. о. В. Безпалько; Авт.-кол. о. в. Безпалько, I. Д.
Зверева, т. г. Веретенко та iH. : - К. : Академвидав, 2015. -ЗI2 с.; с. 2t7-2з6.

2. ПiДГОТОВКа До звiльнення осiб, якi вiдбувають покарання у видi
ОбМеЖеНня або позбавлення волi на певний строк, у Tol\dy числi неповнолiтнiх:
метод. посiбник lЗа ред. Т. В. Журавель, Ю. В. Пилипас ; Авт.-кол.:
В. М. Вовк, Т. В. Журавель, В. М. Калiвошко та iH. - к. : Версо-04, 2014.
168 с.

3. СУлiцький В.В. Профiлактика та попередження самоryбств серед
засуджених: навчЕrльно-методичний посiбник / В.В. Сулiцький. - Горлiвка,
2аШ. - 254 с. (Бiблiотека пенiтенцiарного псшrологФ.

4. Сулiцький В.В. Психологiчнi основи ресоцiалiзацii засуджених:
навч€lпъно-методичний посiбник / В.В. Сулiцъкий. - Горлiвка, 2014. - 26З с.
(Бiблiотека пенiтенцiарного психологф.

5. Сулiцький В.В. Психологiчнi аспекти довiчного позбавлення волi:
науково-методиtlнi рекомендацii / В.В. СулiцькиЙ. - Горлiвка, 2014. - 80 с.
(Бiблiотека пенiтенцiарного психологф.

,,Щодаткова:
1. Кримiнально-виконавче IIраво УкраiЪи : пiдрlпlник / [О. М. Щжужа,

I. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та iH.] ; за заг. ред. О. М. ,Щжужи. - К. : ATiKa,
2016. -752 с.

2. Кримiнально-виконавчий кодекс УкраiЪи : офiц. виданнjI зi змiн. та
доп. станом на 20.05.2018 р., прийн. 11 липЕя 2003 р. JФ 1129-IV / М-во юстицiТ
УкраiЪи. - К. : Форрr, 2018. - |74 с.

З. Педагогiчнi основи ресоцiалiзацii злочинцiв / Синьов В.М.,
Радов Г. О., Кривуша В. I., Беца О. В. - К. : МП "Леся" , t997 . - 272 с.

4. Поздняков В.М. Отечественн€tя пенитенциарн€lя психология: история и
современность. - М., 2000. -270с.

5. Поздняков В.М. Психология в пенитенциарной практике зарубежных
стран в ХХ столетии ( историко-сравнительный анализ) : Монография. - М.,
2000"

6. Сулiцький В.В. Юридичнi аспекти дiяльностi психологiчноi сrryжби в
мiсцях позбавлення волi. Збiрник матерiалiв Мiжнародноi юридичноI науково-
практиЕIноi конференцii. Тези доповiдей [<ЮридиЕIна наука i гlрактика: пошук
правовоi гармонiii>], (Киiв, 05 жовтня 201-7 року) / В.В. Сулiцький,
К.В. Бондарева, В.П. Горбачев та iH. - КиiЪ: Видавничий дiм <АртЕо, 20|7. -
с. 115-|79.

7. Сулiцький В.В. Роль coBicTi у ставленнi засудженого до вчиненого
злочину. Збiрник тез МiжнародноТ науково-практичноТ конференцii

[<Прiоритетнi HayKoBi напрямки педагогiки i психологii: вiд Teopii до

1з



IIрактики>], (XapKiB, 13-14 жовтня 20]7 року) / в.в. сулiцький, е.о. га_rrацин,

о.С. Лисенко та iH. XapKiB: Схiдноукраiнська органiзацiя <I_{eHTp

гiедагогiчних дослiджень>>, 20 |7 . C.t |2-| | 4.

в. СулiцъкИй в.в. IсторiЯ розвиткУ та шляхи вдосконапеннrI дiялъностi

психологiчноi служби у кримiналъно-виконавчий системi УкраiЪи: збiрник

наукових робiт 1..rасникiв науково-гrрактичнот конференцiТ. [<Педагогiка та

психологiя съогоднi: постулати минулого та cyracHi Teopib], (одеса, 20-2\

хtовтня 2аП року) / В.В. Сулiцъкий, М.С. Величко, Ю.I. Срмак та iH, - Одеса:

ГО <Пiвденна фундацiя педагогiки>>,2017. - с, 83-в5,
g. Сулiцъкий в.в. Професiйна пiдготовка психологiв дJIя роботи з

засудженими, хворими ,уб.рпупъозом: збiрник маТеРiаЛiВ V МiЖНаРОДНОi

науково-практичноi конференцii. [<<Актуалънi проблеми прав людини, яка

перебувас в конфлiктi зi законОм, крiзЪ призмУ правовиХ реформ>], (Киiв, 24

листопаД а 2О117 ро*у) / в.в. Сулiцький, е.ю. Бараш, в,м, Бесчасний та iH, -
КиТв: Iнститут кримiнально-виконавчот служби. - КиТв: Фоп Кандиба т.п,,

2а\7. _ с. 195-19в.
10. СулiЦький В.В. ПелешеНко М.Л. CylacHi дослiдження суiцидальноТ

поведiнки в Сшд: Збiрник тез HaykoBrTx робiт уrасникiв мiжнародноI науково-

практичноТ конференцiI. [<Актуальнi проблеми реформуваЕн,I системи

виховання та о.Ъir" в УкраТнЬ], (Лъвiв, 27-28 квiтня 2018 року) / в.в.

Сулiцъкий, м.л. Пелешенко, м.с. омельченко та iH, Львiв: <<Лъвiвська

педагогiчна спiлънота>>, 2018. - С.28-29,

9. Щодатковi ресурси (за наявностi)

Електронна адреса навчаJIьного курсу:

http : /lelearning.kubg. edu.uallocal/gdo/teacheri
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