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КИМ ТА КОЛИ 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено для використання у закладах загальної середньої 
освіти науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 
освіти МОН України (лист Інституту модернізації змісту 
освіти від 31.10.2017 № 21.1/12-Г-726) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

шкільні соціальні педагоги, практичні психологи, класні 
керівники 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: розкриття категорії «школярі групи ризику» і 
визначення організаційно-методичних засад здійснення їх 
соціально-педагогічної підтримки з метою оптимізації і 
моделювання процесу соціально-педагогічної діяльності в 
освітньому середовищі та поза ним, її цілеспрямованості на 
розв’язання шкільних проблем і складних життєвих ситуацій 
дітей та учнівської молоді.  
Завдання:  
- формування базової культури особистості;  
- створення рівних умов для школярів у їх духовному, 

інтелектуальному й фізичному розвитку, задоволенні 
творчих та освітніх потреб;  

- розвиток соціально активної особистості, здатної до 
прийняття самостійних рішень, позитивної самозміни і 
творчого перетворення на краще умов свого 
перебування в групі ровесників. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи соціально-
педагогічної підтримки школярів групи ризику;  
РОЗДІЛ 2. Ризикована поведінка старшокласників у сфері 
інтернет-спілкування;  
РОЗДІЛ 3. Методичне забезпечення соціально-педагогічної 
підтримки ціннісно орієнтованої активності молодших 
підлітків;  
РОЗДІЛ 4. Технології і методики соціально-педагогічної 
підтримки підлітків з труднощами соціальної взаємодії у 
загальноосвітньому закладі;  
РОЗДІЛ 5. Організаційно-методичне забезпечення 
соціально-педагогічної підтримки дітей вимушених 
переселенців. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://core.ac.uk/download/pdf/132487983.pdf 
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