




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 

денна заочна 
Вид дисципліни  основна 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3 3 
Семестр 5 5 
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 4 
Обсяг кредитів 120 120 
Обсяг годин, в тому числі: -  
Аудиторні 56 16 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 56 104 
Форма семестрового контролю залік залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців шляхом 
засвоєння ними теоретичних знань, понять, принципів соціальної роботи з 
дітьми, які перебувають у конфлікті з законом. Ознайомлення зі сферами 
діяльності соціального працівника, функціями та існуючими програмами роботи 
з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, у різних соціальних інститутах, 
а також, формування навичок профілактики та попередження кримінальних 
правопорушень серед дітей, підлітків і молоді.  

 
Завдання навчальної дисципліни: 
• систематизація теоретичних знань щодо соціально-педагогічної роботи з 

дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема правопорушень, серед 
підлітків та молоді, засвоєння основних понять щодо важковиховуваності та  
відхилень у поведінці, детермінантів цих явищ; вивчення соціально-
педагогічних і психологічних особливостей важковиховуваних неповнолітніх; 

• вивчення й аналіз законодавчої бази України щодо профілактики та 
попередження правопорушень; 

• ознайомлення з можливостями соціально-педагогічної корекції 
важковиховуваних підлітків та дослідження системи роботи соціальних 
інституцій, що займаються вирішенням даної проблеми; 

• аналіз й узагальнення практики, досвіду соціально-педагогічної роботи з 
дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, зокрема правопорушень. 

 



Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 
педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна робота з дітьми, які 
перебувають у конфлікті з законом» забезпечує формування таких загальних та 
фахових компетентностей: 

 
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
 
СК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

роботи та соціального забезпечення.  
СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 
роботи. 

СК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту 
осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у 
складних життєвих обставинах. 

СК 22. Здатність організовувати і здійснювати соціальну-педагогічну 
роботу закладах освіти. 
 

3. Результати навчання за дисципліною. 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна «Соціально-педагогічна робота з дітьми, які 
перебувають у конфлікті з законом» забезпечує оволодіння такими 
програмовими результатами навчання: 

 
ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних 

життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати 
наслідки.  

ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, 
соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях.  

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 
відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних 
стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та 
складних життєвих обставин.  

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 
оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.  



ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 
соціальна допомога. 

ПРН 19.  Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, 
ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із 
складних життєвих обставин.  

ПРН 22. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 
культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та 
упереджень.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
У
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о 
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Змістовий модуль 1. Делінквентна поведінка: теорія та практика 
Тема 1. Конфлікт із законом: наукові теорії 
кримінальної протиправної та злочинної 
поведінки 

9 2 2 - - - 5 

Тема 2. Соціально-педагогічний і 
психологічний портрет неповнолітнього 
злочинця 

10 2 2 2 - - 4 

Тема 3. Класифікація кримінальних 
правопорушень / злочинів та неповнолітніх, 
які перебувають у конфлікті з законом 

9 2  2 - - 5 

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 4 4 - - 14 

Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічна робота з профілактики кримінальної 
протиправної поведінки серед дітей 

Тема 1. Ювенальна юстиція 8 2 2 - - - 4 
Тема 2. Відновне правосуддя 9 2 2 - - - 5 
Тема 3. Організація та проведення 
профілактичної роботи щодо кримінальних 
правопорушень серед дітей, які 
перебувають у конфлікті з законом, у 
територіальних громадах 

11 - - 6 - - 5 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 6 - - 14 

Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна робота в органах (філіях)  
Державної установи «Центр пробації» 

Тема 1. Соціально-педагогічна робота з 
неповнолітніми в системі пробації України 

8 2 2 - - - 4 



Тема 2. Сутність і завдання пробаційних 
програм для неповнолітніх засуджених 

8 2 2 - - - 4 

Тема 3. Оцінка ризиків вчинення повторних 
кримінальних порушень неповнолітніми, 
які перебувають на обліку в органах 
пробації 

12 2 - 4 - - 6 

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 4 4 - - 14 

Змістовий модуль 4. Спеціальні засади соціально-педагогічної з дітьми, які перебувають у 
конфлікті з законом 

Тема 1. Соціально-педагогічна робота в 
установах виконання покарань. 

6 2 2    2 

Тема 2. Оцінка суїцидальних ризиків серед 
неповнолітніх, які відбувають покарань у 
місцях позбавлення волі 

10 - 2 2   6 

Тема 3. Ресоціалізація неповнолітніх 
засуджених, які перебувають у місцях 
позбавлення волі: оцінка ризиків 
повторного вчинення злочинів 

12 2  4   6 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 6 - - 14 

Усього 120 20 16 20 - - 56 
 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Делінквентна поведінка: теорія та практика 
Тема 1. Конфлікт із законом: наукові теорії 
кримінальної протиправної та злочинної 
поведінки 

15 2 - - - - 13 

Тема 2. Класифікація кримінальних 
правопорушень / злочинів та неповнолітніх, 
які перебувають у конфлікті з законом 

15 - - 2 - - 13 

Разом 30 2 - 2 - - 26 
Змістовий модуль 2. Соціально-педагогічна робота з профілактики кримінальної 

протиправної поведінки серед дітей 
Тема 1. Ювенальна юстиція. Відновне 
правосуддя 

15 - - 2 - - 13 

Тема 2. Організація та проведення 
профілактичної роботи щодо кримінальних 
правопорушень серед дітей, які 
перебувають у конфлікті з законом, у 
територіальних громадах 

15 - 2 - - - 13 



Разом 30 - 2 2 - - 26 
Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна робота в органах (філіях)  

Державної установи «Центр пробації» 
Тема 1. Сутність і завдання пробаційних 
програм для неповнолітніх засуджених 

15 2 - - - - 13 

Тема 2. Оцінка ризиків вчинення повторних 
кримінальних порушень неповнолітніми, 
які перебувають на обліку в органах 
пробації 

15 - 2 - - - 13 

Разом 30 2 2 - - - 26 
Змістовий модуль 4. Спеціальні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом 
Тема 1. Оцінка суїцидальних ризиків серед 
неповнолітніх, які відбувають покарань у 
місцях позбавлення волі 

15 - - 2 - - 13 

Тема 2. Ресоціалізація неповнолітніх 
засуджених, які перебувають у місцях 
позбавлення волі: оцінка ризиків 
повторного вчинення злочинів 

15 - - 2 - - 13 

Разом 30 - - 4 - - 26 
Усього 120 4 4 8 - - 104 

 
 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І 
Делінквентна поведінка: теорія та практика  

 
Лекція.  Тема 1. Конфлікт із законом: наукові теорії кримінальної 

протиправної поведінки 
Конфлікт із законом: поняття та зміст. Основні наукові теорії кримінальної 

протиправної та делінквентної поведінки. Сучасний стан і динаміка 
правопорушень серед неповнолітніх в Україні. Статистичні дані щодо кількості 
кримінальних правопорушень і злочинів, вчинених неповнолітніми в Україні. 
Тенденції правопорушень і злочинності. Груповий характер злочинності та 
правопорушень. Чинники, що впливають на здійснення правопорушень і 
злочинів серед неповнолітніх. Теорія соціальної спадковості. 

Основні поняття: делінквентна поведінка, кримінальні правопорушення, 
злочинність, групова злочинність, покарання, бездоглядність, державна 
політика.  

 
Семінарське заняття. Тема 1. Конфлікт із законом: наукові теорії 

кримінальної протиправної поведінки. 
 
Лекція. Тема 2 Соціально-педагогічний і психологічний портрет 

неповнолітнього злочинця. 
Злочинець. Типова класифікація злочинців. Соціально-психологічні 

особливості неповнолітнього злочинця. Групи соціального ризику. Структурний 



аналіз поведінки неповнолітнього злочинця. Схема складання соціально-
педагогічного портрету неповнолітнього злочинця. 

Основні поняття: злочинець, соціально-педагогічний портрет, поведінка, 
соціальний ризик, структурний аналіз. 

 
Семінарське заняття. Тема 2. Соціально-педагогічний і психологічний 

портрет неповнолітнього злочинця. 
 
Практичне заняття. Тема 2. Соціально-педагогічний і психологічний 

портрет неповнолітнього злочинця. 
 
Лекція. Тема 3. Класифікація кримінальних правопорушень / злочинів та 

неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом. 
Класифікація кримінальних правопорушень і злочинності: принципи й 

основні характеристики. Види класифікації кримінальних правопорушень і 
злочинів. Характеристика основних кримінальних правопорушень і 
злочинів.  Системний підхід у класифікації кримінальних правопорушень і 
злочинів. 

Основні поняття: класифікація, вид, характеристика, системний підхід. 
 
Практичне заняття. Тема 3. Класифікація кримінальних правопорушень / 

злочинів та неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом. 
 

Змістовий модуль ІІ 
Соціально-педагогічна робота з профілактики кримінальної протиправної 

поведінки серед дітей 
 
Лекція. Тема 1. Ювенальна юстиція. 
Поняття та принципи ювенальної юстиції.  Історія становлення ювенальної 

юстиції у світі. Ювенальний суд як центральний орган ювенальної юстиції. 
Особливості та принципи роботи ювенального суду. Розвиток ювенальної 
юстиції в Україні. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 
в Україні (до 2030 року). 

Основні поняття: неповноліття, ювенальна юстиція, ювенальний суд. 
 
Семінарське заняття. Тема 1. Ювенальна юстиція. 

 

Лекція. Тема  2. Відновне правосуддя 
Сутність та засади відновного правосуддя. Розвиток системи відновного 

правосуддя у світі. Сімейні групові наради та сімейні конференції як методи 
відновного правосуддя. Медіація: суть та структура. Вимоги до медіатора. 
Порядок вирішення конфліктних ситуацій. 

Основні поняття: реституція, відновне правосуддя, принципи відновного 
правосуддя, сімейна групова нарада, медіація.  
 



Семінарське заняття. Тема 2. Відновне правосуддя. 
 
Практичне заняття. Тема 3. Організація та проведення профілактичної 

роботи щодо кримінальних правопорушень серед дітей, які перебувають у 
конфлікті з законом, у територіальних громадах. 
 

Змістовий модуль ІІІ 
Соціально-педагогічна робота в органах (філіях) Державної установи 

«Центр пробації» 
 
Лекція. Тема 1. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в системі 

пробації. 
Державна установа «Центр пробації». Специфіка відбування покарання в 

органах пробації. Соціальна робота з кримінальними правопорушниками в 
органах пробації. Закон України «Про пробацію». Нормативно-правова база, що 
регламентує діяльність Державної установи «Центр пробації». Види пробації: 
досудова, наглядова та пенітенціарна пробація. Досудова доповідь. 
Індивідуальний план роботи із засудженим. Соціальна робота із засудженими як 
складова плану.  

Основні поняття: Державна установа «Центр пробації», органи пробації, 
соціальна робота, волонтер, накази, методичні рекомендації. 

 
Семінарське заняття. Тема 1. Соціально-педагогічна робота з 

неповнолітніми в системі пробації. 
 
Лекція. Тема 2. Сутність і завдання пробаційних програм для неповнолітніх 

засуджених. 
Сутність та завдання пробаційних програм. Види пробаційних програм. 

Зміст пробаційних програм. Порядок реалізації пробаційних програм.  Суб’єкти 
взаємодії з органами пробації у реалізації пробаційних програм. 

Основні поняття: пробаційна програма, сутність, завдання, зміст, суб’єкт 
взаємодії 

 
Семінарське заняття. Тема 2. Сутність і завдання пробаційних програм для 

неповнолітніх засуджених. 
 
Лекція. Тема 3. Оцінка ризиків вчинення повторних кримінальних 

порушень неповнолітніми, які перебувають на обліку в органах пробації. 
Оцінка ризиків вчинення повторних кримінальних порушень суб’єктами 

органів пробації: поняття, методика, порядок проведення й обрахування 
отриманих результатів. 

Основні поняття: методика, оцінка, ризики, категорії, результат. 
 



Практичне заняття. Тема 3. Оцінка ризиків вчинення повторних 
кримінальних порушень неповнолітніми, які перебувають на обліку в органах 
пробації 

 
Змістовий модуль IV 

Спеціальні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми, які перебувають 
у конфлікті з законом 

 
Лекція. Тема 1. Соціально-педагогічна робота в установах виконання 

покарань. 
Основні напрями соціальної роботи в установах виконання покарань. 

Діяльність громадських організації з засудженими в місцях позбавлення волі. 
Групи ризику засуджених. Форми та методи соціальної роботи з засудженими, 
які перебувають на профілактичному обліку в установах виконання покарань. 

Основні поняття: напрями соціальної роботи, групи ризику, 
профілактичний облік, засуджені, установи виконання покарань. 

 
Семінарське заняття. Тема 1. Соціально-педагогічна робота в установах 

виконання покарань. 
 

Семінарське заняття. Тема 2. Оцінка суїцидальних ризиків серед 
неповнолітніх, які відбувають покарань у місцях позбавлення волі. 

 
Практичне заняття. Тема 2. Оцінка суїцидальних ризиків серед 

неповнолітніх, які відбувають покарань у місцях позбавлення волі. 
 
Лекція. Тема 3. Ресоціалізація засуджених, які перебувають у місцях 

позбавлення волі: оцінка ризиків повторного вчинення злочинів. 
Особи в місцях позбавлення волі: кількісний та якісний аналіз. Ефективна 

ресоціалізація як мета пенітенціарної соціальної роботи.  Категорії засуджених 
як об’єкти соціальної роботи в пенітенціарній системі. Підготовка засуджених 
до звільнення. Програми ресоціалізації засуджених.  

Основні поняття теми: пенітенціарна система, кримінально-виконавча 
служба (КВС), ресоціалізація, пенітенціарна соціальна робота, установи 
виконання покарань (УВП), підготовка засуджених до життя на волі. 
 

Практичне заняття. Тема 3. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених, які 
перебувають у місцях позбавлення волі: оцінка ризиків повторного вчинення 
злочинів. 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Денна форма навчання 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 2 2 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 2 20 2 20 
Робота на практичному занятті 10 2 20 3 30 2 20 3 30 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом 77 87 77 87 

Максимальна кількість балів:                    328 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива кількість балів: 328 . Коефіцієнт: 3,28. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 
100), здійснюється за формулою: Х : 3,28 = кількість балів – рейтинговий показник 
успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення 
курсу). 

 

 

Заочна форма навчання 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 - - 1 1 - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - 1 1 1 1 - - 
Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 - - 2 2 
Робота на семінарському занятті 10 - - 1 10 1 10 - - 
Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 - - 2 20 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Разом 17 27 17 27 
Максимальна кількість балів:                    88 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива кількість балів: 88 . Коефіцієнт: 0,88. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 
100), здійснюється за формулою: Х : 0,88 = кількість балів – рейтинговий показник 
успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення 
курсу). 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 

Змістовий модуль І 
Делінквентна поведінка: теорія та практика  

 
Самостійна робота 1. 



 
Завдання 1. Подивиться та напишіть есе до художнього фільму «Діточки». 
Вимоги: до 3 сторінок друкованого тексту форму А 4. 
 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі проведений аналіз, співставлення, 

зроблені висновки, наведені приклади з фільму, в наявності особистісна думка 
студента – 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі, зроблені висновки – 4 бали. 
• завдання виконано у повному обсязі – 3 бали. 
• завдання виконано частково – 2 бали. 
• завдання виконано поверхово – 1 бал. 

 
Змістовий модуль ІІ 

Соціально-педагогічна робота з профілактики кримінальної протиправної 
поведінки серед дітей 

 
Самостійна робота 2. 
 

Завдання 1. Написати доповідь на одну з тем: 
1. Розвиток системи ювенальної юстиції у Західній Європі (Англія, Франція, 

Ірландія, Німеччина). 
2. Запровадження ювенальної юстиції у Східній Європі. 
3. Ювенальна юстиція в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 
4. Особливості функціонування ювенального суду. 

 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 

Змістовий модуль ІІІ 
Соціально-педагогічна робота в органах (філіях) Державної установи 

«Центр пробації» 
 
Самостійна робота 3. 
 



Завдання 1. Розробити проект пробаційної програми (профілактична група 
неповнолітніх засуджених та вид профілактики обирається самостійно). 

Структура програми: пояснювальна записка, хід реалізації з конкретними 
заходами; результат, який передбачено отримати після реалізації програми, 
можливі ризики та способи їх подолання; висновки. 

 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 
 

Змістовий модуль IV 
Спеціальні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми, які перебувають 

у конфлікті з законом 
 
 

Самостійна робота 4. 
 
Завдання 1. Підготувати навчальну програму «Підготовка засуджених до 

життя на волі» 
Структура програми: пояснювальна записка, тематичний план, програма, 

методи перевірки знань, критерії оцінювання, список літератури. 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 
5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 



Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 
роботи відбувається в тестовому режимі в ЕНК.  

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

-  із вибором однієї правильної відповіді; 
-  на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
-  завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
-  завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
-  завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
У залежності від спрямованості модуля (теоретичний або практичний) 

кількість питань за рівнем складності може змінюватися, але загальна кількість 
балів у сумі повинна складати 25. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Формою проведення семестрового контролю є залік.  
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
Не передбачено навчальним планом.  
 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу 
– досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 

  



7.  Навчально-методична картка дисципліни «Соціально-педагогічна робота з дітьми,  які перебувають у 
конфлікті з законом» 

Денна форма навчання 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 
Назва 

модуля 
Делінквентна поведінка: теорія та практика Соціально-педагогічна робота з 

профілактики кримінальної 
протиправної поведінки серед дітей 

Соціально-педагогічна робота в органах (філіях) 
Державної установи «Центр пробації» 

Спеціальні засади соціально-
педагогічної роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом 
Кількість 
балів за 
модуль 

77 87 77 87 

 
Теми  лекцій 
 

Конфлікт із 
законом: 
наукові теорії 
кримінальної 
протиправної 
поведінки 

Соціально-
педагогічний і 
психологічний 
портрет 
неповнолітньог
о злочинця 

Класифікація 
кримінальних 
правопорушень / 
злочинів та 
неповнолітніх, 
які перебувають 
у конфлікті з 
законом 

Ювенальна юстиція Відновне 
правосуддя 

Соціально-
педагогічна 
робота в 
системі 
пробації 
України 

Сутність і 
завдання 
пробаційних 
програм для 
неповнолітні
х засуджених 

Оцінка ризиків 
вчинення 
повторних 
кримінальних 
порушень 
неповнолітнім
и, які 
перебувають на 
обліку в 
органах 
пробації 

Соціально-
педагогічна робота 
в установах 
виконання 
покарань. 

Ресоціалізація 
неповнолітніх 
засуджених, які 
перебувають у 
місцях 
позбавлення 
волі: оцінка 
ризиків 
повторного 
вчинення 
злочинів 

Бали  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Теми 
семінарів 

Конфлікт із 
законом: 
наукові теорії 
кримінальної 
протиправної 
поведінки 

Соціально-педагогічний і 
психологічний портрет 
неповнолітнього  злочинця 

Ювенальна юстиція Відновне 
правосуддя 

Соціально-педагогічна робота 
в системі пробації України 

Сутність і 
завдання 
пробаційних 
програм для 
неповнолітніх 
засуджених 

Соціально-
педагогічна робота 
в установах 
виконання 
покарань. 

Оцінка 
суїцидальних 
ризиків серед 
неповнолітніх, 
які відбувають 
покарань у 
місцях 
позбавлення волі 

Бали 11 11 11 11 11 11 11 11 
Теми 

практичних 
занять 

Соціально-педагогічний і 
психологічний портрет 
неповнолітнього 
злочинця 

Класифікація 
кримінальних 
правопорушень / злочинів 
та неповнолітніх, які 
перебувають у конфлікті з 
законом 

Організація та проведення 
профілактичної роботи щодо 
кримінальних правопорушень серед 
дітей, які перебувають у конфлікті з 
законом, у територіальних громадах 

Оцінка ризиків вчинення повторних 
кримінальних порушень неповнолітніми, які 
перебувають на обліку в органах пробації 

Оцінка 
суїцидальних 
ризиків серед 
неповнолітніх, які 
відбувають 
покарань у місцях 
позбавлення волі 

Ресоціалізація  
неповнолітніх 
засуджених, які 
перебувають у 
місцях 
позбавлення волі: 
оцінка ризиків 
повторного 
вчинення 
злочинів 

Бали 11 11 33 22 11 22 



Самостійна 
робота 

Делінквентна поведінка: теорія та практика Соціально-педагогічна робота з 
профілактики кримінальної 

протиправної поведінки серед дітей 

Соціально-педагогічна робота в органах (філіях) 
Державної установи «Центр пробації» 

Спеціальні засади соціально-
педагогічної роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом 
 5 5 5 5 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3  
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 

Максимально можлива кількість балів: 328. 
Коефіцієнт: 3,28. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 3,28 = кількість балів – 

рейтинговий показник успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
 

7.1. Навчально-методична картка дисципліни «Соціально-педагогічна робота з дітьми,  які перебувають у 
конфлікті з законом» 

Заочна форма навчання 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 
Назва 

модуля 
Делінквентна поведінка: теорія та практика Соціально-педагогічна робота з 

профілактики кримінальної 
протиправної поведінки серед дітей 

Соціально-педагогічна робота в 
органах (філіях) Державної установи 

«Центр пробації» 

Спеціальні засади соціально-педагогічної 
роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з 

законом 
Кількість 
балів за 
модуль 

17 27 17 27 

 
Теми  лекцій 
 

Конфлікт із законом: наукові теорії кримінальної 
протиправної поведінки 

 Сутність і завдання пробаційних 
програм для неповнолітніх засуджених 

 

Бали  1  1 - 
Теми 
семінарів 

 Організація та проведення 
профілактичної роботи щодо 
кримінальних правопорушень серед 
дітей, які перебувають у конфлікті з 
законом, у територіальних громадах 

Оцінка ризиків вчинення повторних 
кримінальних порушень 
неповнолітніми, які перебувають на 
обліку в органах пробації 

 

Бали  11 11  
Теми 

практичних 
занять 

Класифікація кримінальних правопорушень / злочинів 
та неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з 
законом 

Ювенальна юстиція. Відновне 
правосуддя. 

 Оцінка суїцидальних 
ризиків серед 
неповнолітніх, які 
відбувають покарань у 
місцях позбавлення 
волі 

Ресоціалізація  
неповнолітніх 
засуджених, які 
перебувають у місцях 
позбавлення волі: 
оцінка ризиків 
повторного вчинення 
злочинів 

Бали 11 11 - 11 11 



Самостійна 
робота 

Делінквентна поведінка: теорія та практика Соціально-педагогічна робота з 
профілактики кримінальної 

протиправної поведінки серед дітей 

Соціально-педагогічна робота в 
органах (філіях) Державної установи 

«Центр пробації» 

Спеціальні засади соціально-педагогічної 
роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з 

законом 
Бали 5 5 5 5 

Максимально можлива кількість балів: 88. 
Коефіцієнт: 0,88. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 0,88 = кількість балів – 

рейтинговий показник успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
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8.  Рекомендовані джерела 
 
Основна (базова): 

1. Журавель Т.В.  Соціальна підтримка дітей, які перебувають у конфлікті із 
законом, та їх сімей / Т. В. Журавель // Соціальна робота з вразливими сім’ями 
та дітьми: посіб. у 2-х ч.; Ч. 2 (Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми) 
/ За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці; Авт. кол. : А.В. Аносова, О.В. 
Безпалько, Т.П. Цюман та ін. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017.  С. 312–351. 
2. Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають в 
конфлікті з законом: навч.-метод. посібник, Том 1 / авт. кол.; за ред. Гейл Стідз, 
Т. Журавель. Київ, 2017. 291 с. 
3. Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають в 
конфлікті з законом: навч.-метод. посібник, Том 2 / авт. кол.; за ред. Гейл Стідз, 
Т. Журавель. Київ, 2017. 303 с. 
4. Суліцький В.В. Профілактика та попередження самогубств серед 
засуджених: навчально-методичний посібник / В.В. Суліцький. Горлівка, 2014. 
254 с. (Бібліотека пенітенціарного психолога). 
5. Суліцький В.В. Психологічні основи ресоціалізації засуджених: навчально-
методичний посібник / В.В. Суліцький. Горлівка, 2014. 263 с. (Бібліотека 
пенітенціарного психолога). 

 
Додаткова: 
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І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужи. Київ : Атіка, 
2016. 752 с. 

4. Кримінально-виконавчий кодекс України : офіц. видання зі змін. та доп. 
станом на 20.05.2018 р., прийн. 11 липня 2003 р. № 1129-IV / М-во юстиції 
України. – Київ : Форум, 2018. 174 с. 

5. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки: навч. посіб. Київ: 
ВПУ “Київський університет”, 2002. — 308 с. 

6. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. Київ : МП “Леся”, 1997. – 
272 с. 

7. Суліцький В.В. Професійна підготовка психологів для роботи з 
засудженими, хворими туберкульозом: збірник матеріалів V міжнародної 
науково-практичної конференції. Київ: Інститут кримінально-виконавчої 
служби. Київ: ФОП Кандиба Т.П., 2017. С. 195-198. 

8. Суліцький В.В. Роль совісті у ставленні засудженого до вчиненого 
злочину. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: 
Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С.112-
114. 
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9. Додаткові ресурси (за наявності) 
 
1. Електронний ресурс: Закон України «Про пробацію». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text. 
2. Електронний ресурс: Постанова Кабінету міністрів України «Про 

затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм» від 18 
січня 2017 року № 24. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2017-
%D0%BF#n9 

3. Електронний ресурс: Наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 
року № 98 / 5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності 
волонтерів пробації». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0065-17#n13 

4. Електронний ресурс: Кримінально-виконавчий кодекс України. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text 

5. Електронний ресурс: Закон України «Про волонтерську діяльність». 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text 

6. Електронний ресурс: Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 
року № 200 / 5 «Про затвердження Порядку складання досудової доповіді». URL 
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17#n13 

7. Електронний ресурс: Законом України "Про Державну кримінально-
виконавчу службу України". URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-
15#Text. 

8. Електронна адреса навчального курсу: URL : 
http://elearning.kubg.edu.ua/local/gdo/teacher/ 

 
 

 
 
 


