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    Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. 

Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного 

ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. 

Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників 

виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і 

збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого 

спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у 

тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити 

країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Однак,  стан духовної культури і моралі суспільства, як у світі, так і в 

Україні, викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є 

наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, 

моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну 

соціальну проблему. 

Відсутність у частини вітчизняної учнівської молоді навичок 

конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності 

найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, 

стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча 

молоді від реальної дійсності" в алкоголізм, наркоманію, віртуальне 

комп'ютерне середовище. До цього слід ще додати відсутність в учнів 

мотивації до навчального процесу, зацікавленості в саморозвитку, тупе 

копіювання стереотипів героїв насаджуваної українській молоді зарубіжної 

низькопробної кіно-, відеопродукції, недостатній життєвий досвід, 

схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей 

оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра 

в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних 

вчинків, неправильна оцінка складних життєвих ситуацій, безконтрольність 

із боку вихователів і недостатній рівень профілактичної роботи з 

неповнолітніми тощо. 

    Як свідчить моніторинг стану підліткової злочинності серед неповнолітніх 

та аналіз отриманих даних у І півріччі 2011 року на обліку в підрозділах кри-

мінальної міліції в справах дітей органів внутрішніх справ України 

знаходилися 12 837 учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів. В тому числі дівчат  — 1887 осіб, що складає 14,7 % від 

загальної кількості поставлених на облік.  

    За шість місяців 2011 року в Україні неповнолітніми скоєно 11 781 

адміністративне правопорушення, що на 59,4 % більше, ніж за аналогічний 

період 2010 року. За звітний період неповнолітні скоїли 4551 злочин, що на 3 

% більше, ніж у січні-червні 2010 року. 

      Із числа учнів закладу ніхто не перебуває на обліку в підрозділах 

кримінальної міліції і, відповідно, злочинів не скоєно. Однак , на внутрішньо- 



шкільному обліку перебуває 4 учні, які вирізняються серед інших своєю 

девіантною поведінкою. Крім того, на обліку шкільної Ради профілактики 

правопорушень знаходиться 7 сімей з числа «групи ризику». Тобто, це 

проблемні сім’ї, в яких на виховання власних дітей великої уваги не 

приділяється. 

      Серед учнів закладу є так звані «важковиховувані діти», які на обліку 

Ради профілактики не стоять, але робота з якими потребує великої уваги з 

боку педагогів. Це такі учні, як сестри Ригуни, Чорій О., Вачиля В., Дзямко І, 

Мойсей С. Навчаються вони в початковій ланці і за короткий час 

перебування в закладі вони або ще не засвоїли правила внутрішньо-

шкільного життя або ще недостатньо відпрацьовані єдині вимоги батьків і 

вчителів щодо них. Тому і створюються проблемні ситуації. 

     Деякі учні закладу, як то Вагацький В., Кохан І., Дикун А., Грибенюк В., 

Цогла В., Кобрин Р., Герей В., Бакша М., Морозова М. та ін., в силу своїх 

індивідуально-психологічних особливостей часто створюють навколо себе 

конфліктні ситуації, проявляють агресивну поведінку до однолітків, 

нестримані навіть з дорослими. Ці учні не є правопорушниками. Але 

невідомо, чим може закінчитись їх грубість. І тому кл. кер. та вихователям 

вказаних учнів доцільно попрацювати не тільки з самими учнями, але й з 

їхніми батьками, підключивши до цього в обов’язковому порядку психолога. 

      Потрібно також пам’ятати, що серед числа наших учнів є багато з вадами 

розумового розвитку, розбалансованою емоційно-вольовою сферою, 

захворюваннями нервової системи тощо. Деякі з цих захворювань 

загострюються з певною прив’язкою до пір року і проявляються як 

агресивність, нестриманість в поведінці, грубість тощо. Тому самою лишень 

правовою профілактикою не обійтись. Необхідна також допомога лікаря та 

психолога.  

       Оперативно-профілактичні заходи, проведені по Україні в І півріччі ц. р., 

виявили, що поза навчальним процесом залишалися 1214 дітей шкільного 

віку (Це виявлених. А скільки не виявлених, як наш Пашко, Станковичі ?) 

      Йдеться мова про відвідування учнями навчальних занять. Адже в стінах 

школи менше ризику скоїти правопорушення, ніж на вулиці, поза навчанням, 

коли дитина опиняється серед групи неповнолітніх, неконтрольованих з боку 

дорослих. Я недарма наголосив, що рейди-перевірки з боку правоохоронних 

органів на предмет залученості учнів навчальним процесом не дають 

достовірні дані. Всіх учнів, які пропускають заняття з тих чи інших причин, 

практично не можна виявити. Тим більше, якщо дитина проживає у 

віддаленій місцевості, як Пашко чи Станковичі. Але дитина цілий семестр не 

відвідує занять… І крім листів батькам кл. кер. та вихователь ніяких інших 

дій щодо залучення учня до навчання не вчиняє. Це при тім, що достеменно 

відомо про безвідповідальність матері Пашка щодо навчання сина. 

    Із вказаного випливає актуальність щодо питань морально-правового 

виховання учнівської молоді та завдання, які стоять перед ним. А завдання 

наступні. Це: 



- озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної 

обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні 

питання права; 

- формування в учнів правової свідомості як сукупності правових 

уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають 

ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в 

конкретній правовій ситуації; 

- формування в учнів поваги до держави і права, розуміння 

необхідності дотримання вимог законів; 

- вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки; 

- формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і 

злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими 

негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам; 

- подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що 

сформувалися під впливом негативних явищ, життя. 

        Саме на виконання вищенаведених завдань і спрямована робота закладу. 

        Здійснюється вона спільними зусиллями всього педагогічного колективу 

в різний час перебування учнів в закладі. Як на уроках вчителями-

предметниками, так і в позаурочний час вихователями та класними 

керівниками.    

        Форми і методи роботи застосовуються різні: 

- групові та індивідуальні бесіди; 

- наслідування;  

- тренінги; 

- диспути; 

- тестування; 

- сюжетно-рольові ігри; 

- зустрічі за «круглим столом» тощо. 

      Тематика виховних заходів тісно переплітається з іншими аспектами 

виховної роботи. Заслуговують на увагу наступні групові заходи, проведені 

як вихователями, так і класними керівниками : «Правила поведінки в школі», 

«Поговоримо про ввічливість» (Кампов С.М.); «Обов’язок і 

відповідальність» (Козак М.І.); «Що означає бути ввічливим» (Матьківська 

Р.І.); диспут «Правда і неправда» (Козак А.І.), «Як не стати жертвою 

злочину» (Бобер Л.І.), «Закон і ми» (Товт Н.М.).      Вони спрямовані на 

розширення, систематизацію та узагальнення знань учнів про правову 

систему в Україні, формування моральних якостей особистості, виховання 

дисциплінованості та відповідальності в учнів закладу тощо. 

    Велика увага в закладі приділяється профілактиці шкідливих звичок. За 

перший семестр поточного н.р. проведено цікаві групові заходи для учів з 

урахуванням їх вікових особливостей. Як то: «Викрадач розуму – алкоголь» 

 ( для 5-7 кл., Мучичка Н.В.), «Алкоголю та наркоманії – ні!» (8-10 кл., Луца 

В.І.), «Права дитини - в центрі уваги дорослих» (5-7 кл., Алмашій О.І);  

«Закон і ти» (8-10 кл., Ярош Н.В.). Однак, і по сьогоднішній день в закладі не 



перевелись в учнівському колективі курці. Вони потребують індивідуальної 

роботи. 

      Серед загальношкільних міроприємств вже традицією стало проведення 

Тижня безпеки дорожнього руху та Тижня правових знань, всеукраїнського 

уроку правових знань, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, 

лікарями тощо. 

      Викликає занепокоєння щорічне зростання в Україні кількості злочинів, 

учинених підлітками з використанням Інтернету чи під впливом негативного 

контенту (інформація про виготовлення та розповсюдження наркоречовин, 

способи крадіжки грошей, виготовлення вибухівки тощо). Крім того, у 

більшості випадків діти, які пропускають школу, годинами перебувають у 

комп'ютерних та Інтернет-клубах, неконтрольовано переглядаючи Інтернет-

сайти, що містять ігри та сюжети з елементами насильства, жорстокості, 

розпусти. 

     Розв'язанню цих проблем має сприяти безумовне забезпечення безпечного 

доступу дітей і молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті. 

     Окремої уваги потребує підвищення рівня просвітницької роботи з 

батьками щодо ризиків, які таїть у собі глобальна мережа, надання їм 

допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації. 

     Важлива роль у цьому процесі належить педагогічним працівникам, які 

мають володіти як навиками роботи в мережі, так і формами й методами 

просвітницької роботи з учнями та їхніми батьками щодо попередження 

ризиків негативного контенту. Така діяльність має базуватися на знаннях 

наслідків негативного впливу інформації на дітей і молодь, умінні донести до 

дітей важливість Інтернет-безпеки для забезпечення власного духовного та 

соціального благополуччя, психічної рівноваги. 

    Що стосується роботи з батьками, то в цьому плані хотілося б зупинитись 

на наступному. 

     Роль сім’ї у вихованні дітей – велика і відповідальна. Батьки є 

першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, 

розвивають її мову і мислення, волю й почуття, формують її інтереси, 

прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, допитливість, 

спостережливість, працьовитість. А завдання педагога – у співпраці з батьком 

і матір ю виховати дитину, знайти ключик до її серця. Ось чому однією 

зважливих передумов виховання є підвищення педагогічної культури батьків, 

насамперед систематичною просвітою, яка передбачає комплексний підхід до 

питань виховання, в т.ч. і морально-правового. 

Форми роботи з батьками різноманітні. В закладі серед колективних 

форм роботи з батьками важливе місце посідають бесіди, диспути, 

конференції, дні відкритих дверей, загальношкільні батьківські збори тощо. 

Серед індивідуальних –   консультації в шкільного психолога, індивідуальні 

бесіди, самоосвіта, залучення батьків до організації дозвілля дітей, 

відвідування сімей тощо.. Однак, в силу територіальної віддаленості 

проживання більшості сімей наших учнів (70%), індивідуальні форми роботи 

з батьками в спецшколі переважають над груповими. 



 В плані співпраці з батьками слід відмітити ефективність роботи 

наступних кл. керівників та вихователів: Тімоніна Н.П.,  Русин М.Й., 

Біланинець О.Ю.,  Басараб Н.О., Зайтлер Г.Ю. Працюючи вже тривалий час на 

відповідних класах, вони досягли високого рівня взаємодії з батьками  ввірених 

їм учнів. І результативність їх роботи висока. 

            Однак, батьки по своїй натурі і претензіям бувають різні, в т.ч. і 

конфліктні. Як, наприклад, матері Ригун, Бугайцова та ін. Тому, готуючись до 

індивідуальної зустрічі з батьками, слід враховувати таке: спілкування має 

відбуватися в спокійній атмосфері; починаючи та закінчуючи бесіду, треба 

акцентувати увагу на позитивних рисах дитини; під час бесіди слід навчити 

батьків обмірковувати різні аспекти виховання дитини. Запорукою цього є 

педагогічний такт учителя, уміння знайти підхід до батьків, здатність пере-

конувати їх щодо застосування найдоцільніших у конкретній ситуації засобів 

впливу. 

           Часто під час розв'язання тієї чи іншої складної проблеми вчителі 

отримують допомогу безпосередньо від батьків учнів. Обмінявшись інфор-

мацією, вони доходять взаємної згоди стосовно конкретних ситуацій. У 

спілкуванні з батьками вони виявляють максимум тактовності. Для вчителя 

неприпустимо соромити батьків, натякати на невиконання ними обов'язків 

стосовно сина чи доньки. Підхід учителів має бути таким: «Перед нами 

стоїть спільна проблема. Що ми можемо зробити для її розв'язання?» 

Найбільш типовою груповою формою роботи з батьками в спецшколі є 

батьківські збори – як форма аналізу, осмислення на основі даних досвіду 

виховання. Загальношкільні батьківські збори проводять двічі на рік, класні – 

три-чотири рази. 

В обов’язковому порядку в тематику батьківських зборів включаються 

питання морально-правового виховання та правового всеобучу. Батьки 

отримують інформацію по законодавству України. Класні керівники 

наводять їм приклади позитивного досвіду сімейного виховання, роз-

кривають негативний вплив на дітей сімейних конфліктів, неробства батьків, 

аморального стилю життя, пияцтва, хуліганства тощо. Так, наприклад, в 

тематику батьківських зборів останніх років були включені такі актуальні 

теми, як „Наркоманія – життєва трагедія”, „Дитяча агресія – що це?”, „Обов 

язки дитини вдома”, „Юридична відповідальність батьків за навчання та 

виховання власних дітей”. Зазвичай, перед батьками на загальношкільних 

зборах з лекціями виступає директор, його заступники, лікар, психолог. 

Рішення, які приймають батьківські збори, спрямовані на формування 

громадської думки, забезпечення єдності зусиль школи і сім'ї, залучення 

батьків до самоосвіти, поліпшення сімейного виховання. З метою оптимізації 

взаємодії сім’ї і школи, під час зборів доцільно б організовувати виставки 

педагогічної літератури, дитячих малюнків, письмових робіт учнів, технічних 

виробів. Практикувати виступи батьків з повідомленнями про особистий 

досвід сімейного виховання. 

Систематична робота з профілактики правопорушень у закладі 

здійснюється Піклувальною радою та Радою профілактики правопорушень. 



На нарадах та засіданнях заслуховують звіти громадських наставників, 

класних керівників, вихователів по питанням морально-правового 

виховання неповнолітніх. Часто на такі наради запрошуються і батьки 

недисциплінованих учнів. Зокрема, це сім’ї „групи ризику”. У тісній співпраці 

з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та 

Службами в справах неповнолітніх, дирекція веде облік роботи з 

неблагонадійними сім'ями, спрямовує роботу класних керівників та 

вихователів на систематичне відвідування цих сімей, на здійснення 

профілактичної роботи. 

     Дієвим  засобом запобігання дитячої злочинності і правопорушення є 

позашкільна освіта. Бо, коли учень зайнятий творчістю, йому не вистачає 

часу на бешкет. На сьогодні по Україні позашкільною освітою охоплено 

37,5% школярів.  Аналогічні показники і у нашому закладі. Бо не дивлячись 

на різноманітність працюючих в спецшколі гуртків та факультативів, в їх 

роботу залучаються одні й ті ж учні. А переважна більшість тиняється без 

діла. І дуже прикро почути від педагога з солідним стажем, що наші діти не 

наділені талантами. Природою закладена здібність, але якщо її не розвивати, 

то й нічого не вийде. І замість учня, зайнятого розвитком свого творчого 

потенціалу,  отримаємо неповнолітнього злочинця. 

      І на закінчення хочу наголосити, що незважаючи на певні позитивні 

зрушення, наявний стан злочинності серед неповнолітніх в Україні вимагає 

продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики 

злочинності та правопорушень серед учнів загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів. 

Із цією метою Міністерство освіти і науки вважає за доцільне (лист 

№1/9-761 від 10.10.11): 

•  забезпечити безумовне виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку в частині своєчасного здійснення обліку в повному обсязі; 

• посилити контроль за обмеженням доступу учнів із комп'ютерів навчальних 

закладів до Інтернет-ресурсів забороненого змісту; 

•  підвищити рівень міжвідомчої співпраці з підрозділами кримінальної 

міліції в справах дітей, іншими органами та установами, які здійснюють 

профілактику злочинності неповнолітніх, дитячої бездоглядності й 

безпритульності; 

• вжити заходів щодо підвищення рівня психолого-педагогічного супроводу 

дітей та підлітків із «групи ризику»; 

•  організувати вивчення та поширення передового педагогічного досвіду з 

питань попередження дитячої та підліткової злочинності. 

       

 

 

 


