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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 (30год.), практичні (30год.), самостійна робота (60год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 год.) 

Політика дисципліни 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.  є обов’язковим. Пропуски можливі лише з 

поважної причини з подальшим їх відпрацюванням. Здобувачі 

вищої освіти мають брати участь в обговоренні питань 

винесених на практичні та лабораторні заняття. Завдання мають 

бути виконанні перед заняттями. Відпрацювання пропущених 

занять є обов'язковими у години консультацій викладача.  
 

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?  Предмет вивчення дисципліни профілактика девіантної поведінки - вивчення 

проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-



правопорушників,   аналіз  відхилення у поведінці неповнолітніх, 

проектування їх подальшого особистісного  та соціального розвитку. 

  
Чому це треба вивчати?  Для того, щоб  сформувати  знання  про закономірності й особливості  

особистості неповнолітніх схильних до  правопорушень,  ознайомитися зі  

специфікою  їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН 5. Володіти сучасними формами, методами і прийомами навчання та 

використовувати їх дидактичні можливості. 

ПРН 6. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого 

спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач 

ПРН 18. Здійснювати формування національної свідомості школярів; 

забезпечувати їх духовний розвиток, орієнтацію на загальнолюдські цінності. 

ПРН 22. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, 

приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій 

  

Розвинути базові soft skills: робота в команді, взаємодія з людьми, 

саморозвиток, критичне мислення, уміння вирішувати конфлікти. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Компетентності 

загальні : 

 

ЗК 7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із 

соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з 

особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних 

ситуаціях, розуміння 

соціального контексту художніх творів; наявність професійної позиції 

вчителя фізичної культури. 

ЗК 8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної 

заємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, 

учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного 

вирішення 

педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до 

співпраці, групової та кооперативної діяльності. 

ЗК 9. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному 

середовищі та дії в нових ситуаціях, спілкування з батьками учнів, 

комунікації з адміністрацією закладу освіти й колегами. 

  

фахові: 

ФК 2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів як суб’єктів 

освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні 

особливості та соціальні чинники розвитку. 

ФК 12. Здатність вміти формувати навички здорового способу життя, 

застосовувати методи оздоровлення, застосовувати інноваційні педагогічні 

технології для попередження шкідливих звичок серед молоді, подавати 

медичні аспекти статевого виховання згідно вікових особливостей учнів, 

проводити профілактичну роботу  

 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1 .Соціально-правові аспекти виховання  

неповнолітніх на сучасному етапі.  

Тема 1. Сучасна ситуація в державі та її вплив  на розвиток особистості 

неповнолітніх. Концепція превентивного виховання дітей та молоді 

Тема 2.  Соціально-правове виховання дітей та молоді. Юридична робота  з 

неповнолітніми. 

Тема 3. Сутність різних видів профілактики 

Змістовий модуль 2. Технології профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх у  структурі діяльності соціального педагога 

Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика 

неповнолітніх схильних до правопорушень. 

Тема 5. Дезадаптація, як фактор протиправної поведінки 

Тема 6. Профілактичні заходи  правового і суспільного характеру 

7. Активні методи корекційного впливу. 

 



 

 

 

Розробник                                    ( Полєхіна Вікторія  Миколаївна)  

 
 

 

 

Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи 

відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ 

Міждисциплінарні зв’язки Психологія здоров'я;   Педагогіка; Психологія 

. 
 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень. Навчально-

методичний посібник  / Уклад., Полєхіна В.М., Умань: СПД 

Жовтий О.О. , 2009. – 104с. 

2. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки. 

Навчально-методичний посібник  / Уклад., Бондаренко Г.В. Умань: 

ПП Жовтий О.О. , 2011. – 108с. 

3. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед 

неповнолітніх. - К., 1996 

4. Оржеховська В. М., Федорченко Т.Є.  Профілактика  девіантної 

поведінки  неповнолітніх.  Навч.посібник. - Черкаси.- Вид. Чабаненко 

Ю 2008.- 376с. 

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. 

http://www.mlsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства соціальної політики 

України.  

 

Поточний контроль Систематичний поточний контроль знань під час практичних 

занять у формі усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей, 

доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних 

завдань, вирішення ситуаційних задач 

 

Підсумковий контроль екзамен 

http://www.nbuv.gov.ua/

