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     «Превентивний» – в перекладі з латинської означає запобіжний. Система 

превентивного виховання – це керована діяльність, яка забезпечує 

теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, 

спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і  

запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки. 

Система превентивного виховання будується на теоретико-методологічних 

засадах особистісно орієнтованого гуманістичного підходу до особистості у 

відповідності з Законом про освіту, змістом виховання у національній школі, 

на основі Конвенції про права дитини, міжнародних актів і рекомендацій 

щодо становища дітей та молоді, положень Національної програми “Діти 

України”, національних програм протидії зловживанню наркотичних засобів, 

профілактики захворюваності на СНІД, боротьби зі злочинністю тощо. 

         Основні завдання превентивного виховання: 

- створити умови для формування позитивних якостей особистості в 

процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної 

діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, 

естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів; 

- забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно 

зорієнтовану на протидію втягуванню дітей та молоді в негативні 

ситуації; 

- надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну 

допомогу тим неповнолітнім, які її потребують; 

- забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які 

вчинили протиправні дії або зловживають наркотичними, 

психотропними речовинами; 

- стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної 

соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного 

процесу, виробленню з раннього віку навичок охорони власного життя 

і здоров’я; 

- сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при 

підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, 

юристів), батьків; об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної 

роботи. 

      Превентивне виховання тісно пов’язане з правовиховною роботою, 

зокрема, з формуванням правової культури школярів. 

      Необхідність формування правової культури учнів зумовлена наступними 

факторами:  

        1) По-перше, однією із сторін розвитку творчої особистості є наявність у 

неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову 



людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, порушує норми 

моралі чи законів. 

         2) По-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої 

злочинності, відповідно посилюється гострота проблеми правопорушень 

серед учнівської молоді. Статистика викликає тривогу і занепокоєність. За 

останні 10 років удвоє зріс рівень дитячої злочинності в Україні. Близько 70 

тис. дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Питома вага 

юних правопорушників нині складає 25% проти 13% десять років тому. 

        Криміногенність молоді загалом висока в усьому світі. Скажімо, за 

даними ООН до 30% молоді бере участь у протиправних діях, а 5% скоюють 

серйозні правопорушення. Однак паралелі з нами проводити тут аж ніяк не 

можна, тим більше якось виправдовувати загальними тенденціями суто наше 

явище. У нашій країні правопорушення мають іншу основу й інакші 

передумови. 

        Особливостями  злочинності неповнолітніх в Україні є наступне:  

- по-перше, відбувається його омолодження. Так, підлітки віком 14-17 

років складають 8% загального населення України, однак скоюють 

чверть усіх злочинів;  

- по-друге, спостерігається значне зростання злочинності серед дівчат. 

Ця “прибавка” у порівнянні з 1988р. склала 44% ; 

- по-третє, збільшується рецидивна злочинність. Серед підлітків вона 

зросла на 20%, а 60% рецидивістів розпочали свою “кар’єру” ще 

підлітками; 

- по-четверте, злочинність в Україні набуває все більш організованого,  

     групового характеру. Майже 40% правопорушень підлітків носить  

     такий характер; 

- по-п’яте, дослідження причин правопорушень неповнолітніх свідчить,  

     що у 60-80% випадків механізм протиправної поведінки був  

     “запущений”недоліками сімейного виховання. 

      Всі превентивні заходи, які складають систему роботи школи по 

превентивному вихованню учнівської молоді можна розділити на три типи: 

первинна, вторинна і третинна превенція (запобігання). 

      Первинна або переважно соціальна превенція спрямована на збереження і  

розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя дітей і на 

попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і 

природного середовища.  

       Основним завданням вторинної (ранньої) превенції є якомога раніше 

виявлення негативних змін в поведінці дитини з метою попередження їх 

подальшого розвитку.  

      Третинна або цілеспрямована превенція включає сукупність заходів, 

спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці в більш важку 

стадію.  

    Педагогічна превенція – це частина загального навчально-виховного 

процесу школи. Вона представлена двома основними групами заходів: 

     а) загальною ранньою превенцією з усіма учнями;  



     б) спеціальною превенцією з важковиховуваними учнями та їх батьками.   

     Для досягнення належного результату в роботі з підлітками педагогічний 

колектив школи залучає до виховного процесу батьків, громадські 

організації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. Така 

співпраця забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, 

сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації 

неповнолітніх. Для вирішення проблеми запобігання скоєння неповнолітніми 

правопорушень в школі створена дієва система правовиховної роботи, суть 

якої складають наступні заходи: 

1. В школі ведеться облік і контроль за відвідуванням учнями школи. 

Щотижня аналізуються дані, вживаються відповідні заходи. Такі як:  

- телефонні розмови з батьками на предмет причин відсутності учнів; 

- надсилання листів в органи місцевого самоврядування. Правоохоронні 

органи або в Служби в справах дітей з метою сприяння залучення учнів до 

навчання. Зокрема, такі листи були направлені класними керівниками 

щодо учнів Попадич Т. (4кл.), Станкович М. (5 кл.), Станкович П. (2кл.), 

сестер Полянських (3, 5, 6 кл.), Пашко М. (8кл.). 

- щопонеділка інформація про відвідування обговорюється на нарадах при 

директору. 

2. В закладі розроблено правила для учнів школи, які опрацьовуються на 

годинах спілкування. 

3. В разі необхідності учням в щоденниках здійснюються записи зауважень 

щодо порушень поведінки. 

4. Проводяться бесіди на правову тематику, тижні правових знань, тижні 

безпеки дорожнього руху, тижні безпеки дитини в рамках яких 

організовуються зустрічі з працівниками правоохоронних органів, 

соціальних служб, правознавцями тощо. Такі зустрічі відбулися в вересні, 

грудні та березні місяцях поточного н.р. Що стосується виховних заходів 

іншого типу, то заслуговують на увагу наступні:   «Веселий світлофор» 

(Мучичка В.С.),  «Тактовність – талант спілкування» (Біланинець О.Ю.),    

«Ти маєш право знати»  (Кучінка В.П.), усний журнал «День прав людини» 

(Лазар В.М.), загальношкільні уроки класних керівників на правову тематику 

тощо. Особливо ефективними методичними прийомами, які використовують 

класні керівники та вихователі  у превентивній роботі з учнями, є власний 

приклад, дискутування, заохочення, створення проблемних ситуацій, у 

процесі вирішення яких учень вимушений дотримуватись певних моральних 

норм. 

5.Велика частина учнів школи охоплені заняттями в гуртках та спортивних 

секціях, які працюють при школі. Зусилля керівників гуртків спрямовані як 

на організацію змістовного дозвілля школярів, так і на розвиток їх творчих 

задатків.  

6. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення. Учні 

закладу приймають участь в шкільному самоврядуванні: 

       - разом з педагогом-організатором організовують дозвілля, трудові 

десанти; 



       - приймають участь в чергуванні по школі, їдальні, класних та спальних 

приміщеннях; 

       - надають посильну допомогу в ремонті шкільного обладнання тощо. 

      Учнівське самоврядування здатне виховати в учнів самостійність, 

комунікабельність, креативність та лідерські якості. Тому його не варто 

сприймати як звичайні дитячі ігри, в які бавляться учні старших класів 

замість того, щоб навчатися. Можливо це й гра, але в першу чергу – це 

процес, який вчить учнів бути дорослими, аналізувати дорослі ситуації та 

приймати управлінські рішення. Тому роботу учнівського самоврядування 

варто сприймати не просто як один з напрямів виховної діяльності, а як 

ефективний інструмент у превентивному вихованні підростаючого 

покоління. 

7.Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться постійна 

індивідуальна робота з учнями. Зокрема це стосується учнів, які схильні до 

вчинення порушень. 

8. Профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку 

носить системний характер. На сьогоднішній день їх є 7 чол. За кожним з них 

закріплено громадського вихователя, який проводить з ними індивідуальну 

роботу. Кожен з цих учнів залучений до позакласної діяльності. 

9. На кожного такого учня заведена індивідуальна картка і ведеться робота 

психолога; стан роботи з цими учнями заслуховуються на нарадах при 

директору, на нарадах класних керівників та вихователів, засіданнях ради 

профілактики правопорушень. Так, в поточному н.р. на засіданнях ради 

профілактики слухались питання про поведінку учнів Петровка В., Пашко 

М., Дутко Е., Бугайцов В., Микуланинець В., Дьордяй О. та ін. Були прийняті 

відповідні  рішення щодо педагогічного впливу на вказаних школярів. На 

засідання ради профілактики крім учнів викликаються і їх батьки. Так, в 

2012-13 н.р. на раді профілактики заслуховували батьків БугайцоваВ., 

Дьордяя О., Кобрина В., Грибенюка В. тощо. Окрім того, шкільна рада 

профілактики правопорушень систематично здійснює моніторинг на предмет 

виявлення учнів девіантної поведінки, проводить заходи по пропаганді 

здорового способу життя. Заслуговують на увагу наступні: усний журнал  

«Обирай життя» ( до Всесвітнього дня  боротьби зі СНІДом), проведений 

Орешиною І.В., загальношкільне спортивне свято на козацьку тематику 

(Скуба О.О., Улашин К.П., Зайтлер Г.Ю., Голіш О.І.), спортивна гра «Рінго» 

(Воловікова О.О., Муха В.В.) тощо. 

      Невід’ємною частиною роботи ради профілактики є проведення рейдів по 

вивченню житлово-побутових умов та морально-психологічного клімату 

сімей групи ризику. Так, в цьому н.р. відвідано сім’ї Коньовшій та Ярема 

(Хустський район). Важливим в цьому плані є те, що під час рейдів РП 

підключає і працівників органів місцевого самоврядування. 

10. Питання правового виховання виносяться на засідання методичних 

об’єднань класних керівників та вихователів, шкільної ради профілактики 

правопорушень, педагогічних семінарах. Так, на початку березня 2013 р. в 

закладі проводився пед..семінар на тему «Роль педколектива в 



превентивному вихованні школярів». В 2011-12 н.р. – на тему «Роль 

вихователя в забезпеченні соціальної адаптації учня з психофізичними 

вадами розвитку». В 2010-11 н.р. – «Роль батьків у вихованні дітей». В 2009-

10 н.р. –  «Особливості роботи з важковиховуваними учнями». Матеріали 

семінарів узагальнені і доступні для використання. 

11. Постійно використовується наглядна агітація з правової пропаганди. У 

школі є тематичні стенди: «Державна символіка України», «Права дитини», 

«Безпека дорожнього руху », «Вивчення прав людини…» тощо. 

13.  В закладі постійно діє інформаційна виставка бібліотечних матеріалів з 

питань правового виховання та прав дитини. 

14. Проводиться планомірна робота з батьками. Зокрема, це класні та 

загальношкільні батьківські збори, на яких піднімаються питання про 

виховання та навчання дітей з особливими потребами. Також батьки мають 

можливості отримати інформацію про специфіку роботи з 

важковиховуваними школярами тощо. Так, в останні кілька років для батьків 

були проведені лекції на теми: „Деякі аспекти виховання дитини вдома”, 

“Дитина та здоровий спосіб життя”, «Попередження шкідливих звичок» . В 

поточному н.р. – «Особливості дитини з психофізичними вадами  ». 

Планується в травні – лекція на тему «Превентивне виховання дитини в 

сім’ї». 

      Таким чином, в школі створено дієву систему роботи з 

важковиховуваними учнями, яка поєднується із системою громадянського 

виховання і передбачає планову, керовану діяльність складових її частин. 

Так: 

- Дирекція школи вивчає особливості контингенту учнів, причини 

виникнення важковиховуваності, визначає шляхи вдосконалення 

роботи з ними та їх сім’ями. 

- Заступник директора з виховної роботи спільно зі шкільною радою 

профілактики правопорушень планує індивідуальну роботу з цими 

учнями, неблагонадійними сім’ями, координує та узгоджує план 

школи з планами роботи класних керівників та вихователів. 

- Психолог здійснює психологічну профілактику, діагностику та 

корекцію  відхилень у поведінці неповнолітніх.  

- Класні керівники та вихователі на основі проведеної діагностичної 

роботи на початку навчального року складають психолого-

педагогічну характеристику класу, оформляють соціальний 

паспорт класу, планують роботу з класним колективом та 

індивідуальну роботу з важковиховуваними учнями,  виявляють та 

вивчають їх інтереси, здібності, нахили, залучають їх до 

позакласної діяльності.  

- Учителі- предметники надають індивідуальну допомогу в    

      ліквідації прогалин у знаннях.  

- Педагог- організатор  разом з вихователями та класними 

керівниками організовує роботу учнівського самоврядування. 



- Шкільна рада профілактики правопорушень співпрацює з 

педагогічним колективом в організації педагогічного всеобучу 

батьків, заслуховує на своїх   засіданнях важковиховуваних учнів 

та їх батьків.  

- Медичний персонал надає педагогам відомості про стан здоров’я, 

попереджає про нервово-психічні відхилення у неповнолітніх. При 

необхідності, домагаємось госпіталізації дитини з метою 

обстеження та подальшого лікування. Як приклад, зараз на 

психоневрологічному лікуванні знаходиться учень з розладами 

поведінки Дьордяй О.  Проходив медичне обстеження на предмет 

особливостей поведінки і Бугайцов В. Однак, справа до кінця ще не 

доведена. Затримка за батьками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатом проведення педагогічної наради було затвердження 

проекту рішення: 

1. Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», 

 Комплексною  програмою профілактики злочинності,  відповідними 

постановами і рішеннями облдержадміністрації та регіональними 

програмами, роботу педагогічного колективу школи спрямувати на 

впровадження нових засобів для розв’язання педагогічних завдань, відкриття 

нових форм, способів і методів виховання з метою профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх. 

2.Вивчити та поширити передовий педагогічний досвід з питань 

попередження дитячої та підліткової злочинності, створити банк даних про 

форми і методи профілактичної роботи, провести педагогічні читання. 

3.Підвищити рівень психолого-педагогічного діагностування учнів (провести 

анкетування учнів 1-11 класів, з метою виявлення учнів схильних до 

правопорушень), проведення з ними індивідуальної, право-виховної роботи. 

4.Продовжувати ведення внутрішкільного обліку учнів  девіантної і 

делінквентної поведінки, дітей із сімей, що опинились у складних життєвих 

обставинах.  

5.Взяти під контроль залучення дітей «групи ризику» до позакласної, 

позашкільної роботи, до організованих форм відпочинку, в т. ч. у 

канікулярний період. 

6.Забезпечити змістовне дозвілля та зайнятість учнів у позаурочний час 

шляхом максимального залучення до участі у гуртках і спортивних секціях 

при школі. 

7.Проводити активну профілактичну  та просвітницько-правову роботу з 

батьками (батьківські збори. Конференції круглі столи, консиліуми тощо). 

8.Здійснювати суворий контроль за відвідуванням учням навчальних занять, 

приділивши особливу увагу дітям з девіантною поведінкою, вчасно реагувати 

на відсутність учнів на заняттях без поважних причин. 

9.На засіданнях методичних об’єднань класних керівників школи розглянути 

питання  попередження дитячої та підліткової злочинності. 

 


