
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

з навчальної дисципліни 

«Психологічна допомога дітям, які зазнали насильства» 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, 

ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА  

 

1. Сутність понять «насильство щодо дітей»,  

2. Види насильства щодо дітей та особливості їх прояву. Ознаки різних 

проявів насильства щодо дітей.  

3. Соціальні та психологічні наслідки насильства щодо дітей. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2,3  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ 

ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї 

 

1. Індивідуальна та групова робота.  

2. Технології роботи практичного психолога з дітьми – жертвами 

насильства у сім’ї.  

3. Традиційні та інноваційні підходи до організації психологої роботи з 

дітьми, які зазнали насильства у сім’ї.  

4. Атр-терапевтичні техніки у роботі з дітьми – жертвами насильства.  

5. Основні напрямки роботи практичного психолога, спрямовані на 

допомогу дитині, постраждалій від насильства. 

6. Нормативно-правова база роботи практичного психолога з профілактики 

та подолання насильства щодо дітей 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4,5 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ 

З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА  

 

1. Типи агресивно-насильницьких взаємовідносин у дитячому середовищі 

(мобінг, булінг).  

2. Соціальна структура булінгу. Класифікація всіх видів булінгу.  

3. Форми прояву шкільного булінгу.  

4. Психологічна характеристика жертв шкільного булінгу. Психологічна 

характеристика кривдника.  

5. Психодіагностика агресивної поведінки 

 

 

 

 

 



 

Практичне заняття №6,7 

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА, 

СПРЯМОВАНІ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА У ДИТЯЧО-

УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

РОБОТА З КРИВДНИКАМИ. 

 

1. Зміст, принципи, форми та методи індивідуальної роботи з дітьми – 

жертвами насильства.  

2. Зміст, принципи, форми та методи групової роботи з дітьми – жертвами 

насильства.  

3. Програми та технології корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми – 

жертвами насильства.  

4. Особливості розробки програм корекційно-реабілітаційної роботи з 

дітьми – жертвами насильства у діяльності соціального педагога.  

5. Алгоритм типової технології психологічної роботи з дитиною, яка 

зазнала насильства у школі.  

6. Технології «допомоги для самодопомоги» у роботі з дітьми, які зазнали 

різних проявів булінгу.  

 

 

Практичне заняття № 8 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ 

РІЗНИХ ПРОЯВІВ НАСИЛЬСТВА, У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ. 

 

1. Зміст, форми і методи роботи роботи з дітьми, які зазнали різних 

проявів насильства у практиці зарубіжних країн. 

2. Досвід США та країн Європи  

3. Реалізація профілактичних програм. 
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