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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасний період розвитку суспільних відносин в Україні висуває за-
вдання державного та політичного значення — профілактичну роботу з 
неповнолітніми із запобігання злочинності та правопорушень. Суспільс-
тво прагне забезпечити ефективне цілеспрямоване виховання педагогіч-
но занедбаних підлітків, адже відхилення в моральному розвитку особи-
стості можуть спричинитися до прояву соціальної дезадаптації, що зу-
мовлює злочинну діяльність. 

Мета дисципліни “Соціально-педагогічна профілактика правопору-
шень” — навчити майбутніх спеціалістів — соціальних педагогів основ-
ним формам і методам роботи з важковиховуваними учнями та неблаго-
получними сім’ями. Базуючись на досягненнях вітчизняної педагогічної 
думки з цього питання, у курсі передбачається ознайомити студентів: 

• з основними причинами виникнення злочинності та правопору-
шень неповнолітніх (соціально-економічного, політичного, пси-
холого-педагогічного, медико-біологічного характеру тощо); 

• з особливостями особистості важковиховуваних учнів (спираю-
чись на знання з вікової психології, психоневрології); 

• з особливостями сімейного виховання у благополучних і неблаго-
получних сім’ях, впливом сімейного неблагополуччя на форму-
вання особистості дитини; 

• з організацією спільної роботи школи, сім’ї, громадськості з про-
філактики правопорушень неповнолітніх у мікрорайонах школи. 

Форми організації навчання різноманітні: лекції, семінари, практич-
ні, підсумкові та узагальнюючі заняття. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА  
ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Питання історії боротьби з бездоглядністю та правопорушеннями не-
повнолітніх 

2 Особливості особистості важковиховуваних учнів 
3 Дитячі неврози і причини їх виникнення 
4 Програма вивчення особистості важковиховуваного учня 
5 Правове виховання у профілактиці правопорушень неповнолітніх 
6 Виховання дитини в сім’ї 
7 Зміст і форми роботи з неблагополучними сім’ями 
8 Педагогічна техніка і майстерність вчителя у роботі  

з важковиховуваними 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА  
ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ” 

Тема  1 .  Питання історії боротьби з бездоглядністю  
та правопорушеннями неповнолітніх 

Вступ до курсу “Соціально-педагогічна профілактика правопору-
шень”. Предмет, завдання і мета навчальної дисципліни. 

Основні питання історії боротьби з правопорушеннями неповнолітніх. 
Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної діяльності та прак-
тику роботи з важковиховуваними дітьми С. Т. Шацького, 
П. П. Блонського, В. Л. Виготського, А. С. Макаренка, В. О. Сухом-
линського.  

Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  2 .  Особливості особистості важковиховуваних учнів 

Індивідуальний підхід до важковиховуваних учнів у процесі навчаль-
но-виховної роботи. Форми і методи впливу на особистість. Особливості 
виховання дітей з акцентуаціями характеру. 
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Причини виникнення злочинності неповнолітніх. Основні причини 
правопорушень неповнолітніх підлітків.  

Вікові особливості дітей молодшого віку. Вікові особливості дітей 
підліткового віку. Вікові особливості дітей раннього юнацького віку. Ін-
дивідуально-психологічні особливості дітей молодшого, підліткового та 
раннього юнацького віку. 

Література [1; 4; 6; 11; 13; 17] 

Тема  3 .  Дитячі неврози і причини їх виникнення 

Дитячі неврози: причини виникнення; особливості прояву; вплив на 
поведінку дитини. Корекційна робота зі стабілізації нервового здоров’я 
дітей — необхідна умова профілактики правопорушень. 

Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  4 .  Програма вивчення особистості важковиховуваного уч-
ня 

Вивчення особистості важковиховуваного учня. Програма вивчення 
особистості важковиховуваного учня. 

Рання профілактика важковиховуваності. Підходи до важковихову-
ваних учнів. Форми і методи впливу на особистість. Раціональна органі-
зація навчально-виховного процесу, залучення важковиховуваних до рі-
зних видів діяльності — необхідні умови профілактичної роботи з ними.  

Вивчення соціометричного статусу важковиховуваного учня. Мето-
дика вивчення та обробки результатів. Роль особистості вчителя в коре-
кції важковиховуваних у класному колективі. Форми і методи корекцій-
ної роботи. 

Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  5 .  Правове виховання у профілактиці правопорушень  
неповнолітніх 

Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.  
Робота соціальних служб для молоді з дітьми вулиці та важковихову-

ваними підлітками. 
Особливості організації виховної роботи з учнями у спецшколах. Те-

лефони довіри і методика їх роботи з неповнолітніми та їх сім’ями. Осо-
бливості організації виховної роботи з учнями у виправ-но-трудових ко-
лоніях. 
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Література [2; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  6 .  Виховання дитини в сім’ї 

Зміст і завдання сімейного виховання. Виховання дитини у благопо-
лучній сім’ї. Морально-психологічний клімат сім’ї і формування особи-
стості дитини. Відповідальність батьків за виховання дітей.  

Неблагополучні сім’ї та їх типізація. Вплив сімейного неблагополуч-
чя на формування особистості дитини. Система роботи з неблагополуч-
ними сім’ями. Програма вивчення неблагополучної сім’ї.  

Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  7 .  Зміст і форми роботи з неблагополучними сім’ями 

Зміст і форми роботи з неблагополучними сім’ями. Зміст і форми 
роботи класного керівника з неблагополучними сім’ями. Зміст і форми 
роботи соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей, 
дітьми із цих сімей. Організація роботи правоохоронних органів, гро-
мадськості з неблагополучними сім’ями. 

Законодавство України про сім’ю і неповнолітніх. 
Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

Тема  8 .  Педагогічна техніка і майстерність вчителя  
у роботі з важковиховуваними 

Педагогічна техніка і майстерність соціального педагога у роботі з 
важковиховуваними. Педагогічне спілкування і професійний етикет. 
Етика поведінки педагога.  

Компетентність соціального педагога у спілкуванні з дітьми та мо-
лоддю. Перцептивні здібності соціального педагога. Експресивна і емо-
ційна культура соціального педагога. Навички слухання. Етичні норми 
комунікативної культури соціального педагога. Поняття міжособистіс-
ного конфлікту: функції і причини виникнення. Шляхи розв’язання кон-
фліктів. 

Література [1; 6; 7; 11; 13; 17; 20; 28] 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Основні питання історії боротьби з правопорушеннями неповноліт-
ніх. 
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2. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 
практику роботи з важковиховуваними дітьми С. Т. Шацького та 
П. П. Блонського. 

3. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 
практику роботи з важковиховуваними дітьми В. Л. Виготського. 

4. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 
практику роботи з важковиховуваними дітьми А. С. Мака-ренка та 
В. О. Сухомлинського. 

5. Основні методи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх. 
6. Причини виникнення правопорушень і злочинності неповноліт-ніх. 
7. Особливості особистості важковиховуваних неповнолітніх (спираю-

чись на знання з вікової психології). 
8. Особливості сімейного виховання у благополучних і неблагополуч-

них сім’ях. 
9. Вплив сімейного неблагополуччя на формування особистості дити-

ни. 
10. Організація роботи школи з профілактики правопорушень неповно-

літніх у мікрорайонах школи. 
11. Організація роботи сім’ї з профілактики правопорушень неповнолі-

тніх у мікрорайонах школи. 
12. Організація роботи громадськості з профілактики правопорушень 

неповнолітніх у мікрорайонах школи. 
13. Організація спільної роботи школи, сім’ї та громадськості з профі-

лактики правопорушень неповнолітніх у мікрорайонах школи. 
14. Реабілітаційні програми з попередження правопорушень. 
15. Шляхи профілактики важковиховуваності, форми і методи впливу 

на особистість.  
16. Умови ефективної організації навчально-виховного процесу та про-

філактики важковиховуваності.  
17. Роль вчителя в корекції важковиховуваних у класному колективі та 

основні форми і методи корекційної роботи.  
18. Профілактика правопорушень неповнолітніх.  
19. Корекційна робота зі стабілізації нервового здоров’я дітей як необ-

хідна умова профілактики правопорушень. 
20. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії у підлітків.  
21. Робота соціальних служб для молоді з дітьми вулиці та важковихо-

вуваними підлітками. 
22. Зміст і завдання сімейного виховання. 
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23. Система роботи з неблагополучними сім’ями і програма вивчення 
неблагополучної сім’ї. 

24. Методи роботи класного керівника з неблагополучними сім’ями.  
25. Дитячі неврози: причини виникнення. 
26. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами небла-

гополучних сімей. 
27. Особливості та умови ефективності організації виховної роботи з 

учнями у спецшколах. 
28. Зміст соціально-профілактичної роботи з питань профілактики пра-

вопорушень. 
29. Педагогічна техніка і майстерність вчителя у роботі з важковихову-

ваними підлітками. 
30. Методи психолого-педагогічної діагностики адекватної поведін-ки 

підлітка. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет, завдання і мета курсу “Соціально-педагогічна профілакти-
ка правопорушень”.  

2. Питання історії боротьби з правопорушеннями неповнолітніх. 
3. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 

практику роботи з важковиховуваними дітьми С. Т. Шаць-кого. 
4. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 

практику роботи з важковиховуваними дітьми П. П. Блон-ського. 
5. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 

практику роботи з важковиховуваними дітьми А. С. Мака-ренка. 
6. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 

практику роботи з важковиховуваними дітьми В. Л. Виготського. 
7. Внесок у розробку теоретичних проблем профілактичної роботи та 

практику роботи з важковиховуваними дітьми В. О. Сухо- 
млинського. 

8. Соціально-педагогічні фактори адекватної поведінки неповнолітніх. 
9. Соціально-педагогічні фактори адекватної поведінки молоді. 

10. Навчально-виховна робота і індивідуальний підхід до важковихову-
ваних учнів. 

11. Форми і методи впливу на особистість.  
12. Особливості виховання дітей з особливими потребами. 
13. Основні причини виникнення злочинності неповнолітніх. 
14. Основні причини правопорушень неповнолітніх.  
15. Соціальна ситуація розвитку дитини. 
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16. Вікові особливості підліткового віку та їх характеристика. 
17. Особливості та значення спілкування підлітків у процесі сус-пільно 

корисної діяльності. 
18. Перебудова взаємин підлітка з дорослими та однолітками. 
19. Індивідуально-психологічні особливості дітей підліткового віку. 
20. Індивідуально-психологічні особливості дітей раннього юнацького 

віку. 
21. Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості на 

адекватну поведінку підлітків. 
22. Вплив негативної молодіжної субкультури на формування адекват-

ної поведінки молоді. 
23. Види педагогічної профілактики адекватної поведінки. 
24. Особливості діяльності педагога щодо попередження адекватної по-

ведінки підлітків.  
25. Девіантна поведінка як специфічний вид соціальної поведінки. 
26. Шляхи попередження девіантної поведінки молоді. 
27. Система подолання девіантної поведінки, її структура та основні 

вимоги. 
28. Зміст і характеристика сімейного виховання. 
29. Завдання сімейного виховання.  
30. Законодавство України про сім’ю та неповнолітніх. 
31. Виховання дитини у благополучній сім’ї.  
32. Діагностика міжособистісних відносин у сім’ї. 
33. Морально-психологічний клімат сім’ї і формування особистості ди-

тини. Відповідальність батьків за виховання дітей.  
34. Неблагополучні сім’ї та їх типізація.  
35. Вплив сімейного неблагополуччя на формування особистості дити-

ни.  
36. Система роботи з неблагополучними сім’ями та програма вивчення 

неблагополучної сім’ї.  
37. Характеристика дитячих неврозів і причини їх виникнення.  
38. Особливості прояву дитячих неврозів і їх вплив на поведінку дити-

ни.  
39. Корекційна робота зі стабілізації нервового здоров’я дітей як необ-

хідна умова профілактики правопорушень. 
40. Особливості вивчення особистості важковиховуваного учня.  
41. Програма вивчення особистості важковиховуваного учня. 
42. Рання профілактика важковиховуваності. 
43. Основні підходи до важковиховуваних учнів.  
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44. Форми і методи впливу на особистість, на підлітків, схильних до 
злочину.  

45. Раціональна організація навчально-виховного процесу, залучення 
важковиховуваних до різних видів діяльності — необхідні умови 
профілактичної роботи з ними.  

46. Вивчення соціометричного статусу важковиховуваного учня.  
47. Методика вивчення та обробки результатів роботи з важковихову-

ваними підлітками.  
48. Роль особистості вчителя в корекції важковиховуваних у класному 

колективі.  
49. Форми і методи корекційної роботи щодо важковиховування та 

правопорушень молоді. 
50. Правове виховання у профілактиці правопорушень неповнолітніх.  
51. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.  
52. Робота соціальних служб для молоді з дітьми вулиці. 
53. Робота соціальних служб для молоді з важковиховуваними підліт-

ками. 
54. Особливості організації виховної роботи з учнями у спецшколах.  
55. Телефони довіри і методика їх роботи з неповнолітніми та їх 

сім’ями. 
56. Особливості організації виховної роботи з учнями у виправно-

трудових колоніях. 
57. Зміст і форми роботи з неблагополучними сім’ями.  
58. Зміст і форми роботи класного керівника з неблагополучними 

сім’ями.  
59. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами небла-

гополучних сімей і з дітьми цих сімей.  
60. Основні форми профілактичної роботи щодо адекватної поведін-ки 

підлітків. 
61. Зміст соціально-профілактичної роботи. 
62. Організація роботи правоохоронних органів, громадськості з небла-

гополучними сім’ями. 
63. Педагогічна техніка і майстерність вчителя, соціального робітника у 

роботі з важковиховуваними.  
64. Педагогічне спілкування і професійний етикет.  
65. Етика поведінки педагога в роботі з важковиховуваними. 
66. Прийоми розв’язання конфліктних ситуацій. 
67. Компетентність соціального педагога у спілкуванні з дітьми та мо-

лоддю.  
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68. Перцептивні здібності соціального педагога. 
69. Експресивна й емоційна культура соціального педагога. 
70. Навички слухання. Етичні норми комунікативної культури соціаль-

ного педагога. 
71. Поняття міжособистісного конфлікту, його функції і причини вини-

кнення.  
72. Шляхи розв’язання конфліктів. 
73. Вивчення вихованості школярів. 
74. Особливості розвитку самосвідомості підлітка. 
75. Прийоми педагогічного впливу на підлітків, схильних до правопо-

рушень. 
76. Основні методи роботи соціального педагога з важковиховуваними 

підлітками. 
77. Методи психолого-педагогічної діагностики адекватної поведін-ки 

підлітка. 
78. Заходи профілактики адекватної поведінки підлітків. 
79. Виховання духовності в сучасній молодій сім’ї. 
80. Культура взаємовідносин батьків і дітей. 
81. Шляхи вирішення проблем соціального захисту школярів. 
82. Соціальна і особиста небезпека проблем неуспішності школярів. 
83. Основні підходи до правосуддя над неповнолітніми. 
84. Психокорекційна робота соціального педагога з підлітками групи 

ризику. 
85. Проблеми наркоманії у молодіжному середовищі. 
86. Профілактика схильності до правопорушень у молодіжному середо-

вищі. 
87. Стан і розвиток дослідження девіантної поведінки в Україні. 
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