


БАЗОВІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ                 
 
 
 
1. Конституція України 
2. Закон України «Про освіту» 
3. Закони України «Про охорону дитинства», 
4. Державна програма «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю». 
5. УказПрезидента України «Про невідкладні заходи щодо 

запобігання поширення ВІЛ- інфекції/СНІДу» 
6. Укази Президента України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»,,   
7. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – 

здоров’я нації», 
8.  “ Основні орієнтири виховання ”  

  
  



Конституція України. Стаття 49 

Кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне 
страхування. 
 
 

Держава дбає про розвиток фізичної 
культури і спорту, забезпечує санітарно – 
епідемічне благополуччя 



Превентвна освіта спрямована на 
попередження та корекцію:  

      

правопорушень (схильність до агресії , крадіжок, брехні та 
інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій); 
 

поганих звичок (алкоголізму , наркоманії,  тютюнопаління , 
токсикоманії, то що ); 
 

статевих порушень  та їх наслідків ( статевої розпусти , 
венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД , проституції , то що) ; 

егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне 
ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення 
культури споживання , загальноприйнятні норми людської 
моралі, то що).  

 
 



Основні фактори 
формування здоров’я  



 
 
 

 

Складові 
 здоров’я 

 

Духовна 
 

Психічна 
 

 

Соціальна  
 

Фізична 





Врахування факторів 
погіршення здоров'я 

Страх 
 

Погана 
поведінка 

 

Заздрощі 
 

Шкідливі 
звички 

 

Слабка 
духовна сила 

 

Недбалість 
 

Негативний 
вплив інших 

 

Пригнічений 
стан близьких 

 



Уміння приймати 
рішення   

Розумна 
думка  

   
Весела вдача  

Доброта  

Мудре слово  

Щире серце   

Норма 
поведінки  

Вибір життєвого 
шляху  

Розуміння сутності 
навколишнього 

світу  

Віра в себе, 
духовність   

Фактори зміцнення 
здоров'я  



Принципи  
превентивного 

виховання :  

комплексності,  
системності,  

науковості,  

інтегрованості, 

наступності,  

конкретності,  
реалістичності  

демократизму ,  

мобільності,  

законності 



 Діагностично - прогностична функція 
 Корекційно - реабілітаційна функція   
 Освітньо - консультативна функція  
 Iнтeгрaтивно - просвітницька функція 
 Регулятивна функція 
 Пізнавальна функція 
 Охоронна функція 
 Комунікативна функція 
 Профілактична функція 
 

Функції превентивного виховання : 



 Правова  освіта неповнолітніх  
 Формування здорового способу життя  
 Моральне  здоров’я 
 Профілактика асоціальних проявів в поведінці 

учнів 
 Соціальна реабілітація неповнолітніх 
 Комплексна психолого - педагогічна і соціальна 

допомога неповнолітнім 
 



Системне планування превентивного виховання , визначення 
чіткої структури  ; 

Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і 
методів виховного впливу на основі досягнень сучасної 
педагогічної науки ; 
 

Соціологізація школяра , перетворення його як об'єкта на суб'єкт 
виховного процесу 
 

Стимулювання позитивної соціальної орієнтації учнів   
 

 Інформаційне забезпечення : аналіз, звіти, діаграми, самоосвіта 
педагогів, м\о кл. керівників 
 

Управлінські рішення: річний план роботи школи, довідки, 
накази,  рішення педради, тощо. 

 



 
 

Планування  
превентивного  

виховання  

відображається в розділах річного плану 
роботи школи :  

 Виховні заходи з превентивного виховання учнів  1-11 

класів; 

 Комплексні заходи з попередження правопорушень , 

безпритульності  та асоціальної поведінки учнів; 

 Комплексний план роботи з формування навичок 

здорового способу життя ; 

 План сумісної профілактичної діяльності школи і 

відповідних служб району; 

 Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми 

девіантної поведінки ; 

 Комплексний план заходів роботи з батьками ( 

батьківський лекторій, заходи з попередження насилля 

в родині,) та індивідуальні плани роботи з 

асоціальними родинами.  

 



 

Урок Предметні 
тижні 

Виховні 
заходи 

Медична 
служба 

Психологічна 
служба 

Особистий 
приклад 

 

Батьки 

Реклама 
здорового 
способу життя  

Здоровий 
учень 







Курси за вибором «Захисти себе від ВІЛ», 
 «Основи християнської етики»,  

факультатив «Психологія особистості» 









Виховні години: 
 

«Твоє здоров’я 
у твоїх руках» 

 

«Здоровим бути – це 
так легко і водночас 

важко»  

 

«Бережи одяг 
поки новий, а 
здоров’я поки 

молодий»  
 















Щоб бути здоровим, потрібні власні 
зусилля, постійні й значущі. Їх 

нічим не можна замінити  
             М.М. Амосов 
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