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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни спрямоване на 

ознайомлення студентів із змістом, суттю та 

принципами соціальної роботи з засудженими 

громадянами.  

 

 



Мета, завдання й очікувані результати 

Метою викладання навчальної дисципліни є: сформувати системні знання про соціальну реабілітацію 

на теоретичному та практичному рівні, що впливають на якість та професіоналізм фахівця соціальної 

сфери у роботі з клієнтом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

-- вивчити теоретичні засади та особливості соціальної реабілітації осуджених дорослих й 

неповнолітніх;  

-- сформувати професійні основи і комплекс знань про процес здійснення соціально-педагогічної роботи 

з ув’язненими з урахуванням їх потреб, специфіки, специфіки групових процесів у середовищі 

засуджених, а також новітніх підходів до підвищення ефективності такої діяльності; 

-- розкрити закономірності діяльності соціальної служби пенітенціарних установ щодо ресоціалізації 

засуджених; 

-- змоделювати програми ресоціалізації засуджених. 

-За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі компетентності: 

Загальні: здатність застосовувати знання з теорії соціального виховання, соціальної реабілітації у 

практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області “соціальна реабілітація осуджених” та 

розуміння професійної діяльності;  

Спеціальні (фахові): знання і розуміння сутності, змісту і значення соціальної реабілітації осуджених 

громадян та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, 

медичного); знання і розуміння нормативно-правової бази організації соціальної реабілітації із 

засудженими. 

Очікувані результати навчання: ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у практиці 

соціальної реабілітації, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 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 в практиці реалізації соціальної реабілітації; здійснювати  профілактичну та 

реабілітаційну роботу із засудженими. 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Протиправна поведінка, як вид девіантної поведінки. 

2. Нормативно-правові засади організації соціальної реабілітації 

засуджених 

3. Пенітенціарна система: поняття, структура, функції.  

4. Профілактика правопорушень в умовах пенітенціарної установи. 

5. Поняття про реабілітацію, ресоціалізацію, адаптацію, соціальний 

патронаж. 

6. Методи, засоби та форми соціальної реабілітації засуджених. 

7. Соціальна реабілітація із засудженими, які відбувають покарання що не 

пов’язані із позбавленням волі. 


