
Картка забезпечення дистанційного навчання  

з дисципліни «Теорія та методика превентивної виховної роботи» 

12 мгвл 

Старший викладач Челнокова М.С. 

 

Дата за 

розкладом 
Час за розкладом Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

18.03.2020 17:00-18:20 Лекційне Тема заняття: Сутність 

превентивного виховного 

середовища загальноосвітнього 

навчального закладу 

Зміст заняття:  

Проблема формування та 

збереження здоров’я підростаючого 

покоління. Поняття превентивного 

виховного середовища. Сенс та 

процес фомування превентивного 

виховного середовища. Головний 

осередок превентивної виховної 

діяльності в умовах превентивного 

виховного середовища. 

Педагогічний. соціальний, правовий 

та психологічний  аспекти 

превентивної виховної діяльності. 

Завдання превентивного виховного 

середовища. Методологічна основа 

превентивної виховної діяльності. 

Принципи превентивної виховної 

діяльності. Механізми реалізації 

превентивної виховної діяльності. 

Опрацювати зміст лекції та 

занотувати основні поняття та 

проблемні питання.  

Рекомендована літературні джерела: 

1. Єжова О. О. Формування 

ціннісного ставлення до здоров’я в 

учнів професійно-технічних 

навчальних закладів : монографія / 

Ольга Єжова. —Суми : МакДен, 

2011. — 412 с. 

2. Оржеховська В. М. 

Превентивна педагогіка: навч. посіб. 

/ В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. 

— О. : ТОВ «Інтерпрінт», 2006. — 

284 с. 

3. Оржеховська В. М. Про 

концепцію превентивного виховання 

/ В. М. Оржеховська // Практична 

психологія і соціальна робота. — 

1999. — № 5. 

4. Оржеховська В. М. 

Профілактика девіантної поведінки 

неповнолітніх :навч. посіб. / В. М. 

Термін 

виконання 

до 

24.03.2020 

 

Кількість 

балів: 

5 балів 



Компоненти превентивного 

виховного середовища. Критерії та 

показники сформованості 

превентивного виховного 

середовища навчального закладу. 

Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — 

Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А. — 

2008. — 375 с. 

5. Федорченко Т. Є. 

Профілактика девіантної поведінки 

школярів в умовах соціокультурного 

середовища: соціально-педагогічний 

аспект : монографія / Тетяна 

Федорченко. — Черкаси : ПП 

Чабаненко Ю. А., 2011. — 488 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

25.03.2020 17:00-18:20 Лекційне Тема заняття: Соціально-педагогічні 

детермінанти формування 

превентивного виховного 

середовища загальноосвітнього 

насчального закладу 

Зміст заняття:  

Завдання сучасного 

загальноосвітнього навчального 

закладу. Детермінанти негативної 

поведінки: психолого-педагогічних, 

медико-біологічних, соціально-

економічних, соціокультурних, 

Опрацювати зміст лекції розробити 

5-10 тестових запитань для 

самоперевірки отриманих знань  

Рекомендована літературні джерела: 

1. Єжова О. О. Формування 

ціннісного ставлення до здоров’я в 

учнів професійно-технічних 

навчальних закладів : монографія / 

Ольга Єжова. —Суми : МакДен, 

2011. — 412 с. 

2. Оржеховська В. М. 

Превентивна педагогіка: навч. посіб. 

/ В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. 

— О. : ТОВ «Інтерпрінт», 2006. — 

284 с. 

Термін 

виконання 

до 

31.03.2020 

 

Кількість 

балів: 

5 балів 



демографічних, організаційно-

управлінських. 

Сім’я та навчально-виховні заклади 

як природні агенти позитивної 

соціалізації особистості. 

 

3. Оржеховська В. М. Про 

концепцію превентивного виховання 

/ В. М. Оржеховська // Практична 

психологія і соціальна робота. — 

1999. — № 5. 

4. Оржеховська В. М. 

Профілактика девіантної поведінки 

неповнолітніх :навч. посіб. / В. М. 

Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — 

Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А. — 

2008. — 375 с. 

5. Федорченко Т. Є. 

Профілактика девіантної поведінки 

школярів в умовах соціокультурного 

середовища: соціально-педагогічний 

аспект : монографія / Тетяна 

Федорченко. — Черкаси : ПП 

Чабаненко Ю. А., 2011. — 488 с. 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

1.04.2020 17:00-18:20 Практичне Тема заняття: Сутність 

превентивного виховного 

середовища загальноосвітнього 

навчального закладу 

Зміст заняття:  

Проблема формування та 

збереження здоров’я підростаючого 

покоління. Поняття превентивного 

виховного середовища. Сенс та 

Опрацювати те зміст заняття. 

Використовуючи лекцію №1 та 

рекомендовані літературні джерела, 

написати есе на одну з тем на вибір: 

1. Проблема формування та 

збереження здоров’я підростаючого 

покоління. 

2. Сенс та процес фомування 

превентивного виховного 

Термін 

виконання 

до 

7.04.2020 

 

Кількість 

балів: 

10 балів 



процес фомування превентивного 

виховного середовища. Головний 

осередок превентивної виховної 

діяльності в умовах превентивного 

виховного середовища. 

Педагогічний. соціальний, правовий 

та психологічний  аспекти 

превентивної виховної діяльності. 

Завдання превентивного виховного 

середовища. Методологічна основа 

превентивної виховної діяльності. 

Принципи превентивної виховної 

діяльності. Механізми реалізації 

превентивної виховної діяльності. 

Компоненти превентивного 

виховного середовища. Критерії та 

показники сформованості 

превентивного виховного 

середовища навчального закладу. 

середовища. 

3. Роль вчителя у процесі 

фомування превентивного виховного 

середовища. 

Рекомендована літературні джерела: 

1. Оржеховська В. М. 

Превентивна педагогіка: навч. посіб. 

/ В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. 

— О. : ТОВ «Інтерпрінт», 2006. — 

284 с. 

2. Оржеховська В. М. Про 

концепцію превентивного виховання 

/ В. М. Оржеховська // Практична 

психологія і соціальна робота. — 

1999. — № 5. 

3. Оржеховська В. М. 

Профілактика девіантної поведінки 

неповнолітніх :навч. посіб. / В. М. 

Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — 

Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А. — 

2008. — 375 с. 

 

 

Консультація здійснюється через 

електронну пошту: 

Chelnokova.mariia@gmail.com 

 

 


