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бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення дисциплін «Соціологія», «Психологія», «Правознавство», «Вступ до спеціальності»,
«Конфліктологія», «Технології соціальної роботи», «Методи та організація соціальних
досліджень»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

оволодіння студентами знань з основ соціальної роботи у пенітенціарних закладах,
практичних вмінь та навичок з оцінювання потреб, попередження ризиків та вирішення
проблем засуджених
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Соціальна робота у пенітенціарних закладах як наукова дисципліна
Тема 1.
Соціальна робота в пенітенціарних закладах – предметна сфера та її
нормативне регулювання
Тема 2.
Розвиток пенітенціарної системи як засіб реагування на злочини
Тема 3.
Органи і установи виконання покарань та їх особливості
Тема 4.
Основні напрямки соціально-психологічної та соціально-виховної роботи
із засудженими
Модуль 2. Засуджений як об’єкт соціальної роботи у пенітенціарних закладах
Тема 5.
Поняття особистості злочинця і типологія злочинців
Тема 6.
Позбавлення волі як чинник обумовлюючий складні життєві обставини
Тема 7.
Засуджений як отримувач соціальних послуг
Тема 8.
Роль соціальної роботи у профілактиці злочинності та ресоціалізації
злочинців
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати особливості та сутність соціальної роботи у виправних установах;
сформувати системне уявлення та розуміння щодо специфіки вітчизняних установ виконання
покарань;
критично оцінювати надбання різних теоретичних шкіл, які займаються дослідженням природи
злочинності та злочинної поведінки, виправлення та ресоціалізації;
вміти аналізувати загальні вектори розвитку світової думки щодо подальших перспектив
виправної системи та її ефективності;
оцінювати доцільність та ефективність використання різних технологій та процедур під час
соціальної роботи у виправних закладах;
вміти використовувати соціологічні, психологічні та інші методи під час теоретичної та
практичної роботи у виправній системі;

-

розуміти специфіку засуджених як осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах та
як отримувачів соціальних послуг;
вміти аналізувати та враховувати процеси становлення, розвитку та соціалізації
особистості засудженого під час соціальної роботи з ним;
вміти оцінювати особливості, проблеми, ресурси та потреби засуджених;
застосовувати отримані знання у професійній діяльності.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, бесіди;
семінарські та практичні заняття;
демонстрування, дослідницький, пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий;
аналіз літератури та джерел, метод проектів.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних та семінарських заняттях ~ 40 балів
- Виконання двох модульних контрольних робіт ~ 20 балів
- Захист індивідуального науково-дослідного завдання ~ 30 балів
- Заохочувальні бали ~ 10 балів.
Залік виставляється на останньому занятті за підсумком накопичених балів поточної
успішності – не ≤ 60 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри
наступні види робіт:

нараховуються заохочувальні бали за

– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, тренінгах, дослідженнях, пов’язаних із соціальною роботою у
пенітенціарній сфері, підготовці проектів з даної проблематики, сертифіковано підтверджене
оволодіння техніками та технологіями соціальної роботи у виправних установах.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Англомовні
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3.

Інтернет
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