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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять відповідно до розкладу  ФСПО  

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-

розклад/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення 

знань та інформації, вільного оприлюднення і використання 

результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, 

установлених законом. 

Що будемо вивчати?  

 

теоретичні основи захисту прав дітей та молоді  

Чому це треба вивчати?  − для аналізу основних законодавчих актів із захисту 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=10537
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/


 прав дітей та молоді;  

− для розуміння змісту законів та підзаконних актів, що 

стосуються реалізації прав та інтересів молоді; 

− для формування правосвідомості: 

− для уміння розкривати та тлумачити їх на користь прав 

та інтересів дітей, молоді та їхніх батьків 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, 

розробляти рекомендації стосовно удосконалення 

нормативно-правового забезпечення.  

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, планувати втручання в 

складних і непердбачуваних обставинах відповідно до 

людських цінностей. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність вибудовувати передбачувану тактику профілактики 

дистресу чи кризового стану людини.  

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

взаємодія з людьми, уміння вирішувати проблеми, 

саморозвиток, критичне мислення. 

Зміст дисципліни Основні законодавчі акти, що захищають права та інтереси 

дітей. Понятійний апарат соціально-правового захисту 

особистості. 

Особливості законодавчого забезпечення соціального захисту 

прав дітей та молоді через соціально-педагогічну діяльність. 

Основні завдання у діяльності психолога, соціального 

педагога щодо соціально-правового захисту особистості. 

Особливості соціально-правового захисту дітей та молоді за 

рубежем 

Соціально-правовий захист школярів. 

Соціально-правовий захист законних інтересів дітей-сиріт і 

дітей, які залишилися без піклування батьків. 

Соціальний захист і державна допомога окремим категоріям 

дітей та молоді. 

Соціально-правові особливості дії Закону України «Про 

освіту»: права, обов’язки, пільги і гарантії учасників 

навчального процесу. 

Соціальний захист дітей та молоді і охорона здоров’я. 

Соціальний захист прав неповнолітніх нормами 

законодавства про працю. 

Соціальний захист житлових прав дітей та молоді. 

Основні соціально-правові норми прийняття громадянства 

дітьми та молоддю. 

Соціальний захист прав і законних інтересів неповнолітніх 

нормами сімейного законодавства. 

Взаємодія соціального педагога та ЗМІ у забезпеченні прав 
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дитини. 

Обов’язкові завдання Здобувач вищої освіти повинен виконати усі завдання до 

практичних занять, включаючи відповідні завдання 

самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Педагогіка, Психологія особистості, Соціальна психологія 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Основи соціально-правового захисту. Навчальний 

посібник // Уклад.: Г. В. Бондаренко. – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2015. – 124 с. 

2. http://library.udpu.org.ua/  

3. www.nbuv.gov.ua/  

Поточний контроль Виконання завдань на практичних заняттях, самостійної 

роботи, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль екзамен 

http://library.udpu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

