
Запобігання та профілактика девіантної поведінки

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність  011 Освітні, педагогічні науки



П.І.Б. викладача

Орленко Ірина Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Завідувач ООРЦПІО

Контактні дані викладача

Е-mail: ptichka.net@i.ua
т. моб. 067-702-52-52

Консультації Вівторок – 14.00-16.00

mailto:ptichka.net@i.ua


Анотація до курсу

Запропонована програма ставить за мету опанування здобувачами вищої освіти
педагогічною компетентністю необхідною для професійної діяльності в сфері
загальної середньої освіти.

Предмет дисципліни – девіантна поведінка як система вчинків чи окремі вчинки,
які не відповідають або суперечать прийнятим у суспільстві нормам; психолого-
педагогічні підходи щодо профілактики та корекції девіантної поведінки школярів.

Завдання - формування у здобувачів системи знань теоретичних основ психології
девіантної поведінки; формування вмінь використовувати накопичений наукою у цій
галузі теоретичний та емпіричний матеріал у педагогічній діяльності; розвиток у
здобувачів соціально-особистісних компетентностей, необхідних для здійснення
профілактики та корекції девіантної поведінки школярів; засвоєння сучасних
психолого-педагогічних технологій та інструментів для ефективної роботи щодо
профілактики та корекції девіантної поведінки школярів.

Переваги: програма базується на сучасних психолого-педагогічних підходах
вирішення проблеми девіантної поведінки школярів, спрямована на здобуття
компетентностей щодо прийняття комплексних рішень профілактики та корекції
девіантної поведінки школярів в умовах реформування системи освіти та
впровадження Нової української школи. Опанування даного курсу допоможе
майбутнім менеджерам освіти забезпечити вирішення професійних завдань, що
передбачають взаємодію з учнями, які мають ознаки девіантної поведінки, та їх
батьками, а також створити умови та організувати ефективну профілактику і корекцію
девіантної поведінки школярів.



Політика курсу

Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача,
конспектувати основні положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-дослідницької
діяльності та інтерактиві.

До кожного практичного заняття здобувач повинен сумлінно готуватися: вивчати
навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни,
виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації, тощо. Під час проведення
практично-семінарського заняття здобувачі повинні брати активну участь в обговоренні теми,
відповідати на питання викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у всіх видах
навчальної діяльності, організованої викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань
дисципліни, визначених викладачем, ведення тематичного словника, підготовку навчальних
та аналітичних матеріалів, виконання практичних завдань для роботи на практично-
семінарських заняттях.

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні
самостійної роботи, індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної
доброчесності, не допускати академічний плагіат. Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не
повинні перевищувати 20%.Списування під час виконання самостійних робіт та на екзаменах
заборонені.

Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних
заборгованостей відбувається за наявності поважних причин.



Розподіл балів, які отримують здобувачі  
вищої освіти

• Денна форма навчання

• Заочна форма навчання

• СР – самостійна робота, Т – тестування, У – усні відповіді
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Загально-державні документи

• Державний стандарт початкової освіти  від 24 липня 
2019 р. № 688. 

• Державний стандарт базової середньої освіти від 
30.09.2020. № 898. 

• Професійний стандарт за професіями «Вчитель 
початкових класів  закладу загальної середньої 
освіти», «Вчитель закладу  загальної середньої 
освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 
молодшого спеціаліста)» від 23.12.2020 № 2736. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text
https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-novyj-standart-dlya-5-9-klasiv-dyvitsya-dokument/
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti

