
 
 

Відділ освіти і науки Жовтневого району  
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа № 126» 
 

 Модель  
превентивної освіти 

у школі ,дружній до дитини  



Мета діяльності школи: 

 ▪ створення   сприятливих   умов  щодо   попередження 
деструктивної поведінки, хибної орієнтації та шкідливого 
способу житття   в   шкільному  середовищі 

 ▪ формування позитивної мотивації                                                               
школяра на здоровий спосіб  життя,                                                                 
культури  здоров’я,                                                             
валеологічного  світогляду  

 ▪  формування партнерських                                                                            
стосунків із сім'єю, психолого-                                                                                      
педагогічна підтримка родинного                                                           
виховання  

 



Найважливіші чинники превентивної освіти

 



Превентивна освіта  і виховання 
учнів у школі  реалізується в 

процесі організації: 
• навчально-виховної діяльності; 
• позаурочної та позакласної діяльності; 
• позашкільної освіти; 
• роботи органів учнівського самоврядування; 
• взаємодії з батьками, громадськими                                         
організаціями, державними установами 



Пріоритетні завдання  школи  

Психолого-
педагогічне 

діагностування 
особистості  

Надання 
психолого-

педагогічної 
допомоги  

Розробка  
цільових 

комплексних 
програм  

Організація 
змістовного 

дозвілля 

Взаємодія  школи 
з громадським 

організаціями та  
державними 
установами 



Сприяння успішній  адаптація  особистості  в соціумі 

Допомога  їй  в самореалізації  та    виборі технології  
життєвого проектування 

Реалізація прав , обов’язків    учнів , збереження та   
зміцнення   їх  здоров’я . 

Підвищення  морально-етичної   культури  школярів, 
залучення  їх до доброчинних   акцій 

Розвиток ініціативи й творчої   діяльності школярів 

 Спільна діяльність родини і школи в превенції 
негативних проявів серед учнівської молоді  



Вчитель  
Медсестра 

Педагог-організатор 
Практичний психолог 
Соціальний педагог 

  
  

Директор педрада нарада 

Заступник директора з НВР 

Творча група Спортивні секції Уроки фізкультури 

Факультативи Уроки біології, ОБЖ 

Санпост, лекції, зустрічі з 
фахівцями 

Шкільне дитяче 
об’єднання     «ПТАХ» 

Агітбригада 

Шкільна соціально-
психологічна служба 

Волонтери,    громадські 
благодійні організації 

Метод. об’єднання класних  
керівників 

Всеобуч 
батьків 

Кл.керівники 1-4 кл. Кл.керівники 5-8 кл. Кл.керівники 9-11 кл. 

Учні Учні Учні 

Структурна  модель превентивної освіти 



Субєкти, що здійснюють превентивну освіту  
і виховання  підростаючого  покоління  

Адміністрація школи 

Вчителі-предметники, 
тренери 

Батьки Класні керівники 

Соціально-психологічна служба Педагог-організатор 

Медична  сестра  Громадські організації 



Співпраця з громадськими організаціями 
та державними установами 

 
 

КМСД 
МЦССД 
нарколог 

 
 

Центр 
оновлення 

особистості 
« Едем» 

 
 

Громадська 
організація 
«Гедеон» 

 
 
 

Молодіжна 
організація  
«Територія 

світла  
(Життя+)» 

 



Форми  і методи  роботи   суб'єктів 
превентивної освіти 

                      Форми  

       Виступи агітбригад 

        Артмистецтво                                               

       Кінолекторії,консультпункти 

       Створення і захист проектів 

       Зустрічі   з волонтерами 

       Благодійні акції 

       Захист плакатів 

       Психологічні тренінги 

      Тематичні  класні години 

      Діагностування, анкетування 

      Тематичні виставки  

  

  Методи 
  Довіри 

  Виявлення щирості,   уваги,                
турботи                                                       
Моральної підтримки і 
зміцнення віри у власні сили 

 Включення у корисні справи 

 Пробудження гуманних 
почуттів 

Опосередкування 

Паралельної педагогічної дії 

 Ласкавого докору 

 Попередження. 

 



Шляхи  реалізації  
моделі превентивної освіти 

Шкільний лекторій  
«СНІД - рана людства.  
Досьє на СНІД» 



Робота прес-центру ШДО «Птах» 

 Випуск газети  
«Шкільний світ» 



Зустріч  дітей облікової категорії та дітей Віл-інфікованих  з канадськими 
представниками Міжнародної  благодійної громадської організації                            

«Ти не один» 



Тренінгові заняття в рамках   превентивних  програм 
 «Рівний- рівному», «Захисти себе від ВІЛ»  



Робота центру  прав дитини ШДО «ПТАХ» 
 

                  

        Проведення тренінгових занять  членами ШДО  «Птах» , лідерами школи 



Проведення тематичних класних годин превентивного спрямування 



Захист проектів та плакатів 



Зустріч з громадськими організаціями та 
представниками   державних установ 



Робота з батьками 

    Рада профілактики  «Ні - проявам              
насильства серед учнівської молоді!» Батьківські збори:« Запобігання 

насильству в сім’і”» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Психологічний лекторій для батьків   
«Профілактика суціїдальних тенденцій  
в учнівському середовищі» 

 Кінолекторій під час засідання 
превентивної комісії школи разом  з 
батьками.  



Волонтерський рух 

Благодійні акції: 
-«Допомога Віл-інфікованим дітям та дітям, хворим на рак» 

            -   «Допомога  людям  похилого віку»…   



Організація дозвілля 

Інсценізація « Запитай у лікаря про СНІД» 

Залучення в  гуртки і 
спортивні  секції 

    Кінолекторії 



Робота центру соціального проектування 



 
Результативність    роботи    школи, 

 ШДО «ПТАХ» 
Прагнення  оформлення  всіх   ідей, що виникають у дітей, в проекти 

Кожна учнівська акція самоврядування має свій проект. 
 

 - проект  „Моя школа – школа    майбутнього”; 
 - проект шкільної газети  „Погляд   учня”; 
 - проект « Символ життя»,  «Прогресивна цивілізація» 
 - проект „Людям потрібна твоя допомога”; 
 - проект „Здоров’я – найбільша цінність людини”, 
 - проект „Підліток   підлітку про здоровий спосіб життя” 
  



      Тренінг “ Моє майбутнє” 
       Проекти “ Символ    життя” 

 Тренінг “Права  дітей і підлітків “ 
 Проекти  “Прогресивна  цивілізація”      
  



Очікуваний    результат 

Діти вчаться:  

• критично осмислювати своє життя;   

• самостійно вирішувати щоденні життєві проблеми; 

• орієнтуватися в сучасному суспільстві;  

• відкрито  висловлювати  свої почуття та думки ; 

• протидіяти негативним проявам в учнівському середовищі. 
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