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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчального курсу «Соціально-педагогічна робота з охорони дитинства»
складена відповідно до навчального плану підготовки здобувача першого рівня вищої
освіти. Навчальний курс спрямований на формування в майбутніх фахівців гуманістичних
установок, а саме: сприйняття людини як найвищої цінності, захист її прав і інтересів;
розвиток професійно-необхідних морально-етичних якостей, формування стилю мислення,
необхідного для професійного самовдосконалення та саморозвитку майбутнього соціального
педагога - захисника прав дітей.
Вивчення навчальної курсу «Соціально-педагогічна робота з охорони дитинства»
сприятиме
підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх соціальних
працівників, їх готовності кваліфіковано і майстерно виконувати свої професійні обов‘язки,
забезпечить оволодіння сучасними теоретичними і прикладними знаннями з аналізу та
застосування норм права, допомагатиме подальшому професійному зростанню в умовах
удосконалення правового регулювання соціальної сфери.
Об’єктом вивчення навчального курсу є соціально-правова робота з охорони
дитинства.
Предметом
вивчення
навчального
курсу є формування професійних
компетентностей соціально-правового спрямування соціального працівника, здатного
працювати з дітьми та молоддю.
Мета вивчення курсу – формування системи знань про законодавчі акти щодо
захисту прав дітей та молоді; умінь аналізувати зміст законів та підзаконних актів, що
стосуються реалізації прав та інтересів дітей; визначати документи правового поля України,
призначені за¬хищати інтереси дітей; виявити механізми формування правосвідомості дітей
та учнівської молоді; формувати уміння розкривати зміст законів та тлумачити їх на користь
прав та інтересів дітей, молоді та їхніх батьків.
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Завдання вивчення курсу:
розкриття актуальних проблем соціально-правового захисту дітей в Україні;
висвітлення принципів та напрямів соціально-правового захисту дітей та
молоді в Україні;
окреслення кола знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-педагогічної
сфери із соціально-правового захисту особистості;
формування гуманістично-орієнтованого світогляду майбутнього соціального
педагога, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп дітей та молоді та уміє
надавати соціально-юридичну консультацію;
формування у студентів потреби в постійній систематичній правовій самоосвіті
та самовихованні як необхідних умовах професійного росту.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
Загальні компетентності
здатність абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних
ситуаціях;
здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді;
здатність демонструвати навички міжособистісної взаємодії;
Фахові (спеціальні) компетентності
- здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи
та соціального забезпечення;
- здатність розуміти організації та функціонування системи соціального захисту і
соціальних служб;
- здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси дітей;
- здатність надавати допомогу та підтримку дітям із врахуванням їх індивідуальних
потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей;
- здатність Ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального
добробуту;
- здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та
громад;
- здатність сприяти підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення
соціальної допомоги та підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання представляється у
вигляді таблиці 2.1.
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Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи соціально-педагогічної
роботи з охорони дитинства в Україні
Тема 1. Теоретичні основи соціально8
2
2
4
педагогічної
роботи
з
охорони
дитинства
Тема 2. Розвиток уявлень про права і
6
2
свободи людини в історії людства Види
4
прав і свобод людини
Тема 3. Людина як об‘єкт та суб‘єкт
8
2
4
2
соціально-правового захисту
Тема 4. Теоретичні аспекти соціально8
2
2
4
правового захисту особистості.
Тема 5. Система та напрями здійснення
соціального захисту та соціальної
6
2
4
безпеки людини
Тема 6. Конституція України про
8
2
2
4
основні права і свободи людини
Тема 7. Міжнародні нормативні
10
2
2
4
2
документи щодо захисту прав дитини
Тема 8. Основні положення Закону
6
2
4
України « Про охорону дитинства»
Тема 9. Державна Національна
програма "Освіта. Україна ХХІ ст.",
Закон України "Про освіту",як
6
2
4
нормативні документи захисту прав
дитини
Тема 10. Законодавство України про
6
2
4
охорону здоров‘я дітей
72
10
18
Разом за модулем 1
40
4
Змістовий модуль 2. Законодавче забезпечення основних прав дитини в Україні
Тема 11. Міжнародні та регіональні
10
2
2
4
2
механізми захисту прав людини
Тема 12. Право дитини на життя
10
2
2
4
2
Тема13. Соціально-ціннісний зміст
6
2
4
права на освіту
Тема 14. Зміст правозахисної діяльності
8
2
6
соціального педагога в школі
Тема 15. Основні правові норми щодо
6
2
4
прийняття дітьми громадянства
Тема 16. Право на свободу переконань і
8
2
вільне їх виявлення .Право на доступ до
6
інформації
48
6
10
Разом за модулем 2
28
4
Всього годин:

120

16

28

68

8
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Поняття про права людини.
Практичні завдання: Опрацювавши рекомендовану літературу до теми, дайте
відповіді на наступні завдання:
Завдання 1.
Визначити різницю в змісті словосполучень: правозахисні організації та
правоохоронні органи, їх завдання.
Завдання 2.
Кожній людині варто мати знання про права і свободи людини. Доберіть аргументи,
які, на вашу думку, переконають у цьому іншу людину.
Підберіть 3-4 твердження, що можуть бути використані як аргументи на користь
вашої думки. Складіть перелік таких аргументів.
Завдання З.
Чи погоджуєтеся ви з досить поширеним висловлюванням: «Немає прав без
обов'язків, а обов'язків без прав»? Чому? Доберіть 2-3 аргументи, що доводять вашу думку.
Уявлення про права і свободи людини змінювалися з плином часу. Нижче ви знайдете
висловлювання, що належать до різних історичних епох.
1. Людина може жити й розвиватися гармонійно лише тоді, коли вона є вільною, а дух
її розкріпачено. Що є гідність людської особистості, що є права людини? Без сумніву, ці
права визначено Творцем при сотворінні світу, тому ми ніяк не можемо говорити, що їх
дарують які-небудь інститути — держави чи міжнародні організації. Ці структури лише
здійснюють визначення господнє — написаний у серцях закон. (Іван Павло II)
2. Свобода дає право робити те, що не шкодить іншим. (Е. Клаудіус)
3. Свобода людей, що перебувають під владою уряду, полягає в тому, щоби мати
постійне правило для життя, загальне для всіх у цьому суспільстві та встановлене
законодавчою владою, створеною в ньому; це — свобода слідувати власному бажанню в усіх
випадках, коли цього не заперечує закон, і не бути залежним від постійної, невизначеної,
невідомої, самовладної волі іншої людини. (Дж. Локк)
4. Для громадянина політична свобода є душевним спокоєм, заснованим на
переконанні у своїй безпеці. (III. Монтеск'є)
5. На права людини частіше за все посилаються політики, прагнучи довести свої,
інколи протилежні погляди. Тим часом права людини стоять над політикою, вони —
універсальні. Неможливо переділяти їх на буржуазні й соціалістичні, християнські чи
ліберальні. Права людини визначають, чого не має права робити влада з підлеглою їй
людиною, причому неважливо, хто тримає владу — король, диктатор, єдина партія чи
демократично обраний парламент. Права людини завжди вказують межі їхньої влади. (Марек
Новицький)
6. ...Людина народжується вільною, але скрізь вона в оковах... Поки народ, змушений
коритися, слухається, він чинить добре; але, тільки-но, маючи можливість скинути з себе
ярмо, народ скидає його, він учиняє ще краще: оскільки народ, повертаючи собі свободу за
тим же правом, за яким її в нього було відібрано, був управі повернути її собі — або ж не
було ніяких підстав віднімати її в нього (Ж.-Ж. Руссо).
Виберіть 1-2 висловлювання. Прочитайте їх і спробуйте визначити, в якому
столітті (в яку історичну добу) вони написані.
Завдання 4.
Що означають положення Декларації незалежності США:
Усі люди народжуються рівними.
Люди наділені певними невід'ємними правами. До них належить право на життя,
свободу, прагнення до щастя.
Уряд створюється для захисту цих прав.
Уряд отримає законну владу за згодою громадян.
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У громадян є право змінити чи скинути свій уряд, якщо він руйнівно впливає на те,
що покликаний захищати.
Поясніть кожне положення.
Завдання 5.
Прочитайте наведені вислови. Проаналізуйте розуміння прав людини:
1. 20... Вільна людина буде штрафуватися за малу провину тільки згідно з родом
провини... 39... Жодну вільну людину не буде заарештовано та ув'язнено, чи позбавлено
майна, чи оголошено поза законом, чи вигнано... інакше, як за законним вироком рівних
йому і за законом країни. (З Великої хартії вольностей, Англія, 1215 р.)
2. Визнаємо такі істини очевидними: що всіх людей створено рівними, що Творець
наділив їх певними непорушними правами, що до тих прав належать життя, свобода і
прагнення до щастя, що з метою забезпечення цих прав з посеред людей вибиралося
правління, справедлива влада якого випливала зі згоди підлеглих, що, коли якась форма
правління унеможливлювала би досягнення цих цілей, то народ має право змінити такий
уряд або скинути і скликати новий, фундаментом якого будуть такі засади й така організація
влади, які здаватимуться народові найбільш сприятливими для його щастя та безпеки
(Декларація незалежності США, 1776 р.)
3. Метою будь-якого політичного союзу є збереження природних і невідчужуваних
прав людини. Права ці: свобода, власність, безпека і спротив гнобленню. Принцип усієї
верховної влади перебуває суттєвим чином в нації. Ніяка установа, ніяка особа не може
здійснювати владу, що не походить прямо від нації. (Декларація прав людини і громадянина,
Франція, 1789р.)
4. Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, та
рівних і невід'ємних їхніх прав є основою свободи, справедливості та загального миру; .. .і
зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів ...; і необхідність,
щоби права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоби людина не
була змушена вдаватися... до повстання проти тиранії й гноблення; і... що загальне розуміння
характеру цих прав і свобод має величезне значення...Генеральна Асамблея проголошує цю
Загальну декларацію прав людини (Преамбула Загальної декларації прав людини, 1948 р.)
Поміркуйте: чи може існувати однакове для всіх людей і народів — хоч би де й коли
вони проживали —розуміння прав людини? Свою відповідь обґрунтуйте, використовуючи
наведені висловлювання.
Завдання 6.
Дж. Локк уважав природними три права людини: право на життя (люди хочуть бути
захищеними від погроз їхній безпеці); право на свободу (люди хочуть бути вільними від
пригнічення іншими, самі ухвалювати рішення і вести життя за своїми бажаннями); право на
власність (люди хочуть мати право працювати і здобувати матеріальні блага). Чи є
достатнім, на вашу думку, такий перелік природних прав? Чи потребує він доповнення?
Якщо так, то якого саме?
Обговоріть завдання в групах . Ухваліть рішення щодо наведених запитань.
Продумайте, як ви будете аргументувати це рішення. Підготуйте від кожної групи
коротку публічну промову
(до 2 хвилин), що пояснює ваше рішення. Оберіть
демократичним способом (голосування тощо) найкраще, на вашу думку, рішення.
Завдання 7.
Визначте свою думку щодо загальної проблеми заняття « Чому основу уявлень про
права людини склали природні права і чи є це поняття актуальним сьогодні?», проведіть
коротке обговорення її.
Завдання 8.
Проаналізуйте статті розділу II Конституції України й визначте, які з названих у них
прав і свобод ви віднесли б до «позитивних», а які — до «негативних». Чому?
Завдання 9.
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З поданого переліку понять впишіть необхідні у перший рядок таблиці. Поняття:
свобода мирних зібрань і свобода асоціацій; право на свободу та особисту безпеку; право на
повагу до особистого та сімейного життя, житла і таємниці листування.
Тема 2. Людина як об’єкт та суб’єкт соціально-правового захисту.
Практичне завдання:
Здійснити категоріально-порівняльний аналіз поняття „особистість‖
Тема 3. Теоретичні аспекти соціально-правового захисту особистості.
Тема 4. Система і напрямки здійснення соціального захисту та соціальної
безпеки людини
Практичне завдання: обґрунтуйте необхідність здійснення соціального захисту
людини протягом життя.
Тема 5. Конституція України про основні права і свободи людини.
Практичне завдання:
1. На основі тексту розділу II Конституції України класифікуйте права і свободи за
сферою життєдіяльності людини, якої вони торкаються, — громадянські (особисті),
політичні, економічні тощо. Відповідь оформіть у форматі таблиці. Підготуйтеся до
презентації результатів своєї роботи.
2. Визначте, які з наведених конституційних прав і свобод належать до прав і свобод
людини, а які — громадянина. Відповідь оформіть у таблицю та обґрунтуйте:
право на життя;
право на повагу до гідності;
право на свободу об'єднання у політичні партії; право брати участь в управлінні
державними справами; право на свободу та особисту недоторканність; право на участь у
проведенні мітингів, походів, демонстрацій; право на невтручання в особисте та сімейне
життя; право на соціальний захист.
Скористайтеся текстом розділу II Конституції України для доведення своєї думки.
Тема 6. Нормативні документи щодо захисту прав дитини
Практичне завдання.
Завдання 1.
На основі аналізу міжнародних документів з прав людини наведіть приклади прав і
свобод людини, що належать до вказаних категорій. Заповніть таблицю.
Категорія прав і свобод
Права/свободи
Природні права людини
Набуті права
Права людини
Права громадянина
Громадянські/особистісні права
Культурні права
Економічні права
Політичні права
Опрацюйте завдання індивідуально та порівняйте результати своєї роботи.
Завдання 2.
Прочитайте наведені положення міжнародних документів із прав людини.
1. Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю гідністю та правами... (ст. 1
ЗДПЛ).
2. Кожній людині надаються всі права і свободи, проголошені цією Декларацією,
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного, соціального чи станового походження, майнового та іншого стану... (ст. 2
ЗДПЛ).
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3. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якого розрізнення на рівний
захист перед законом. Усі люди мають право на однаковий захист від будь-якої
дискримінації... (ст. 7 ЗДПЛ).
4. Жодне обмеження чи применшення будь-яких основних прав людини, що
визнаються чи існують за силою закону, конвенцій, правил чи звичаїв у якій-небудь країні —
стороні цього Пакту не допускаються... (ст. 5 Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права).
Дайте оцінку цим положенням, послідовно виконуючи завдання.
- застосовуючи текст наведених статей, поясніть, як ви розумієте, що таке «принципи прав
людини» і чому міжнародні документи з прав людини зазвичай починаються
формулюваннями цих принципів.
Завдання 3.
На основі аналізу статей міжнародних документів з прав людини визначте різні
категорії (види) прав і свобод людини. Заповніть таблицю
Категорія прав і свобод Права/свободи
Чому це право належить саме до цієї
людини
категорії
Завдання 4.
Міжнародне співтовариство вважає, що діти потребують особливого правого
захисту.
Висловіть свої міркування щодо цієї тези, послідовно виконуючи завдання:
використовуючи текст статей Конвенції ООН з прав дитини, визначте, які саме
види прав дитини в них зафіксовані, наведіть відповідні приклади;
поясніть, з якою метою були прийняті міжнародні документи з прав дитини;
дайте власну оцінку змісту тези. Наведіть два—три аргументи на її захист.
Завдання 5.
Працюючи у групах, засобом малюнку зобразіть одне із прав дитини.
Тема 7 . Поняття охорони дитинства
Практичне завдання.
1) робота в групах – представити фрагмент ознайомлення школярів будь-якого віку із
Законом України « Про охорону дитинства».
Тема 8. Державна Національна программа "Освіта. Україна ХХІ ст.", Закон
України "Про освіту" як нормативні документи захисту прав дитини
Тема 9. Законодавство України про охорону здоров’я
Практичне завдання: Розробити фрагмент заняття з школярами певного віку щодо
їх ознайомлення із Законодавством про охорону здоров‗я.
Тема 10. Міжнародні та регіональні механізми захисту прав людини.
Практичні завдання:
Завдання 1
Які міжнародні організації існують для захисту прав людини на міжнародному
рівні?
Завдання 2.
Розробити план-конспект виховного заходу щодо профілактики вживання
наркотичних засобів школярами.
Тема 11. Право дитини на життя.
Практичне завдання:
Завдання 1.
Підготувати диспут на тему :«Евтаназія: за і проти».
Завдання 2.
Підготувати реферати на тему : « Право на життя – одне з основних прав дитини»
(2 реферати – два погляди на одну проблему)
Тема 12. Соціально-ціннісний зміст права на освіту
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Практичне завдання:
Обґрунтуйте як реалізується право на освіту на сучасному етапі.
Тема 13 . Зміст правозахисної діяльності соціального педагога в школі
Практичне завдання:
Складіть план правовиховної роботи соціального педагога школи. Аргументуйте свої
положення.
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
(ІНДЗ)
Підготувати та захистити проект на тему:
1. Право на життя.
2. Право на освіту.
3. Право на недоторканість приватного життя.
4. Право на свободу думки, совісті, релігії.
5. Право на свободу переконань і вільне їх виявлення.
6. Право на свободу асоціацій.
7. Право на свободу мирних зібрань.
8. Право на власність.
9. Право на працю.
10. Право на достатній рівень життя.
11. Технології опрацювання дискусійних питань. ( Дебати, публічна промова та ін.)
12.Права і свободи людини в Конституції.
13. Право на відпочинок і дозвілля.
14. Право на життя в рідній сім ї.
15. Право на доступ до джерел інформації.
16. Право на повноцінне життя неповноцінної в розумовому або фізичному розвитку дитини.
17. Право на охорону здоров я.
18. Право знати свої права та обов'язок.
19 Право на правову допомогу.
20. Право на належне життя динини-біженця.
21.Поняття про права дитини. Обов'язок людини
22. Умови реалізації основних напрямків діяльності соціального педагога щодо захисту прав
дітей.
23. Конвенція ООН про права дитини – основний документ, який визначає права дитини.
24. Право на захист дітей у сім ї.
25.Служба в армії – обов'язок кожного.
26. Особливості захисту прав неповнолітніх нормами законодавства про працю.
27. Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства. Закон України "Про
громадянство України".
28.Служба у лавах Збройних Сил України — обов'язок кожного чоловіка
29.. Основні форми діяльності соціального педагога щодо захисту прав учнів школи.
30. Умови реалізації основних напрямків діяльності соціального педагога щодо захисту прав
дітей.
31. Виникнення та розвиток ідеї прав людини.
32. Європейський суд – як основний правозахисний орган прав людини.
Проект розробляється у вигляді порівняння норм конвенції ООН про права
дитини, законодавства України і 3 країн Європи
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розроблених по темах проектів, модульна контрольна робота, підсумковий тест. Критерії
оцінювання подано в таблиці 7.1,, розподіл балів для денної форми таблиця 7.2.
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Таблиця 7.1
Критерії оцінювання висвітлення основного завдання (доповіді) студента на
практичному занятті
Критерії
Характер
Бал
пізнавальної
Структура відповіді
Характер відповіді
діяльності
Роз‘яснення
Зачитує виклад
Глибоке усвідомлення
1
переважної
матеріалу за лекцією та
представлених позицій
кількості позицій
одним підручником
Виділення та
Поєднує виклад
Розуміння теорії питання та
2
роз‘яснення всіх
матеріалу за лекцією і
прикладного її застосування
ключових моментів кількома підручниками,
користуючись записами
Повне розкриття
Поєднує виклад
Виділення ключових позицій
3
питання,
матеріалу за лекцією і
питання та акцентування на
підкріплення
кількома підручниками,
них уваги
викладу фактами та не користуючись
описаними
записами
прикладами
Наведення власних Чітка структурована
Повне та ґрунтовне
4
прикладів щодо
відповідь за попередньо
висвітлення проблеми,
прикладного
підготовленим планом та узагальнення викладеного у
застосування
детальним описом його
вигляді чіткого переліку
розкритих проблем позицій, використання
позицій
додаткових джерел
Таблиця 7. 2
Розподіл балів для складання заліку
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1

Змістовий модуль 1
1

2

2

2

3

2

4

2

Модуль 2

Змістовий модуль 2

5

6

2

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

12

12

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 3

ІНДЗ

МКР
1

МКР 2

12

30

30

14

2 2
2
2
Шкала оцінювання

Зага
льна
кільк
ість
балів

100

Таблиця 7.3
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

для заліку

Зараховано

11

1 – 59

Незадовільно

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Розвиток уявлень про права і свободи людини в історії людства
2. Види прав і свобод людини
3. Людина як об‘єкт та суб‘єкт соціально-правового захисту
4. Теоретичні аспекти соціально-правового захисту особистості.
5. Система та напрями здійснення соціального захисту та соціальної безпеки людини
6. Конституція України про основні права і свободи людини
7. Міжнародні нормативні документи щодо захисту прав дитини
8. Основні положення Закону України « Про охорону дитинства»
9. Державна Національна програма "Освіта. Україна ХХІ ст.",.
10. Закон України "Про освіту",як нормативні документи захисту прав дитини
11. Законодавство України про охорону здоров‘я
12. Міжнародні та регіональні механізми захисту прав людини
13. Право дитини на життя
14. Соціально-ціннісний зміст права на освіту
15. Зміст правозахисної діяльності соціального педагога в школі
16. Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства
17. Право на свободу переконань і вільне їх виявлення.
18.Право на доступ до інформації
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