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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Характеристика навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових
девіацій» для денної форми навчання
Галузь знань,
Найменування
спеціальність,
Характеристика навчальної
показників
освітня програма,
дисципліни
освітній ступінь
Вибіркова
Денна форма навчання
Рік навчання 6 курс
Семестр 11-ий
Кількість годин /
«23 Соціальна робота»,
Лекції 20 год.
кредитів
«231 Соціальна робота»,
120 год. / 4 кредити
Практичні (семінарські) 20 год.
«Соціальна робота»,
Самостійна робота 72 год.
«магістр»
Консультації 8 год.
ІНДЗ: немає
Форма контролю: залік
Таблиця 2
Характеристика навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових
девіацій» для заочної форми навчання
Галузь знань,
Найменування
спеціальність,
Характеристика навчальної
показників
освітня програма,
дисципліни
освітній ступінь
Вибіркова
Заочна форма навчання
Рік навчання 7 курс
Семестр 13-ий
Кількість годин /
«23 Соціальна робота»,
Лекції 8 год.
кредитів
«231 Соціальна робота»,
120 год. / 4 кредити
Практичні (семінарські) 10 год.
«Соціальна робота»,
Самостійна робота 88 год.
«магістр»
Консультації 14 год.
ІНДЗ: немає
Форма контролю: залік
2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових девіацій» є
сформувати професійну компетентність фахівців із соціальної роботи та роботи з
суб’єктами пробації, викладачів оптимально та ефективно здійснювати соціальне
регулювання девіантної поведінки дітей і молоді.
Завданнями навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових
девіацій» є сформувати:
1) здатність аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи,
сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей
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соціальної роботи.
2) систему знань з соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді;
3) вміння та навички оптимально й ефективно здійснювати соціальну профілактику
девіантної поведінки дітей і молоді;
4) здатність демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати
нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
5) здатність організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей, здійснювати
їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати та координувати
командну роботу.
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Соціальне регулювання
поведінкових девіацій» із теорією та технологіями соціальної роботи, соціальною
педагогікою, психологією, соціологією.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні проблеми і
професійні завдання в галузі соціальної роботи, що передбачає здійснення соціального
регулювання девіантної поведінки дітей і молоді.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність аналізувати інформацію, оцінювати можливості її використання в
професійній діяльності.
2. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу.
3. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації
(креативність).
4. Здатність розробляти і управляти соціальними проектами.
5. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, партнерство.
Фахові компетентності (ФК):
1. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати
соціальні ситуації щодо попередження девіантної поведінки дітей і молоді.
2. Здатність розробляти та впроваджувати програми соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді.
3. Здатність застосовувати форми, методи, засоби соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді.
4. Здатність оцінювати процес і результат соціальної профілактики девіантної
поведінки дітей і молоді.
5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(експертами з інших галузей/видів професійної діяльності), налагоджувати взаємодію
державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної профілактики девіантної
поведінки дітей і молоді
Тема 1. Соціальна профілактика девіантної поведінки дітей і молоді
Сутність і причини формування девіантної поведінки дітей і молоді. Класифікації
девіантної поведінки дітей і молоді за різними критеріями. Сутність, види, об’єкт,
суб’єкти соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді. Принципи,
стратегії, моделі соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді. Програма
соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді. Практичні рекомендації для
підвищення ефективності соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді.
Тема 2. Форми соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді
Сутність, ознаки, класифікація форм соціальної профілактики. Відеолекторій як
форма соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді: технологія
проведення. Тренінг як групова форма соціальної профілактики девіантної поведінки
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дітей і молоді: технологія проведення. Ігрова година з використанням настільних
просвітницько-профілактичних
ігор:
технологія
проведення.
Просвітницькопрофілактичне заняття з використанням коміксів: технологія проведення.
Тема 3. Методи соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді
Сутність і класифікація методів соціальної профілактики девіантної поведінки
дітей і молоді. Сутність, особливості, етапи, умови оптимального й ефективного
застосування методів: інформаційного повідомлення, мозкового штурму, дискусії, вправ
або вправляння, кейсів (розв’язання проблемних ситуацій).
Тема 4. Кодекс безпечного освітнього середовища (КБОС)
Сутність та принципи безпечного освітнього середовища. Мета, завдання,
практичне значення документа закладу освіти «Кодекс безпечного освітнього
середовища». Структура документа закладу освіти «Кодекс безпечного освітнього
середовища». Алгоритм розроблення документа закладу освіти «Кодекс безпечного
освітнього середовища». Моніторинг дотримання положень КБОС.
Змістовий модуль 2. Практичні основи соціальної профілактики девіантної
поведінки дітей і молоді
Тема 5. Соціальна профілактика буллінгу серед дітей і молоді
Сутність, особливості, класифікація буллінгу за різними критеріями. Етапи та
структура буллінгу. Індивідуальні характеристики буллера (агресора). Індивідуальні
характеристики дітей-жертв буллінгу. Алгоритм дій педагогічних працівників ЗЗСО та
фахівців соціальної сфери з метою виявлення та реагування на ситуацію буллінгу серед
дітей і молоді. Програма соціальної профілактики буллінгу серед дітей і молоді.
Партнерська мережа освітнього закладу з метою виявлення, реагування, профілактики
буллінгу серед дітей і молоді. Практичні рекомендації для підвищення ефективності
соціальної профілактики буллінгу серед дітей і молоді.
Тема 6. Соціальна профілактика торгівлі людьми серед молоді
Сутність, причини, етапи, наслідки торгівлі людьми. Сутність, види, мета,
завдання, зміст соціальної профілактики торгівлі людьми серед молоді. Діагностика
ставлення молоді до проблеми торгівлі людьми. Програма соціальної профілактики
торгівлі людьми серед молоді. Форми, методи, засоби соціальної профілактики торгівлі
людьми серед молоді. Практичні рекомендації для проведення соціальної профілактики
торгівлі людьми серед молоді.
Тема 7. Соціальна профілактика віктимної поведінки дітей і молоді
Сутність, класифікація, етапи формування віктимної поведінки дітей і молоді.
Сутність, види, мета, завдання, зміст соціальної профілактики віктимної поведінки дітей і
молоді. Діагностика схильності дітей і молоді до віктимної поведінки. Програма
соціальної профілактики віктимної поведінки дітей і молоді. Форми, методи, засоби
соціальної профілактики віктимної поведінки дітей і молоді.
Тема 8. Соціальна профілактика адиктивної поведінки дітей і молоді
Сутність і причини формування адиктивної поведінки дітей і молоді. Класифікація
й етапи формування адиктивної поведінки дітей і молоді. Сутність, види, мета, завдання,
зміст соціальної профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді. Програма соціальної
профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді. Форми, методи, засоби соціальної
профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді. Практичні рекомендації для
підвищення ефективності соціальної профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді.
Структура навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання
представляється у вигляді таблиці 3 і таблиці 4.
Таблиця 3
Структура навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових девіацій»
для денної форми навчання
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Лек- Практ. Сам.
ції
занят.
роб.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема
1.
Соціальна
профілактика
2
2
14
9
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 2. Форми соціальної профілактики
2
2
14
9
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 3. Методи соціальної профілактики
2
2
14
9
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 4. Кодекс безпечного освітнього
2
2
14
9
середовища (КБОС)
8
8
Разом за модулем 1
56
36
Змістовий модуль 2. Практичні основи соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 5. Соціальна профілактика буллінгу
4
4
18
9
серед дітей і молоді
Тема 6. Соціальна профілактика торгівлі
4
4
18
9
людьми серед молоді
Тема 7. Соціальна профілактика віктимної
2
2
14
9
поведінки дітей і молоді
Тема
8.
Соціальна
профілактика
2
2
14
9
адиктивної поведінки дітей і молоді
12
12
Разом за модулем 2
64
36
20
20
120
72
Всього годин:
Назви змістових модулів і тем

Усього

Консультації

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4
8

Таблиця 4
Структура навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових девіацій»
для заочної форми навчання
Усього
Лек- Практ. Сам.
КонсуНазви змістових модулів і тем
ції
занят.
роб.
льтації
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема
1.
Соціальна
профілактика
2
–
14
10
2
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 2. Форми соціальної профілактики
–
2
14
10
2
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 3. Методи соціальної профілактики
–
2
13
10
1
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 4. Кодекс безпечного освітнього
–
–
11
10
1
середовища (КБОС)
2
4
Разом за модулем 1
52
40
6
Змістовий модуль 2. Практичні основи соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді
Тема 5. Соціальна профілактика буллінгу
2
2
18
12
2
серед дітей і молоді
Тема 6. Соціальна профілактика торгівлі
2
2
18
12
2
людьми серед молоді
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Тема 7. Соціальна профілактика віктимної
поведінки дітей і молоді
Тема
8.
Соціальна
профілактика
адиктивної поведінки дітей і молоді
Разом за модулем 2
Всього годин:

16

2

–

12

2

16

–

2

12

2

68
120

6
8

6
10

48
88

8
14

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Скласти глосарій основних понять з навчальної дисципліни «Соціальне
регулювання поведінкових девіацій» за алфавітом: девіантна поведінка, агресивна
поведінка, адиктивна поведінка, аморальна поведінка, віктимна поведінка, делінквентна
поведінка, конфліктна поведінка, суїцидальна поведінка, соціальна профілактика
девіантної поведінки дітей і молоді, форма соціальної профілактики, відеолекторій,
тренінг, настільна просвітницько-профілактична гра, ігрова година з використанням
настільних просвітницько-профілактичних ігор, комікс, просвітницько-профілактичне
заняття з використанням коміксів, метод соціальної профілактики, інформаційне
повідомлення, мозковий штурм, дискусія, метод вправ або вправляння, метод кейсів
(розв’язання проблемних ситуацій), освітнє середовище, безпечне освітнє середовище,
кодекс безпечного освітнього середовища, буллінг, кібербуллінг, буллер (агресор), жертва
буллінгу, соціальна профілактика буллінгу серед дітей і молоді, торгівля людьми,
зовнішня і внутрішня торгівля людьми, вербування особи, експлуатація особи, молодь,
соціальна профілактика торгівлі людьми, віктимізація, віктимність, етапи формування
віктимної поведінки, соціальна профілактика віктимної поведінки дітей і молоді,
психоактивна речовина, хімічна адиктивна поведінка, нехімічна адиктивна поведінка,
соціальна профілактика адиктивної поведінки, здоров’я, здоровий спосіб життя,
здоров’язбережувальні компетенції.
2. Побудувати партнерську мережу закладу загальної середньої освіти з метою
соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і учнівської молоді (див. таблиця 5).
Таблиця 5
Партнерська мережа закладу загальної середньої освіти з метою соціальної
профілактики девіантної поведінки дітей і учнівської молоді
№
1.

2.
3.

4.

Назва партнерської
Короткий перелік послуг партнерської організації,
організації
потрібних освітньому закладу
Центр практичної психології
та
соціальної
роботи
управління освіти Луцької
міської ради
Служба у справах дітей
Луцької міської ради
Управління
соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді Луцької міської ради
Сектор кримінальної міліції
у справах дітей Луцького
МВ УМВС України у
Волинській області

3. Підібрати діагностичний інструментарій для вивчення рівня сформованості
девіантної поведінки дітей і молоді: 1) агресивної; 2) адиктивної; 3) аморальної; 4)
віктимної; 5) делінквентної; 5) конфліктної; 6) суїцидальної тощо.
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4. Розробити програму первинної соціальної профілактики девіантної поведінки
дітей і молоді (наприклад, соціальної профілактики агресивної поведінки дітей і молоді;
соціальної профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді; соціальної профілактики
делінквентної поведінки дітей і молоді; соціальної профілактики віктимної поведінки
дітей і молоді, соціальної профілактики суїцидальної поведінки дітей і молоді).
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розробленого за темами проектів, модульна контрольна робота, підсумкове тестування.
Таблиця 6.1
Розподіл балів з навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових
девіацій» для денної форми навчання
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
4
4
4
4
8
8
4
4

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР 1
МКР 2
30

Загальна
кількість
балів
100

30
Таблиця 6.2

Розподіл балів з навчальної дисципліни «Соціальне регулювання поведінкових
девіацій» заочної форм навчання
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т2
Т3
Т5
Т6
Т8
8
8
8
8
8

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР 1
МКР 2
30
30

Загальна
кількість
балів
100

Таблиця 6.3
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Шкала оцінювання
Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

для заліку

Зараховано
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1 – 59

Незадовільно

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
Перелік питань до заліку
1. Сутність і причини формування девіантної поведінки дітей і молоді.
2. Класифікації девіантної поведінки дітей і молоді за різними критеріями.
3. Діагностика девіантної поведінки дітей і молоді.
4. Сутність, види, мета, завдання соціальної профілактики девіантної поведінки
дітей і молоді
5. Об’єкти, суб’єкти соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді.
6. Принципи соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді.
7. Стратегії, моделі соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді.
8. Діагностика девіантної поведінки дітей і молоді.
9. Програма соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і молоді.
10. Практичні рекомендації для підвищення ефективності соціальної профілактики
девіантної поведінки дітей і молоді.
11. Сутність, ознаки, класифікація форм соціальної профілактики.
12. Відеолекторій – форма соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і
молоді.
13. Технологія проведення відеолекторію.
14. Тренінг – групова форма соціальної профілактики девіантної поведінки дітей і
молоді.
15. Технологія проведення тренінгу.
16. Ігрова година з використанням настільних просвітницько-профілактичних ігор.
17. Технологія проведення ігрової години з використанням настільних
просвітницько-профілактичних ігор.
18. Просвітницько-профілактичне заняття з використанням коміксів.
19. Технологія
проведення
просвітницько-профілактичного
заняття
з
використанням коміксів.
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20. Сутність, класифікація методів соціальної профілактики.
21. Особливості, етапи, умови оптимального й ефективного застосування методу
інформаційного повідомлення.
22. Особливості, етапи, умови оптимального й ефективного застосування методу
мозкового штурму.
23. Особливості, етапи, умови оптимального й ефективного застосування методу
дискусії.
24. Особливості, етапи, умови оптимального й ефективного застосування методу
вправ або вправляння.
25. Особливості, етапи, умови оптимального й ефективного застосування методу
кейсів (розв’язання проблемних ситуацій).
26. Сутність і принципи безпечного освітнього середовища.
27. Мета, завдання, практичне значення документа закладу освіти «Кодекс
безпечного освітнього середовища».
28. Структура документа закладу освіти «Кодекс безпечного освітнього
середовища».
29. Алгоритм розроблення документа закладу освіти «Кодекс безпечного
освітнього середовища».
30. Моніторинг дотримання положень КБОС.
31. Сутність, особливості буллінгу серед дітей і молоді.
32. Класифікація буллінгу за різними критеріями.
33. Етапи та структура буллінгу.
34. Індивідуальні характеристики буллера (агресора).
35. Індивідуальні характеристики дітей-жертв буллінгу.
36. Діагностика соціально-психологічної атмосфери в учнівських, педагогічному
колективах, ефективності соціальної профілактики буллінгу в ЗЗСО.
37. Алгоритм дій педагогічних працівників ЗЗСО та фахівців соціальної сфери з
метою виявлення та реагування на ситуацію буллінгу серед дітей і молоді.
38. Програма соціальної профілактики буллінгу серед дітей і молоді.
39. Партнерська мережа освітнього закладу з метою виявлення, реагування,
профілактики буллінгу серед дітей і молоді.
40. Практичні рекомендації для підвищення ефективності соціальної профілактики
буллінгу серед дітей і молоді.
41. Сутність, причини торгівлі людьми.
42. Етапи та наслідки торгівлі людьми.
43. Сутність, види, мета, завдання, зміст соціальної профілактики торгівлі людьми
серед молоді.
44. Діагностика ставлення молоді до проблеми торгівлі людьми.
45. Програма соціальної профілактики торгівлі людьми серед молоді.
46. Форми, методи, засоби соціальної профілактики торгівлі людьми серед молоді.
47. Практичні рекомендації для проведення соціальної профілактики торгівлі
людьми серед молоді.
48. Сутність, етапи формування віктимної поведінки дітей і молоді.
49. Класифікація віктимної поведінки дітей і молоді.
50. Сутність, види, мета, завдання, принципи соціальної профілактики віктимної
поведінки дітей і молоді.
51. Діагностика схильності дітей і молоді до віктимної поведінки
52. Програма соціальної профілактики віктимної поведінки дітей і молоді.
53. Форми, методи, засоби соціальної профілактики віктимної поведінки дітей і
молоді.
54. Сутність і причини формування адиктивної поведінки дітей і молоді.
55. Класифікація адиктивної поведінки дітей і молоді.
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56. Етапи формування адиктивної поведінки дітей і молоді.
57. Сутність, види, мета, завдання соціальної профілактики адиктивної поведінки
дітей і молоді.
58. Програма соціальної профілактики адиктивної поведінки дітей і молоді.
59. Форми, методи, засоби соціальної профілактики адиктивної поведінки дітей і
молоді.
60. Практичні рекомендації для підвищення ефективності соціальної профілактики
адиктивної поведінки дітей і молоді.
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