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<<соцiальнl робоmа в пенimенцiарнiй саопемьl

Профiль програми
1.1. Загальва iH
цlя
кафедра соцiальноi роботи, соцiальноi педагогiки та
соцiологii
пlслядиIIJIомна
немае
30 год. / 1

ектс

очно-дистltllцlина
Мова{и) викладанrrя

Тип

документу про сертифiкат

Офiцiйний сайт Херсонського

державного
унiверситету, кафедrа соцiа.rrьноi роботи, соцiа,rьноi
педагоritол та соцiологii:

Iнтернет-адреса
лостiйного розмiщенrrя
опису програми

httD;

1.2.

Мета п

Програма ад)есоваЕа професiйншr,r соцiалытим працiвникам, прафвникшr
закладiв пенiтенцiарноi системи та с.тr}rytби пробацii, фахiвцям соцiаьних сlryтtб
для ciM'i, дiтей ra молодi для навчання i застосранttя сr{аснlr( пiдходiв у
соцiа-rrьнiй роботi iз засудженими до позбавленrrя волi та засуд)rtеними до
аIьтернативнIr( видiв покаранrrя рiзнlлх категорiй, у роботi з особаr,rи, якi
звiльненi з мiсць позбазлення волi. Змiстове наповненнJI програми скJIадае
послiдовний i систематичний розгrяд специфiки використання теоретичнlr(
основ практики та техлопогiй соцiаьноi роботи в закJIадах пенiтенцiарноi
системи УкраiЪи, особливостей використання технологiй соцiапьноТ роботи з
рiзними категорiями засуджених та особалд], якi звiльн-шоться з мiсць
позбавлеt*я волi; теореrичнlлt основ пенiтенцiарноi системи ra c1^lacHoТ
пенiтенцiарноi полiтики в KoHTeKcTi дотримання вимог МЬ{сrародно-правових
стандартiв поводкенIuI iз засудженими. Засвоетшя цих пiдходiв дозволить
има]l1 знаЕнrI
1.3.

особливостi
програми
стФкуванIUr

Ха

1

BMIHI{:'I

Ija

OcHoBHi акценти i фокусуванrrя прогрarми зосереджено на TaKID(
темах:
_ Теоретичнi засади соцlально1 роботи
зашIадzж
ного

-

Мiжнародrо-правовi стандарти поводження iз засудженrлии
Процес ресоцiалiзацii як осЕова роботи iз засудженими у
закладах пенiтенцiарт{оi системи
Технологii соцiальноi роботи в пенiтенцiарнiй систей
органЬ
Соцiаrrьво-виховна робота в системi установ
виконаI{ня покараЕь
неповнолiтнiми
Соцiально-педагогiчна робота
правопорушниками
_ Альтернативнi види покаратпrя та робота сrryжби пробацii
Особливостi соцiальноi роботи iз засудженrь,rи жirжами
Особливосгi соцiальноТ роботи iз засудженшли rrюдьми
похr,rлого BiKy
Органiзацiя соцiалъного супровоry осiб, що поверпулися з
viсць позбавленttя волi
ванпя
1.4. Вцкладання та о
Змiстовпй модуль 1. Теоретичнi основи соцiальноi роботи в
закладах пенiтенцiарноi системи в УкраlЪi.
Змiстовпй модуль 2. Специфiка реалiзацii технологiй соцiальноi
роботи в }мовах пенiтеrщiарноi системи в YKpaiHi з рiзними
категорйми засуджених.
Iнтерактивнi леrсдii та практичнi заняття

-

i

з

-

OcBiTHi
компоЕеЕти

особливостi
вик]IаданI]rI

оцiнюваняя
та атестацЬ

.

о

.

о
о
о

.

о

.

о
о

.

зараховано/не зараховано
1.5.

Програмнi компетентностi

Знання та розумiння предметноi областi та роз5rмiлня професiйнот дiяьностi;
Здатнiсть дотриIчq/ватися етичнIr( принципiв та стаrцартiв соцiалыrоi роботи.
здапriсть виJIвпяти залгrапл реqрси органiзацiй-лартнерiв з соцiа:rьноi
роботи для виконалня завдань професiйноi дiялъностi.
Навички viжособистiсноi взасмодii;
Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати проблеми;
Здатrriсть приймати обlрунтованi рiшення;
Здатнiсть д;яти соцiально вiдловiдально та свiдоvо;
Здатнiсть дотрим}ъатися норм професiйноi етики;
Знанtlя i розуrчriння сутносгi, значення i видiв соцiа"rьноi роботи та основних'ti

i

напрямiв (психологiчною, соцiально-педаrогiчного,

юридичного,

економiчного, медичного);
Знання i розlrиiнтlя нормативно-правовоi бази стосовно соцiальноi роботи та
соцiа:lьного забезпеченIul;
Здатнiсть розроб.:rяти шJuIхи подоланнJI соцiальнrо< проблем i знzlхомти
ефеюивнi методи ix вирiшевня;
Здатfiсть до надан}ul допомоги та пiдтрltlики клiсшгам iз врахранrrям iх
iндивiдуаьнrоr потреб, вiкових вiдмirтностей, гендерню(, етнiчних та iнп.пrх
особливостей-

t.6. очi

льтати

Слlхачi пiсля проходженшI стФкуванлrя мають набути насryпних результатiв:

.

о

Iдентифiкувати, формуlповати i розв'язувати завдання у сферi соцiальноi
роботи, iнтегрувати теоретичнi знанrrя та практичrrий досвiд.
Теоретично арг},rиеIiч/вати шJUIхи I]одоланття проблем та скJIадних житт€вих
обставин, обирати ефективнi методи ik вирiшення, передбачати наслiдrса.

о Використовувати вiдповiднi HaykoBi дослiдженlrя

та

застосовумти

дослiдницькi професiйяi навичюл у ходi надаrrня соцiальноi допомоги.
о Використов)ъати методи профiлалсгики для запобiгаrrня можJIивик вiд<и;rень
у псrжiчному розвитку, пор},шень поведiттки, мiжособистiснюс cTocyHKiB, для
розв'язання конфлiктiв. попередження соuiальlдтх ризикiв та складню(
хиттевих обставин.
Встановrповати та пiдтримувати взасмини з клiснтами на пiлrрунтi взасr,поТ
довiри та вiдповiдно до етичнIr( лринципiв i стандаlrтiв соцiапьноi роботи,
надавати iM лсихолоriчну пiдцэимку й наснахувати клiентiв.
о Виявlrяти сильнi сторони та зал)лати особистiснi ресlрси клiснтiв, ресlрси
соцiа.льноi групи i громади дrrя розв'язаrrня
проблем, виходу iз скJrаднrж
життсвих обставин.
ДемоIrструвати толерантну поведiвку, виявJu{ти поваry до культурних,
релiгiйних, етнiчних вiдмiнностей, розрiзrrяти втrтпв стереотипiв та
упереджень.
. КоIrструювати процес та результат соцiальноi роботи в межах поставJIених
завдань, використовувати кiлькiснi та якiснi покzlзники, кориryвати пл l
оти вlдповlдно до
1.7. р
забезпечення
lзацll п
i. IЬець Т.М. - кандидат педагоriчнID( наук, доцент.

.

ii

.

I

Матерiальнотехнiчне
забезпечення

,Щля забезпеченrrя освiтнього процесу, наlковоТ, методичноi,
творчоi дiя_rrьностi наявна необхiдна MaTepia.rbHa база i належне
технiчне забезпечення: навча,rьнi аудиторii, мережевi систелла
лоurуку та обробки iнформацii; бiблiотечнi ресlрси та технологii,
зокрема, електlrоннi, спецiалiзованi кабiнети
проведення
тренiнговоТ та консультативЕоi роботи, лекцiйнi аудиторii маоть
мультимедiйне обладнання, телевiзори, D\.D-програвач, ноутбl,к,
з демо
ом великого
Iнформацiйнi та навчilльно-методлгчнi матерiали розйщено на

з

Iнформацiйне
та навчаJьнометодиц{е
забезпечення

сайтi кафедри соцiальноi роботи, соцiаrьноi педаrогiки та
соцiологii, вiрryальному сайтi Х.ЩУ. На}кову, методп]q/ та
фаховi перiодичнi видаrrrrя представJIено у наукових бiблimеках

Х,ЩУ. ,Щля проведення методичноi роботи при кафедрi соцiальноi

роботи, соцiальноi педагогiки та соцiологii функцiонуе
навчальЕо-методичний кабiнет з Еавчzllrьною лiтерацrрою,
копtп'

У

методичнi розробки:
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IЬець, Т. М. Розвиток

tп duс ерп

ац

i

1

навчitльно-

:

заrстадiв пенiтенчiарноТ системи для
неповнолiтнiх в УкраiЪi (20-Ti - 30-Ti роки ХХ ст.) [Текст]:

... канд. пед. на},к : 1З.00.05 <<Соцiальна
педагогiка> / IЬець Тетяна Мrл<айлiвна ; ШНЗ
автореф. дис..

-

<.Щонбаський державний педагогiчний 1тriверситет>>.
Слов'янськ, 201З. - 20 с.
2. Швець, Т, М. Розвиток закладiв пенiтенцiарноi системи дlrя
неповнолiтнiх в УкраiЪi (20-Ti - 30-Ti роки ХХ ст.) [Текст]:
дис.. ... канд. пед. наук : 13,00.05/ Швець Тетяна Михайлiвна
; ДВНЗ <Донбаський державний педагогiчний унiверситет>.
- Слов'янськ,2013. l85 с.
Моноzрафiя:
Розвиток закладiв
1. Калашник, Н. Г., IЬець,
пенiтенцiарноi системи дJIя неповнолiтнiх в УкраiЪi (20-Ti 30-Ti роки ХХ ст.) [Текст]: монографiя / Н, Г. Калашник, Т.
М. Швець. - Херсон: <<Видавничий дiм <<Гельветика>, 20 l 5.

Т. М.

147 с.
HayKoBi сmаmmi mа публiкацii:

-

1. Зарубiжний досвiд створення та розвитку виправнIо(
закладiв дrrя неповнолiтнiх правопорушникiв (XYIIIсT.)
[Текст] / Т. М. Тlрчанова // Педагогiчнi науки: зб. наук.
праць. Херсон: Вид-во ХДУ,2010. -Вип.55. -С.408-415.
2. Iндивiдуальний та диференцiйований пiдхiд у роботi з
неповнолiтнiми правопорушниками [Текст] / Т. М.
Тlрчанова // Педагогiчнi науки: зб. наук. праць. Херсон:
Вид-воХДУ,2009 Вип.54. С.429-43З.
З. Соцiальний супровiд осiб, якi звiльненi з мiсць позбавлення
волi // Короткий довiдник соцiального працiвrrика [Текст]
наук.-метод. мат. / за заг. ред, проф. I.В,Шапошниковоi. Херсон : ФОП Савченко А.В., 2012. Вип. I. 236 с. - С.
l40- l91.
4. Напрями соцiально-педагогiчноi дiя,rьностi вiтчизняяоi
системи пенiтенцiарних закладiв дrя неповнолiтнiх у 20-30Ti роки ХХ ст. [Текст] / Т. М. Швець // Вiсник Глухiвського
:

нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Олександра
,Щовженка. Серiя <<Педагогiчнi наlкп>: зб. наlк, праць. Вип,
29l Глlхiвський HITY iM.. О.,Щовженка; редкол.: O.I.KlpoK
(вiд. ред.) [та iH,]. - Глухiв: РВВ Глу<iвського ШrУ iM. О.
,Щовженка,2015. Вип. 29. - С. 39-46.
5. Об'ект соцiальноi роботи в закладах пенiтенцiарноi системи
[Текст] / Т. М. Швець // Науковий вiсник Херсонського
iя : Соцiологiчнi на
державтrого

кол. : I.B. Шапошникова, О.М. Черrшш та iH. - Вип. 1. Херсон: ХЩУ, 2015. - С. 129-131.
6. Органiзалiя освiтньо-вло<овного процесу в пенiтенцiарнtаl

закладах дJuI неповнолiтнiх в YKpaiHi на початку ХХ столiття
[Текст] / Т. М. Тlрчанова // Педагогiчнi наlти: зб. наук.
прашь. - Херсон: Х,ЩУ, 2011. - Влшr. 60. С.408-415.
7. Особ,тl BocTi виправлення та перев}с(ован}я неповнолiтнiх
пенiтенцiарrптх закладах в УкраiЪi на
правопорушникiв
початку )Q( ст. [Текст] / Т. М. IЬець // Wspylczesna nauka.
Nowe perspektply: Zbior raportow naukowych (Bydgoszcz,
Warszawa: Wydawca: Sp. z о.о.
З1.01,2014)
З0.01.2014
Czesc 3/2. с. 10-14.
<Diamond trading touD), 2014.

У

-

-

8. Особливостi

-

дйльностi пенiтепцiарних зашrадiв дIя

неповнолiтrriх правопорушникiв в YKparHi (20-30-Ti роюл Ю(
столiття) [Текстl / Т. М. ТIIвець // Intemational scienfific
peTiodical joumal KThe unity of sciens>> / publishing office
Friedгichstrabe 10
Czech Republic Prague. - Volum 2. fеЬruаrу 2016 р. - С. 1З-15.
Особливостi сласного педагогiчною процесу в установах
виконаняrI покарань [Текст] / Т. М. Тlрчанова // Педаюгiчнi
науки: зб. наук. праць. Херсон: Вид-во Х,ЩУ, 2009. - Вип.

-

9.

-

52,

с,427-4зз.
10,Проблеми соцiа",rьноi адаптацii неповнолiтнiх
пенiтенцiарноi системи [Текст] / Т, М. Тlрчалова

школи. 2007.

Ns5.

- С.50-52.

у
//

закJIад:rх

.Щиректор

iз

11.Процес ресоцiалiзацii як основа роботи
засудженими у
закJIадах пенiтеrщiарноi системи [Текст] / Т. М. IIIвець /i'
Особистiсть i суспiльство: традицii i перспективи взаемодii:
Матерiали Всеlкр. студ. на}к.-практ. конф. (м. Херсон, 18-19
жовтня 2007 р.) / Херсонський державний уriверситет.
Херсон,2007. С. 171-178.
l2.Развитие систеvы рреждений для несовершеннолетнIr(
правонарушителей в Украине (20-е-30-е годы )О(в.)/ТМ. IЬец /i <Haylнar{ дискуссия: вопросы педагогики и

-

псID(ологии): материапы \ЦII межлlнародной зао.дrой
на)лrЕо-практиtlеской конференцrш. Часть I. (24 декабря
2012 г,) - Москва: trIзд. <Междшародный центр на),ки и
образования>,

20l2.

С.78-83.

1З.Соцiальна реабiлiтацiя неповнолiтнiх, якi знаходяться у
мiсцях попередrього угримантuI, засобами освiти [Текст] ,/
Т- М. ТJрчалова // Практична психологiя та соцiальна робmа.
_2009. _ м 10 (l27), _ с. 55 _ 57.
14.Суласний соцiа-rrьно-демографi.ший портрет неповнолiтнiх
правопоруIrпrикiв [Текст] /T.M.IIIBeIр// Науковий BicHlTc
одськоIо
Серiя <Педагогiка. Соцiальна

робота) Ужгород : Вид-во Ужlry (Говерлa>,

(з8). с.

l5

.

2016.

з27-3з0.
Соцiально-педагогiчна

- Вип.

1

характеристика особистостr
цецовнолiтнього правопорушника початку )О(

столiтrя [Текст] / Т. М. Швець // Педагогiчнi науки: зб. наук.
праць. Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. -Витl,62, С. З9l-З9б.
16.Соцiальr.rо-педагогiчнi 1.мови профiлактики делiнквентних
виявiв в учнiвському середовищi [Текст] / Т. М. Швець //

Педагогiчний zulьмаЕах:

зб. наук.

лраць/

редкол.
(голова)
та
iH.
КВНЗ
<<Херсонська
В.В.Кузьменко
- Херсон:
академiя неперервноТ освiти>, 2015. Випуск 27. - С.228236.
l 7.Спечифiка сгворенl{я сисгеми пенiтенцiарних заклалiв дrя
неповнолiтнiх правопорlтпникiв в УкраiЪi (20-ЗO-тi роки
ХХ ст.) [Текст] / Т. М. Швець ll Сучасна ocBiTa i наlка в
YKpaiHi: традицii та iнновацii : Матерiали ХVIII Всеlтср.
наук.-практ. заочн. конф. (м. КиiЪ, 24-25 сiчня 2014 р.) /
Партнерство <<Нова ocBiTo -К.,2014. С.96 99.
18.Специфiчнi характеристики соцiально-демографiчного
портрету дiтей та пiдлiткiв, схильних до скоення злочину
[Текст] / Т. М. Швець // Науковий вiсник Херсонськоrо
державного 1тriверситету. Серiя : Соцiолоriчнi науки / ред.
кол. : l.B. Шапошникова, О.М. Черrrиш та
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