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ДИСЦИПЛІНА «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ» 
 
Анотація. Дисципліна „Міжнародні стандарти захисту прав дитини” належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. 
Дисципліна спрямована на вивчення проблеми імплементації міжнародних стандартів захисту 
прав дитини у реалії життя українського суспільства. Основу курсу складає поняття прав 
дитини як необхідної умови формування особистості, яка здатна бути суб’єктом суспільних 
процесів. Знання міжнародного досвіду в галузі захисту прав дитини сприяє відпрацюванню 
відповідних програм, форм та методів соціальної роботи з дітьми та їх батьками, забезпечує 
сучасний вимір діяльності наявних в Україні інституцій, покликаних захищати права дітей. 
Мета навчальної дисципліни: формування основних професійних компетенцій в галузі 
захисту прав дитини. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: критерії сприятливої соціальної ситуації розвитку дитини; основні 
поняття вікової психології; етапи становлення та психологічні критерії нормального 
функціонування сім’ї; причини й наслідки дисфункцій у сім’ї; основи сімейного консультування; 
методи вивчення стосунків у сім’ї; розуміти психологічну сутність родинного насильства, його 
причини та наслідки, засоби попередження й подолання; основні підходи до роботи з дітьми з 
алкогольних сімей; проблеми захисту прав дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
Аспірант повинен вміти: робити оцінку потреб дитини та визначати наявність ресурсів сім’ї 
для її нормального розвитку; застосовувати технології соціального втручання та соціального 
супроводу; володіти навичками координації діяльності міждисциплінарної команди для роботи 
з дітьми в складних життєвих обставинах. 
Змістові модулі: 

1.Законодавство України щодо захисту прав дитини. 
2. Міжнародні нормативні акти в галузі захисту прав дітей, що ратифіковані Україною. 
3. Світовий досвід захисту прав дитини в практиці соціальної роботи. 
4. Базові соціальні потреби дитини. 
5. Гармонізація стосунків у сім’ї та типи виховання дітей. 
6. Соціальна робота з проблемними та дисфункційними сім’ями 
7. Роль соціального працівника в захисті прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
8. Ювенальна юстиція як складова міжнародних стандартів захисту прав дитини. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни:друге півріччя другого року навчання, 
ВК 2.02.10 
Кількість кредитів: 4. 
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 години – практичні заняття, 2 години – 
консультації), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор кафедри 
соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології. 
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/maksymova-nataliia-yuriyivna 
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