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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 17.10.2016 № 21/12-Г-770) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

студенти педагогічних спеціальних закладів вищої освіти для 
теоретико-практичної підготовки з навчальних дисциплін 
«Соціально-педагогічне проектування», «Система виховної 
роботи в установах державного піклування», «Соціальна 
робота в сфері дозвілля», «Технології соціально-педагогічної 
діяльності», де в окремих темах вивчаються питання 
формування просоціальної поведінки школярів в умовах 
превентивного виховного середовища; посібник буде 
корисним і для педагогічних колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів, батьків та представників різних 
організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти, 
науково-педагогічних працівників, у системі підготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних і соціальних кадрів 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: формування просоціальної поведінки школярів 
в умовах превентивного виховного середовища.  
Завдання:  
- виховання високих моральних якостей, а також: 

формування системи морально-правових знань, умінь, 
навичок, поглядів, переконань, що становлять суспільну 
свідомість;  

- виховання активної життєвої позиції, забезпеченні 
подолання шкідливих звичок; актуалізації загально 
моральних цінностей, дружніх родинних стосунків;  

- прищеплення навичок особистої гігієни;  
- формування позитивної мотивації, свідомого ставлення 

до свого здоров’я. 
ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

І розділ «Сутність формування просоціальної поведінки 
школярів в умовах превентивного виховного середовища»;  
ІІ розділ «Здоровому способу життя школярів як ключовій 
проблемі у формуванні сучасного патріота»;  
ІІІ розділ «Технології профілактики вживання 
психоактивних речовин у контексті формування 
просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного 
виховного середовища». 



ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://iek.irpin.com/assets/images/resources/51/33c9823c3be6fa
2a8138f6eaf33df090fa197f60.pdf 
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