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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Технології формування просоціальної поведінки 
підлітків уразливих категорій у закладах загальної 
середньої освіти 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ    
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Інститут проблем виховання НАПН України 
(Нечерда В. Б., Федорченко Т. Є., Кириченко В. І., 
Єжова О. О., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Тарасова 
Т. В.; за заг. ред. Т. Є. Федорченко) 

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 24.10.2019 № 
21/12-Г-1005) 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ  Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

педагогічні та соціальні працівники, слухачі курсів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: обґрунтування теоретичної і практичної 
діяльності науковців з висвітлення проблематики 
технологій формування просоціальної поведінки 
підлітків уразливих категорій закладів загальної 
середньої освіти.  
Завдання: формування просоціальної поведінки учнів 
як системної сукупності педагогічних цілей, 
гуманістичного змісту, форм, методів, способів, 
прийомів, взаємоузгодженість і взаємодоповнюваність 
яких забезпечує формування і розвиток в учнів якостей 
просоціальної  особистості та навичок просоціальної 
діяльності на благо інших людей чи суспільства в 
цілому. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Розділ І. Соціально-педагогічні технології у формуванні 
просоціальної поведінки підлітків;  
Розділ ІІ. Арт-технології у формуванні просоціальної 
поведінки підлітків уразливих категорій;  
Розділ ІІІ. Інформаційно-комунікаційні технології у 
формуванні просоціальної поведінки підлітків;  
Розділ ІV. Формування просоціальної поведінки 
підлітків уразливих категорій засобами ігрової 
технології;  
Розділ V. Тренінгова технологія з формування 
просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://surl.li/guwy 
 



ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
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