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Факультативний 
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проти СНІДу» 

Бібліотека КТС 

Уроки  
біології, 
ОЗ, ОМЗ 

Гуртки, 
факультативи 



Навчальний 
заклад  

Школа дружня 
до дитини 

РБДЮТ, 
ДЮСШ, 

музшкола 

Центр 
зайнятості 

Центр захисту 
дитини, сім’ї  

Центр 
соцслужби для 

молоді 

Модель превентивного виховання 
(районний рівень) 

РМО 

РМК 

Відділ 
кримінальної 

міліції 

Товариство 
Червоного 

Хреста 
 

Центр 
«Довіра» 

МАН, 
РЦНТТ 



Навчальний 
заклад  

Випуск 
шкільних газет  

Комісія дисципліни 
учкому 

Місячник 
правових 

знань 

Практико-орієнтована спрямованість 
позакласної та позашкільної 

превентивної роботи 

Студія «Юний 
правознавець» 

Правові акції, 
присвячені 
видатним 

датам 

Робота 
радіоцентру 

Правові консультації 



Конституції України 
Закону України «Про освіту» 
Програма “Виховні орієнтири” 
Концепція превентивного виховання  
Сімейний кодекс України 
Національна програма виховання  
Національна програма патріотичного виховання населення, 

формування здорового способу життя, розвитку духовності, 
зміцнення моральних засад суспільства  

Закон України про виховання 
Праці Беха І.Д., О.Сухомлинської, О.Оржиховської 
Концепція та декларація прав дитини тощо. 

 
 

Нормативна база  
превентивного виховання 



Мета превентивного виховання 

досягнення сталої відповідальної поведінки, 
сформованості імунітету до негативних впливів 
соціального оточення; 

  попередження відхилень у поведінці, особливо з 
тими, хто перебуває у несприятливих умовах 
виховання, характеризується негативною 
поведінкою, а також з тими, хто став на шлях 
асоціальної і протиправної поведінки; 

  посилення позитивного потенціалу суб'єктів 
взаємодії. 
 



 створити умови для формування позитивних якостей 
особистості; 

забезпечити соціально-психологічну діяльність та 
надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-
соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її 
потребують; 

 забезпечити адекватну соціальну реабілітацію 
неповнолітніх; 

 стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя 
і позитивної соціальної орієнтації. 

Основні завдання  
превентивного виховання:  



Діагностично-прогностична 
Корекційно - реабілітаційна 
Освітньо-консультативна 
Організаційно-методична 
Інтнегрaтивно - просвітницька 

Функції превентивного виховання 
 



 єдність правового і морального виховання;  
оперативність використання правової 

інформації;  
 поєднання переконання з  примусом; 
дотримання законності у  

превентивному вихованні;  
 єдності прав і обов'язків школярів. 
 

Принципи превентивного виховання 



раннє, або первинне, 
превентивне 

виховання  
(соціально-педагогічна 

профілактика); 

вторинне превентивне 
виховання 

(превентивна 
допомога і корекція); 

третинне превентивне 
виховання  

(адаптація, реабілітація і 
ресоціалізація). 

Рівні превентивного виховання 



 

Суб’єкти превентивного виховання 

Група 
ризику 

Діти з 
неблагонадійних 

сімей 

Діти 
молодшого 
шкільного 

віку НЗ 

Учні 
середніх та 

старших 
класів 

Неповнолітні 
на обліку 

Психологічний 
супровід у 

Школі, 
дружній до 

дитини 

Сім’ї, які потребують 
консультативної допомоги,  
токсикозалежні, з дітьми з 
негативними проявами у 

поведінці  



 

Об’єкти превентивного виховання 

Служба в 
справах 

неповнолітніх 

Центр 
соціальних 

служб молоді 

Кримінальна 
міліція 

ЗМІ, 
інтернет-ресурси Медичні заклади Прокуратура 

Піклувальна Рада   

Громадські 
організації, 

релігійні конфесії 
Соціальна 

служба 



Загальна сума балів графи 
«Середня кількість балів» 

за дев’ять блоків 
 

Адміністрація 
Вчителі 
Учні 
Батьки 



 

Превентивне 
виховання 

забезпечує 

Пізнавальну 
компетентність 

Саморозвиток 

Взаємодію з 
громадськістю, 

батьками 

Розвиток 
життєвих 
навичок 



 

Превентивне 
виховання 

Базується на: 

Профілактично-
оздоровчій  
діяльності 

Інтерактивних 
формах 

виховання 

Творчості всіх 
членів 

превентивного 
виховання 

Кращому 
педагогічному 

досвіду 



методика аналізу ; 
 моделювання та розв’язання конкретних проблемних 

ситуацій; 
теоретичні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

порівняння, узагальнення, абстрагування, 
систематизація, класифікація, аналогія тощо);  

практичні методи (спостереження, вивчення результатів 
та продуктів діяльності, анкетування, бесіда, метод 
експертних оцінок тощо).  

Методи роботи  



Форми роботи 
 тематична дискусія;  
  створення та захист 

учнівських презентацій;  
 залучення учнів до посильної 

правоохоронної та 
природоохоронної діяльності ; 

   бесіди; 
 анкетування; 
 обстеження матеріально-

побутових умов; 
 учнівські збори; 
 загальношкільні конференції; 
 участь у благодійних акціях 

(концертах, святах, ярмарках); 
  обмін думками («круглі столи», 

сократівські бесіди,  
конференції);  
 



творчі майстерні; 
орієнтаційно-рольові ігри;  
групові дискусії;  
педагогічні технології з використанням засобів мистецтва;  
день відкритих дверей; 
тренінги; 
родинні свята; 
проведення екскурсій, походів; 
участь у  гуртках; 
спортивні змагання; 
участь у організації та проведенні позакласних заходів; 
виготовлення виробів із природних матеріалів. 

 
 

Форми  роботи 



 цілеспрямована робота сприяє підвищенню значущості даної проблеми 
серед педагогічної, учнівської, батьківської громадськості, підвищення 
інтересу та відповідальності за її вирішення; 

 поширення валеологічної, правової спрямованості навчально-виховного 
процесу дало можливість для систематичного вирішення проблем 
профілактики правопорушень серед дітей та учнів; 

 Сприяння активізації діяльності учнівського самоврядування з питань 
профілактики негативних явищ за принципом «рівний-рівному»; 

 Збільшилася роль у пропаганді ЗСЖ педагогічних працівників, учнівське 
самоврядування, батьківську громадськість; 

 нагромадження педагогічних знань, необхідних батькам для виховання 
дитини; 

 сприяння соціальній та громадській активності дитини в школі, родині, їх 
партнерським стосункам; 

Результативність 



залученню освітніх, медичних, соціальних та правоохоронних 
закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і 
злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності; 

посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, 
алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого 
покоління здорового способу життя; 

зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику; 
соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають 

життєві проблеми; 
 діагностування соціально-психологічного портрету дитини, колективу. 

Результативність 



 Психолог завжди  поруч Тренінг 

Психологічний брейн-ринг 





Заняття на факультативі 
«Школа проти СНІДу»: 

тренінг «СНІД: факти та міфи», 
колаж «Шкідливі звички». 

 



 Робота бібліотеки: 
Конкурс «Закон та підліток» 

Вікторина «У країні Здоров’я»» 
Шевченківські дні 

 



 
Шефська робота 

волонтерів : 
Виставка дитячих робіт 

з природнього 
матеріалу. 

Тренінг «Щасливе 
дитинство» 



 
 

Співпраця з Червоним 
Хрестом: 

Лекція «Увага: 
туберкульоз!» 
Акція «СНІД і 

толерантність» 
Круглий стіл: «Здоров’я 

підлітка і шкідливі 
звички» 

 



Екологічні акції: 
День довкілля 

День Дунаю 
Акція «Чисте місто» 

Агітбригада «Збережемо планету» 



 
Колективні творчі 

справи: 
«Безпека 

життєдіяльності», 
«Знайомство з 
Кримінальним 

кодексом», 
«Токсикоманія – дорога 

у безодню». 
 



 
Краєзнавчі подорожі: 

«Долина нарцисів», 
підкорення найвищих 

гір України-Говерла, 
Близниці. 



Зустрічі з людьми різних професій, 
ветеранами війни 



Залучення батьків до 
проведення позакласних 

заходів 

Родинне свято 
 «Тато, мама і я – спортивна 

сім’я»; 
конкурс  українських пісень; 

засідання  батьківського 
комітету школи 



Робота 
спортивних секцій 



Гурток «Учнівське 
лісництво» 

Проект «Бережім 
ялинки для нащадків» 





Співпраця з науковцями 
Карпатського біосферного 
заповідника. 
Проект «Зимуючі птахи» 
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