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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.1

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітньо-професійна
програма, освітній
ступінь

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/5

23 Соціальна робота,
231 Соціальна робота,
Соціальна робота.
Магістр

ІНДЗ: немає

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 1
Семестр 2-ий
Лекції 20 год.
Практичні (семінарські) 22 год.
Лабораторні ____ год.
Індивідуальні _____ год.
Самостійна робота 98 год.
Консультації 10 год.
Форма контролю: залік
Таблиця 1.2

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь

Заочна форма навчання

Кількість годин/кредитів
150/5

ІНДЗ: немає

23 Соціальна робота,
231 Соціальна робота,
Соціальна робота.
Магістр

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 1
Семестр 2-ий
Лекції 8 год.
Практичні (семінарські) 12 год.
Лабораторні ____ год.
Індивідуальні _____ год.
Самостійна робота 112 год.
Консультації 18 год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчального курсу «Соціально-правові основи пробації в Україні»
складена відповідно до навчального плану підготовки здобувачів другого рівня
вищої освіти. Навчальний курс спрямований на аналіз та вивчення основних
механізмів становлення та правового регулювання пробації в Україні. Навчальна
програма ґрунтується на системному підході до аналізу нормативно-правового
забезпечення пробації і компетентнісному підході до визначення якості підготовки
соціальних працівників, здатних працювати з суб’єктами пробації.
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Вивчення навчальної курсу «Соціально-правові основи пробації в Україні»
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 у роботі з суб’єктами пробації, допомагатиме
подальшому
професійному зростанню в умовах удосконалення правового
регулювання пробації в Україні.
Метою викладання навчальної дисципліни “Соціально-правові основи пробації
в Україні” є засвоєння студентами теоретичних засад становлення пробації та
законодавчого забезпечення організації служб пробації в Україні, формування
основних умінь і навичок, застосування норм права у соціально-виховній діяльності із
суб’єктами пробації.
Завданнями курсу є:
характеристика історичних передумов та основних етапів становлення
пробації;
- розкриття змісту основних міжнародних та вітчизняних нормативно-правових
документів, які забезпечують діяльність служб пробації;
- вивчення досвіду застосування провідних моделей пробації в окремих
зарубіжних країнах;
аналіз норм правових документів, які регламентують становлення та
організацію системи пробації в Україні;
- характеристика правових засад соціально-виховної роботи з суб’єктами
пробації в Україні.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Фахові компетентності:
1. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу норм чинного
законодавства та практики організації роботи служби пробації.
2. Здатність розробляти і управляти проектами із суб’єктами пробації.
3. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і
культурний рівні соціальних працівників служби пробації.
4. Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною
мовою соціального працівника із усіма учасниками апробаційних програм.
5. Здатність проведення наукових і прикладних досліджень на професійному
рівні.
6. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення
існуючих та розроблення нових пробаційних програм.
7. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості
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її використання у процесі взаємодії із суб’єктами пробації.
8. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації
(креативність) апробаційних програм.
9. Здатність
налагоджувати
соціальну
взаємодію,
співробітництво,
попереджати та розв’язувати конфлікти із суб’єктами пробації.
10. Здатність соціального працівника управляти різнобічною комунікацією.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1 Критично осмислювати проблеми пробації в науковій або професійній
діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що
потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації
та суперечливих вимог становлення пронації в Україні.
2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань
про практики соціальної роботи із суб’єктами пробації, формулювати висновки та
рекомендації щодо впровадження апробаційних програм.
3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та
прикладної діяльності у сфері пробації, висловлюватися іноземною мовою, як усно,
так і письмово.
4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій,
як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.
5. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях у
процесі взаємодії із суб’єктами пробації.
6. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї,
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до
цінностей соціальної роботи.
7. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів,
здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціального працівника із суб’єктами
пробації, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу у процесі
реалізації пробаційних програм.
8. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної
інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно
удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи у сфері
пробації.
9. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові
ідеї. для розв’язання завдань професійної діяльності.
10. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності,
застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо
забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень соціального
працівника у службі пробації.
11. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні із суб’єктами
пробації.
17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні
5

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій,
аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди,
дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати
своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання
представляється у вигляді таблиці 2.1. та заочної форми навчання представляється у
вигляді таблиці 2.2.
Таблиця 2.1
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль I. Історичні та соціальні передумови впровадження пробації
Тема 1. Теоретико-методичнві основи
11
2
2
6
1
пробації
Тема 2. Система пробації в
9
2
2
4
1
міжнародному законодавстві
Разом за модулем 1
20
4
4
10
2
Змістовий модуль ІІ. Міжнародний досвід функціонування прогресивних моделей
служби пробації та застосування його у практичній діяльності
Тема 3. Характеристика системи
12
2
2
7
1
пробації у Великобританії
Тема 4. Федеральна служба пробації
13
2
2
8
1
Сполучених штатів Америки
Тема 5. Державна система пробації в
15
2
2
10
1
Туреччині
Тема 6. Служба пробації Латвії
15
2
2
10
1
Тема 7. Діяльність служби пробації
15
2
2
10
1
Румунії
Разом за змістовим модулем 2
70
10
10
45
5
Змістовий модуль ІІІ. Передумови виникнення та становлення пробації в Україні
Тема 8. Соціально-правові чинники
17
2
2
12
1
становлення пробації в Україні.
Тема 9. Система законодавства України
21
2
2
16
1
про пробацію
Тема 10. Місце соціальної роботи в
22
2
4
15
1
пробаційній діяльності
Разом за змістовим модулем 3
60
6
8
43
3
Всього годин:

150

20

22

98

10
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Таблиця 2.2
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль I. Історичні та соціальні передумови впровадження пробації
Тема 1. Теоретико-методичнві основи
9
2
6
1
пробації
Тема 2. Система пробації в
9
2
6
1
міжнародному законодавстві
Разом за модулем 1
18
2
2
12
2
Змістовий модуль ІІ. Міжнародний досвід функціонування прогресивних моделей
служби пробації та застосування його у практичній діяльності
Тема 3. Характеристика системи
14
2
10
2
пробації у Великобританії
Тема 4. Федеральна служба пробації
12
2
8
2
Сполучених штатів Америки
Тема 5. Державна система пробації в
12
10
2
Туреччині
Тема 6. Служба пробації Латвії
12
10
2
Тема 7. Діяльність служби пробації
14
2
10
2
Румунії
Разом за змістовим модулем 2
64
2
4
48
10
Змістовий модуль ІІІ. Передумови виникнення та становлення пробації в Україні
Тема 8. Соціально-правові чинники
23
2
19
2
становлення пробації в Україні.
Тема 9. Система законодавства України
23
2
2
17
2
про пробацію
Тема 10. Місце соціальної роботи в
22
2
2
16
2
пробаційній діяльності
Разом за змістовим модулем 3
68
4
6
43
6
Всього годин:

150

8

12

112

18

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль I. Історичні та соціальні передумови впровадження
пробації
Тема 1. Теоретико-методичнві основи пробації
1. Виникнення пробації.
2. Передумови та історія становлення інституту пробації.
3. Визначення поняття «пробація» в міжнародних актах та законодавстві
зарубіжних країн.
4. Закріплення поняття «пробація» в українському законодавстві
Тема 2. Система пробації в міжнародному законодавстві
1. Правила Ради Європи про пробацію: їх зміст та структура.
2. Аналіз міжнародних документів стосовно альтернативних покарань і заходів.
3. Діяльність Європейської організації пробації
7

Змістовий модуль ІІ. Міжнародний досвід функціонування прогресивних
моделей служби пробації та застосування його у практичній діяльності
Тема 3. Характеристика системи пробації у Великобританії
1.Зародження та становлення пробації у Великобританії.
2.Розвиток та перспективи удосконалення системи пронації Великобританії
3.Досвід застосування громадських заходів стягнення в Англії та Уельсі.
4.Соціально-виховна робота. Акредитовані (пробаційні) програми (2008 рік).
Тема 4. Федеральна служба пробації Сполучених штатів Америки
1. Передумови виникнення пробації в США.
2. Умови пробації. Повноваження та функції офіцера пробації.
3. Порівняльний аналіз пробації різних штатів.
4. Характеристика соціально-виховної роботи з клієнтами.
5. Роль та значення неурядових (громадських) організацій у реалізації пробації
в США.
Тема 5. Державна система пробації в Туреччині
1. Турецький Кримінально-виконавчий кодекс. Закон „Про виконання
виправних і охоронних заходів”.
2. Департамент пробації і служби допомоги та його завдання.
3. Діяльність Консультативної ради.
4. Повноваження галузевих комітетів з питань пробації дорослих, молоді і
неповнолітніх, з питань захисту та допомоги.
Тема 6. Служба пробації Латвії
1. Характеристика системи виконання покарання в Латвії.
2. Державна служба пробації Латвії, її функції та види.
3. Працівники Державної служби пробації та їх повноваження.
4. Програма розвитку Державної служби пробації.
Тема 7. Діяльність служби пробації Румунії
1. Етапи становлення служби апробації в Румунії.
2. Організаційна структура служби пробації.
3. Основні функції служби пробації.
4. Основні завдання соціально-виховної роботи з засудженими.
5. Участь засуджених у пробаційних програмах Державної служби пробації
Змістовий модуль ІІІ. Передумови виникнення та становлення пробації в
Україні
Тема 8. Соціально-правові чинники становлення пробації в Україні.
1. Основні етапи розвитку пробації в Україні.
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2. Реалізація проектів ЄЄ і України щодо пробації.
3. Основні тенденції використання міжнародного досвіду пробації в Україні.
Тема 9. Система законодавства України про пробацію
1. Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні.
2. Закон України «Про пробацію»: етапи прийняття та основний зміст.
3. Мета, завдання та принципи пробації.
4. Підстави та зміст пробації.
5. Суб’єкти пробації.
6. Основні положення законодавства України щодо реформування системи
виконання покарань та пробації
Тема 10. Місце соціальної роботи в пробаційній діяльності
1.
Мета соціально-виховної роботи. Суб’єкти та інші учасники соціальновиховної діяльності.
2.
Функції та принципи діяльності фахівця з соціальної роботи із
суб’єктами пробації.
3.
Особливості супроводу суб’єктів пробації у всіх видах пробації.
4. Порядок складення досудової доповіді. Підготовка та зміст досудової
доповіді.
5. Особливості підготовки досудової доповіді щодо неповнолітніх.
6. Пробаційні програми для роботи з неповнолітніми та повнолітніми
суб’єктами пробації: «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання
агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення», «Формування життєвих
навичок».
7. Оцінка ризиків повторного скоєння злочинів.
8.Співпраця соціального працівника з громадськими організаціями у системі
пробації.
6.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Розробити порівняльну таблицю закріплення поняття "пробація"
в
законодавстві України та зарубіжних країн відповідно до плану (мінімум 10 позицій),
подати глосарій по темі (мінімум 5 понять) з посиланням на першоджерело.
2. Проаналізувати міжнародне законодавство, визначити основні поняття та
подати їх визначення (не менше 15 понять).
3. Порівняти акредитовані (пробаційні) програми Великобританії та
рекомендовані в Україні за змістом, метою, формами.
4. Подати порівняльний аналіз пробації різних штатів у вигляді таблиці (не
менше 5 штатів).
5. Схематично подати систему пробації Туриччини.
6. Виділити та подати у вигляді таблиці спільні та відмінні риси пробації
Латвії та України.
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7. Подати у вигляді схеми систему пробації Румунії.
8. Розробити основні періоди становлення пробації в Україні до 2018 року.
9. Проаналізувати та подати у вигляді таблиці зміст та принципи пробації в
українському законодавстві.
10. Подати поетапно збір інформації та написати досудову доповідь на
неповнолітнього, який здійснив пограбування вперше у стані алкогольного сп’яніння.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розроблених по темах проектів, модульна контрольна робота, підсумковий тест.
Таблиця 7.1
Критерії оцінювання висвітлення основного завдання (доповіді) студента на
практичному занятті

Критерії
Бал
1

2

3

4

Характер
пізнавальної
діяльності
Роз’яснення
переважної
кількості позицій
Виділення та
роз’яснення всіх
ключових
моментів

Структура відповіді

Зачитує виклад
матеріалу за лекцією та
одним підручником
Поєднує виклад
матеріалу за лекцією і
кількома
підручниками,
користуючись
записами
Повне розкриття
Поєднує виклад
питання,
матеріалу за лекцією і
підкріплення
кількома
викладу фактами підручниками, не
та описаними
користуючись
прикладами
записами
Наведення
Чітка структурована
власних прикладів відповідь за
щодо
попередньо
прикладного
підготовленим планом
застосування
та детальним описом
розкритих
його позицій,
проблем
використання
додаткових джерел

Характер відповіді
Глибоке усвідомлення
представлених позицій
Розуміння теорії питання та
прикладного її застосування

Виділення ключових
позицій питання та
акцентування на них уваги

Повне та ґрунтовне
висвітлення проблеми,
узагальнення викладеного у
вигляді чіткого переліку
позицій
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Таблиця 7.2
Розподіл балів для денної форми навчання
Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т 11

3

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

МК
Р1

МК
Р2

МКР
3

20

20

20

Загальна
кількість
балів

100

Таблиця 7.3
Розподіл балів для заочної форми навчання
Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т 11

-

6

9

-

-

-

9

6

6

4

-

МК
Р1

МК
Р2

МКР
3

20

20

20

Загальна
кількість
балів

100

Шкала оцінювання
Таблиця 7.4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89

Оцінка
для екзамену

для заліку

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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9.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Виникнення пробації.
2. Передумови та історія становлення інституту пробації.
3. Закон «Про пробацію злочинців, що вчинили злочин вперше» (The
Probation of First Offenders Act) (1887р.).
4. Закон «Про пробацію злочинців» (The Probation of Offenders Act) (1901р.).
5. Визначення поняття «пробація» в міжнародних актах та законодавстві
зарубіжних країн. закріплення поняття «пробація» в українському законодавстві.
6. Основні функції пробації.
7. Правила Ради Європи про пробацію: їх зміст та структура.
8. Аналіз міжнародних документів стосовно альтернативних покарань і
заходів.
9. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №45/110 про Стандартні мінімальні
правила ООН щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські
правила, 1990р.).
10. Рекомендація №R(92)16 Комітету Міністрів Ради Європи про Європейські
правила стосовно альтернативних покарань і заходів.
11. Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація № R (87) 3 КМРЄ від 12
лютого 1987 р.)
12. Рекомендація CM/Rec(2010)1 Ради Європи щодо стандартів пробації
(надалі за текстом – стандарти пробації РЄ).
13. Діяльність Європейської організації пробації
14. Зародження та становлення пробації у Великобританії.
15. Розвиток та перспективи удосконалення системи пронації Великобританії
16. Досвід застосування громадських заходів стягнення в Англії та Уельсі.
17. Соціально-виховна робота.
18. Акредитовані (пробаційні) програми (2008 рік).
19. Передумови виникнення пробації в США.
20. Умови пробації.
21. Повноваження та функції офіцера пробації.
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22. Порівняльний аналіз пробації різних штатів.
23. Характеристика соціально-виховної роботи з клієнтами.
24. Роль та значення неурядових (громадських) організацій у реалізації
пробації в США.
25. Турецький Кримінально-виконавчий кодекс.
26. Закон „Про виконання виправних і охоронних заходів”.
27. Департамент пробації і служби допомоги та його завдання.
28. Діяльність Консультативної ради.
29. Повноваження галузевих комітетів з питань пробації дорослих, молоді і
неповнолітніх, з питань захисту та допомоги.
30. Характеристика системи виконання покарання в Латвії.
31. Державна служба пробації Латвії, її функції та види.
32. Працівники Державної служби пробації та їх повноваження.
33. Програма розвитку Державної служби пробації.
34. Етапи становлення служби апробації в Румунії
35. Організаційна структура служби пробації
36. Основні функції служби пробації.
37. Основні завдання соціально-виховної роботи з засудженими.
38. Участь засуджених у пробаційних програмах Державної служби пробації.
39. Італійська служба пробації
40. Канадська система пробації
41. Пенітенціарні системи України та Норвегії: порівняльно-правовий аналіз
42. Особливості організації пробації в Німеччині
43. Пробація в Чеській Республіці
44. Служба пробації Казахстану
45. Законодавства скандинавський і балтійських країн по службі пробації
46. Становлення пробації в Російській Федерації
47. Характеристика системи пробації в Грузії
48. Система пробації Швеції
49. Особливості організації пробації в Молдові
50. Реформування пробації в Європі
51. Основні етапи розвитку пробації в Україні.
52. Реалізація проектів ЄЄ і України щодо пробації
53. Основні тенденції використання міжнародного досвіду пробації в Україні.
54. Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні
55. Закон України «Про пробацію»: етапи прийняття та основний зміст
56. Мета, завдання та принципи пробації.
57. Підстави та зміст пробації.
58. Суб’єкти пробації.
59. Основні положення законодавства України щодо реформування системи
виконання покарань та пробації
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60. Мета соціально-виховної роботи. Суб’єкти та інші учасники соціальновиховної діяльності.
61. Функції та принципи діяльності фахівця з соціальної роботи із суб’єктами
пробації.
62. Особливості супроводу суб’єктів пробації у всіх видах пробації.
63. Співпраця соціального працівника з громадськими організаціями у системі
пробації.
64. Проаналізувати Концепції реформування пенітенціарної системи України
65. Основні етапи прийняття Закону України «Про пробацію»
66. Визначити основні положення європейського законодавства відображеного
в законодавстві України
67. Визначити основні напрями соціальної роботи з суб’єктами пробації в
Україні
68. Місце служби пробації в ситеміі юстиції України
69. Структура досудової доповіді.
70. Пробаційні програми щодо неповнолітніх та повнолітніх суб’єктів пробації
71. Особливості супроводу соціальними працівниками неповнолітніх
правопорушників
72. Роль громадських та волонтерських організацій в соціально-виховній
роботі з суб’єктами пробації
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