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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни спрямоване на 

ознайомлення студентів зі змістом роботи 

соціального працівника у пенітенціарній 

системі України.  

 

 



Мета, завдання й очікувані результати 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із формами, методами, 

технологіями роботи із специфічною категорією клієнтів – засудженими. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пенітенціарна соціальна робота» є:  

-розкрити сутність форм та методів роботи соціального працівника із різними категоріями 

засуджених;  

-охарактеризувати основні технології роботи із засудженими; 

-сформувати у студентів відповідне ставлення до особи засудженого, що базується на принципах 

гуманності, толерантності, конфіденційності, максимізації суспільних та особистісних ресурсів 

для розв’язання проблем засудженого. 

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

Загальні: здатність застосовувати знання з теорії пенітенціарної роботи у практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної області “пенітенціарна соціальна робота” та розуміння професійної 

діяльності;  

Спеціальні (фахові): знання і розуміння сутності, значення і видів пенітенціарної соціальної роботи 

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

медичного); знання і розуміння нормативно-правової бази пенітенціарної соціальної роботи; 

здатність до планування та реалізації заходів із профілактично-реабілітаційної роботи в практиці 

пенітенціарної соціальної роботи. 

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

пенітенціарної соціальної роботи, 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 пенітенціарної соціальної 

роботи; здійснювати  профілактичну та реабілітаційну роботу із засудженими. 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Соціальна робота в пенітенціарній системі як специфічна галузь науки. 

2. Історичний етапи становлення соціальної роботи в пенітенціарній системі в 

Україні та в зарубіжних країнах. 

3. Особа злочинця: сутність, структура, типологія та чинники формування. 

4. Пенітенціарна система: поняття, структура, функції.  

5. Соціальна робота із різними категоріями засуджених: соціальнодемографічний 

критерій.  

6. Соціальна робота із засудженими, які відбувають покарання що не пов’язані із 

позбавленням волі.  

7. Технології соціальної роботи у пенітенціарній системі із засудженими та 

працівниками пенітенціарної системи.  

8. Синдром «емоційного вигорання» у соціальних працівників та працівників 

пенітенціарної системи.  


