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    Ми – підростаюча еліта, 

                                                                                   Яка в державі буде жить, 

                                                                                   На власну думку маєм право, 

                                                                                   На власну думку почуття, 

                                                                                   Ми маєм право на державу 

                                                                                   Ми маєм право на життя. 
Самар Люда 

 

 

          Діти – це дзеркало будь-якої держави,  вони – її майбутнє. Життєвий досвід 

не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей – не буде і держави. Ми живемо у світі, 

де кожен залежить від усіх, а усі – від кожного. У цих умовах безвідповідальна 

поведінка є соціальним злом.  

    Дуже часто підлітки не знають, як захистити свої права, що для цього слід 

зробити, з ким порадитися, до кого звернутися по допомогу. Не маючи достатнього 

життєвого досвіду для самостійного вирішення проблеми, підлітки іноді навіть 

опиняються на межі скоєння злочину, і тоді врятувати їх від фатальної помилки 

може тільки знання законів.  

    У нашій країні правова відповідальність дітей та підлітків передбачена 

Кримінальним кодексом України.  

    Наш Основний Закон – Конституція гарантує можливості людського життя, 

ставить його попереду будь-яких чинників нашого буття. Тому ми повинні завжди 

твердо пам'ятати: “Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки 

й можливий повний розвиток особи”.  

    Життя інколи подає нам такі уроки, що ми починаємо відстоювати свої права, 

без яких ми – ніхто. Сучасне суспільство надало людині широкі права і свободи, до 

використання яких потрібно підходити відповідально.  

    Обов'язок, чи відповідальність, – це громадська необхідність відповідати за 

свої дії та вчинки. Є незначні вчинки в житті, те, як ти поводишся з близькими, 

сусідами, друзями, але є вчинки, за які ти несеш серйознішу відповідальність – за 

долю людини, долю країни, долю своїх близьких. Перевірте свої вчинки 

свідомістю: чи не заподіяли ви зла, неприємностей, незручностей людям своїми 

вчинками. Робіть так, щоб людям, які вас оточують, було добре. Навіть за ваші 

невдалі пустощі доводиться інколи «розраховуватися» з державою, нести законну, 

тобто юридичну відповідальність.  

    Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати 

свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. 

Звичайно,  неможливо знати детально усі закони. Але основне, що стосується вас, 

ви повинні знати.  

    Інформаційний список, який ми підготували для вас, познайомить з 

«Правовою освітою» професійно-технічних навчальних закладів в Київській 

області. 
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Розпорядження Київської обласної Державної адміністрації «Про 

проведення обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правової 

освіти та виховання у професійно-технічних навчальних закладах». 
 

 

 

 

Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращу організацію  

правової освіти та виховання у професійно-технічних  

навчальних закладах  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання положень Національної програми правової освіти населення, 

затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001, 

Програми правової освіти населення Київської області на 2011-2014 роки, 

затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 березня 2011 року №058-05-

VI, та з метою підвищення рівня правосвідомості та правової культури учнівської 

молоді професійно-технічних навчальних закладів області: 

 

1. Провести обласний огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та 

виховання в професійно-технічних навчальних закладах (далі – Огляд-конкурс) з 15 

жовтня по 01 грудня 2013 року. 

 

2. Затвердити Положення про огляд-конкурс на кращу організацію правової 

освіти та виховання в професійно-технічних навчальних закладах області (далі – 

Положення), що додається. 

 

3. Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

здійснити організаційне та методичне забезпечення Огляду-конкурсу, висвітлення 

заходів та підсумків конкурсу на офіційних веб-сайтах та у засобах масової 

інформації.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Київської обласної державної адміністрації Зайця О.В. 

 

 

 

Голова адміністрації                    А.Й. Присяжнюк
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ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в 

професійно-технічних навчальних закладах області (далі – Огляд-конкурс) 

проводиться з метою підвищення рівня правосвідомості та правової культури 

учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів, розширення 

форм і методів правоосвітньої діяльності, висвітлення кращого досвіду роботи 

закладів освіти з організації правової освіти учнів, налагодження співпраці з 

органами внутрішніх справ, юстиції, службами у справах дітей тощо. 

 

1.2. Огляд-конкурс є складовою частиною правової освіти та виховання дітей 

і молоді й спрямований на підготовку молодого покоління до свідомого життя 

у демократичному правовому суспільстві. 

 

2. Завдання Огляду-конкурсу 

 

2.1. Пошук та удосконалення нових форм, методів, моделей організації 

правовиховної роботи у навчальних закладах області. 

 

2.2. Підтримка та стимулювання творчого потенціалу організаторів 

правовиховної роботи. 

 

2.3. Налагодження співпраці навчальних закладів з представниками 

соціальної служби, правоохоронних органів та управління юстиції з метою 

підвищення правосвідомості і правової культури учнівської молоді. 

 

 2.4. Вивчення та розповсюдження передового досвіду, дієвих 

стратегій організації правової освіти і правового виховання учнівської молоді. 

 

 2.5. Сприяння вихованню громадянської відповідальності та свідомості 

учнів навчальних закладів, самодисципліни й особистої переконаності в 

необхідності дотримання правових норм, що діють у суспільстві. 

 

3. Учасники Огляду-конкурсу 

 

В Огляді-конкурсі беруть участь професійно-технічні навчальні заклади 

Київської області. 
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4. Порядок проведення  

 

 Огляд-конкурс проводиться у 2013 році в три етапи: 

 перший – підготовчий (до 10 листопада поточного року); 

 другий – експертний (до 25 листопада); 

 третій – підсумковий (до 01 грудня 2013 року). 

На першому етапі здійснюється підготовка та подання конкурсних 

матеріалів до державного закладу «Навчально-методичний кабінет 

професійно-технічної освіти у Київській області».  

На другому етапі Конкурсна комісія здійснює відбір кращих 10 

конкурсних матеріалів та робить експертну оцінку їх відповідності реальній 

організації правової освіти та виховання в навчальних закладах. 

На третьому етапі конкурсна комісія визначає переможців і лауреатів 

Огляду-конкурсу.  

 

5. Умови проведення Огляду-конкурсу 

 

 5.1. На Огляд-конкурс можуть бути представлені матеріали з 

різних напрямів виховної роботи:  

- планування виховної роботи з правової освіти та виховання; 

- форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями; 

- інформація, що відображає стан правоосвітньої роботи, кількість і 

якість проведених заходів (лекцій, бесід, диспутів, семінарів, конкурсів, КВК, 

інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», тренінгів, олімпіад та зустрічей з 

представниками правоохоронних органів тощо); 

- взаємодія з питань правової освіти та виховання учнівської молоді з 

правоохоронними органами, органами юстиції, службою у справах дітей 

тощо; 

- система викладання предметів правового циклу (комплексне 

методичне забезпечення); 

- наявність кабінетів, куточків, стендів права; 

- інноваційні форми та методи правоосвітньої роботи з учнівською 

молоддю; 

- організація гурткової правовиховної роботи;  

- форми й результати правоосвітньої роботи з батьками та опікунами 

учнів; 

- організація виховної роботи в гуртожитках; 

- методичне забезпечення правовиховної роботи викладачів та майстрів 

виробничого навчання;  

- організація роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківської опіки;  

- правова та правоосвітня робота з учнями з особливими потребами; 

- діяльність учнівського самоврядування з питань правової освіти тощо. 

 

 5.2. До конкурсних матеріалів додаються сценарії проведених заходів, 

фото-, відеоматеріали. 
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6. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів 

 

6.1. Матеріали мають бути зроблені комп’ютерним набором через 

півтора інтервали (Times New Roman, розмір шрифту – 14) у одному 

примірнику (друкований текст на папері, на електронних носіях) разом з 

додатками та ілюстраціями (фото-, відеоматеріалами) українською мовою 

обсягом не більше 100 сторінок (не враховуючи додатків). 

 

6.2. Роботи, подані на Огляд-конкурс, не повертаються. 

 

7. Нагородження переможців 

 

7.1. Переможці нагороджуються грамотами Київської обласної 

міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та 

цінними подарунками.  

7.2. Нагородження переможців здійснюється урочисто на засіданні 

Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення 

 

8. Підбиття підсумків 

 

8.1. За результатами Огляду-конкурсу видається збірник матеріалів 

(сценарії заходів, інформація про досвід проведеної роботи з організації 

правової освіти та виховання у професійно-технічних навчальних закладах 

області). 

8.2. Інформація про Огляд-конкурс висвітлюється в засобах масової 

інформації, на офіційних веб-сайтах.  

 
 

Заступник голови – 

керівник апарату адміністрації           А.С. Спаський 
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Загальні положення 
 

 

ПАМ’ЯТАЙ! 

Перевірка стану правової освіти в професійно-технічних навчальних 

закладах в Київській області незалежно від форм власності та 

підпорядкування здійснюється відповідно до Порядку проведення органами 

юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 14 листопада 2011 року N 3325, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за N 1304/20042. 

 

 

УВАГА! 

До примірної програми здійснення перевірки стану правової освіти в 

загальноосвітньому навчальному закладі (далі -ЗНЗ) включено вищезазначені 

напрями перевірки та питання, визначені Законами України "Про загальну 

середню освіту", "Про охорону дитинства", Національною програмою 

правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18 

жовтня 2001 року N 992 (далі Національна програма), Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, іншими нормативно-

правовими актами. 

 

 

ВАРТО ЗНАТИ! 

Відповідно до підпункту 4.5 пункту 4 Положення про районні, районні у 

містах, міські (міст обласного значення), міські, районні, міжрайонні 

управління юстиції затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

23.06.2011 № 1707/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.06.2011 р. за  №  760/19498управління юстиції відповідно до покладених на 

нього завдань координує діяльність, навчальних закладів з питань правової 

освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм 

необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-

тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового 

навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у 

проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-

методичних заходів 
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Звіт 

про проведення обласного огляду-конкурсу  

на кращу організацію правової освіти та виховання  

у професійно-технічних навчальних закладах Київської області 
На виконання рекомендацій Київської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення № 10 від 15 

травня 2013 року та розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації від 22 жовтня 2013 року № 408 «Про проведення обласного 

огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання в 

професійно-технічних навчальних закладах Київської області», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 31 

жовтня 2013 року за № 20/800, департаментом освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації здійснено організаційне та методичне 

забезпечення проведення зазначеного огляду-конкурсу в професійно-

технічних навчальних закладах.  

У першому етапі огляду-конкурсу взяли участь 22 навчальних заклади. 

Учасники конкурсу представили матеріали з різних напрямів правоосвітньої 

та правовиховної роботи. 

У другому етапі огляду-конкурсу конкурсною комісією здійснено 

відбір кращих 10 конкурсних матеріалів та експертну оцінку їх відповідності 

реальній організації правової освіти та виховання в навчальних закладах. 

На підставі аналізу результатів другого етапу конкурсною комісією 25 

грудня 2013 року організовано проведення третього підсумкового етапу 

конкурсу та визначено переможців огляду-конкурсу. 

Переможцями обласного огляду-конкурсу на кращу організацію 

правової освіти та виховання в професійно-технічних навчальних закладах 

Київської області визнані педагогічні колективи наступних професійно-

технічних навчальних закладів: 

державного навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне 

училище ім. П.Р. Поповича» – І місце; 

державного навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей» –  

ІІ місце; 

державного професійно-технічного навчального закладу 

«Рокитнянський професійний ліцей» та державного професійно-технічного 

навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва 

та сервісу» – ІІІ місце. 

Протоколи засідань конкурсної комісії та інформацію про переможців 

огляду-конкурсу надано Київській обласній міжвідомчій координаційно-

методичній раді з правової освіти населення для їх нагородження. 

28 січня 2014 року в державному професійно-технічному навчальному 

закладі «Білоцерківський професійний ліцей» буде розгорнуто виставку 

матеріалів обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти 

та виховання у професійно-технічних навчальних закладах Київської області. 
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ВИСЛОВЛЕННЯ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО ПРАВО 

«Дотримання законів – не обмеження, а запорука справжньої свободи».  

(Станіслав Оріховський – Роксолан)  

«Закон не гарантує обіду, хоча гарантує обідню перерву».  

(Веслав Брудзиньский)  

«Закон є вищим проявом людської мудрості, що використовує досвід людей 

на благо суспільства».  

(Джон Локк)  

«Закони подібні до павутини: якщо в них попадається безсилий і легкий, вони 

витримають, якщо великий - він розірве їх і вирветься».  

(Солон)  

«Злодій - не той, хто краде, а той, кого спіймали».  

(Джон Голсуорсі)  

«Кращі закони народжуються із звичаїв».  

(Ж. Жубер)  

«Народ творить конституцію, і лише народ може її змінити. Це витвір власної 

волі людей, і він живе лише цією волею».  

(Джон Маршалл) 

«Не так страшний закон, як його тлумачать».  

(Данил Рудий)  

«Незнання закону не звільняє від відповідальності. А ось знання - нерідко 

звільняє».  

(С. Лец)  

«Немає такого закону, який задовольняв би усіх».  

(Катон Старший)  

«Погані закони в хороших руках виконавців - хороші; і найкращі закони в 

руках поганих виконавців – шкідливі».  

(Фрідріх Великий)  
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«Право створене на користь людству».  

(Латинське прислів’я)  

«Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що всі вони 

надані».  

(Сенека)  

«Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів».  

(Вольтер)  

«Суддя - це закон, що говорить, а закон - це німий суддя».  

(Цицерон)  

«У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу на їх 

порушення».  

(Й. В. Гете)  

«Що неможливо виходячи з міркувань права, то обов'язково повинно бути 

зроблено з міркувань розуму».  

(В. Швебель)  

«Щоб навчити людей любити справедливість, треба показати їм результати 

несправедливості».  

(Джон Локк)  
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ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ДІТЕЙ 
 

 З досвіду роботи ДНЗ «Яготинський центр  

 професійно-технічної освіти»  

 та ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» 

 

 Я маю право жити на землі. 

                                            Творити, дихати, учитись. 

                                            Примножувать багатства всі її, 

                                            Своєю Україною гордитись. 

                                            Я маю право Україну восхвалять, 

                                            Боротися за неї, за честь стоять. 

                                            Безкрайнії поля її любити. 

                                            І що весни журавликів із вирію зустріти. 

                                            Я маю право на веселку й на весну, 

                                            На щедру осінь і на тепле літо, 

                                            На зиму, так безмежно чарівну, 

                                            І на лани із стиглим житом. 

                                            На золотаве сонце, що щедро Україну зігріває. 

                                            На соловейка спів у гаях, 

                                            І на любов батьків, безмежну і безкраю. 

 

   Юнацтво – найважливіший самобутній і неповторний період у 

становленні особистості. Саме у цей період людина потребує найбільшої 

уваги і захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем, інтересів та 

потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і розвиток 

суспільства в цілому. Права дітей – це болюча проблема нашого суспільства.  

 Завдання правового виховання — озброєння учнів знаннями законів, 

підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про 

актуальні питання права. Правові знання є тим підґрунтям, на якому 

формується правова свідомість. Вони допомагають учням співвідносити свої 

вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими моральними 

нормами, а й з вимогами законів, коригувати свою поведінку, змінювати її у 

правильному напрямі. 

   Правове виховання і профілактична робота формування правових знань 

здійснюються як у процесі навчальної діяльності так і в позаурочній та 

позакласній роботі. 

   З метою обізнаності молодого покоління, практичного роз’яснення 

норм чинного законодавства, ознайомлення з правовими професійними 

навичками, проводяться відкриті уроки, відео-лекції, правові  аукціони, 

диспути, які проходять за участю представників юстиції, кримінальної міліції, 

служби у справах дітей, центру соціальних  служб Яготинської РДА, з якими 

підтримується не однорічна співпраця, про що свідчать результати спільної 

роботи. Їхня участь у навчальному процесі позитивно впливає на рівень 

теоретичних і практичних знань учнів. 

  У правовиховній роботі навчального закладу важливу роль відіграє 
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залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг 

правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь в учнівському 

самоврядуванні, зокрема в роботі комісії з дисципліни і порядку,  у різних 

формах природоохоронної роботи. 

 Так, протягом 2013-2014 навчального року в навчальному закладі 

проводились заходи згідно затвердженого плану виховної роботи та 

індивідуальної роботи з молоддю викладачем права: 

 змінні інформаційно-книжкові виставки «Права людини»,           

«Конвенція ООН про права дитини», «Підліток та право»; 

 робота інформаційного вісника «Правознавець»; 

 виховні години в групах: «Правові гарантії щодо працевлаштування 

молоді», «Права і правопорушення», «Злочин і кара», «Шлях до власної 

досконалості»; 

 диспути: «Освіта - право чи обов’язок », «На порозі дорослого життя»; 

 морально - правова експрес-гра:  «Подорож країнами закону права і 

моралі»; 

 юридичний брейн-ринг: «Незнання законів не звільняє від 

відповідальності; 

 юридичне казино: «Держава. Закон. Ми.» 

 інтелектуальна гра: «Права і обов’язок підлітка» (на районному та 

обласному рівні); 

 тренінгові заняття: «Адміністративна та кримінальна відповідальність»;    

 тренінгові  заняття для лідерів учнівського  самоврядування: 

«Взаємозв’язок прав та обов’язків  учнівської молоді»;  

 робота «Скриньки довіри» в інтересах дитини; 

 відкрита розмова: «Зразкова сім’я очима дітей»;  

 конкурс міні-стінгазети: «Людина, душа, всесвіт…»; 

 ознайомлення педагогічного колективу з нормативно-правовою 

документацією щодо захисту дітей соціально - незахищених категорій;  

 проведення місячника з правового виховання та захисту інтересів дітей, 

Всеукраїнського тижня права. 

   Правороз’яснювальна робота серед батьків проводиться з метою 

цілеспрямованої співпраці батьків та навчального закладу. Батьки 

інформуються про результати навчання та дисципліну. Проводилися такі 

заходи: 

 загальні збори учнів та батьків; 

 відвідування учнів за місцем проживання та учнів, які проживають 

на приватних квартирах; 

 індивідуальна робота з батьками учнів з «групи ризику»; 

 проведення батьківських зборів: «Зразкова сім’я очима дітей»; 

«Дозвілля дітей»; «Безпритульність та бездоглядність 

неповнолітніх»; 

 спільна робота сім’ї та педагогів з профілактики правопорушень, 

наркоманії, алкоголізму, СНІДу та тютюнопаління; 

 консультації для батьків: «Харчування учнів - запобігання 

хворобам», «Хто друзі ваших дітей», «Батьки взірець для дітей». 
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   З метою підвищення рівня правової освіти бібліотека ЦПТО 

забезпечена періодичними та іншими друкованими виданнями, що допомагає 

обізнаності учнів  у своїх правах та обов’язках. Постійно діють правоосвітні 

виставки. 

  Дотримуючись думки   В. Сухомлинського: «Діти живуть своїми 

уявленнями про добро і зло, честь і безчестя, людську гідність. У них свої 

критерії краси, виміру часу: у роки дитинства день здається роком, а рік – 

вічністю», ми,  дорослі, маємо й зобов’язані допомогти дітям у тому, щоб рік, 

вічність, уявлення несли за собою лише красу, добро, честь, людську гідність. 
 

Права дитини 

 
 Всі права, що охороняють дитинство і дитину, повинні бути захищені. 

 

 Всі права повинні використовуватись тільки на користь і на благо 

дитини. 

 

 Держава повинна забезпечувати кожній дитині захист і турботу, 

необхідні для її благополуччя. 

 

 Кожна дитина має право на життя без дискримінації. 

 

 Кожна дитина має право на захист від зневаги та неуваги. 

 

 Кожна дитина має право на участь в житті суспільства. 

 

 Кожна дитина має право на ім`я, національність та індивідуальність. 

 

 Кожна дитина має право на чисте довкілля. 

 

 Кожна дитина має право на світ без наркотиків. 

 

 Кожна дитина має право на якісну освіту. 

 

 Кожна дитина має на люблячу й турботливу сім`ю. 

 

 Кожна дитина має право на любов і турботу обох батьків. 

 

 Кожна дитина має право на домівку. 

 

 Кожна дитина має право на необхідне медичне обслуговування. 

 

 Кожна дитина має право на допомогу і догляд в складних обставинах 

 

 Кожна дитина має право на інформацію, зрозумілу і відповідну до віку. 
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 Кожна дитина має право зустрічатись з іншими і обмінюватись 

інформацією. 

 

 Кожна дитина має право знати і зберігати культуру свого народу. 

 

 Кожна дитина має право на свободу думок і свободу совісті. 

 

 Кожна дитина має право на самовираження. 

 

 Кожна дитина має право на захист від зброї у мирний час. 

 

 Кожна дитина має право на захист під час війни. 

 

 Кожна дитина має право бути громадянином. 

 

 Кожна дитина має право на захист від жорстокого поводження і утисків. 

 

 Кожна дитина має право на повагу і збереження почуття власної 

гідності. 

 

 Кожна дитина має право на особисте життя 

 

 Кожна дитина має право гратись. 

 

 Кожна дитина має право на захист від дитячої праці. 

 

 Кожна дитина має право на захист від викрадення і торгівлі людьми. 

 

 Кожна дитина має право на захист і повагу в суді. 

 

 Кожна дитина має право на повноцінне харчування. 

 

 Кожна дитина має право на виживання. 

 

 Кожна дитина має право на всесвітній і повний розвиток. 

 

 У кожної дитини-біженця є право на захист її інтересів. 
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АДМІНІСТРАЦІЯ ДНЗ «РЖИЩІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЛІЦЕЙ» 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 
Виховання свідомої дисципліни на уроках  
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Структура правовиховної роботи в ДНЗ «РЖИЩІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 
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Структура правовиховної роботи в ДНЗ «РЖИЩІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» 
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СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 

В ДПТНЗ „БРОВАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ” 
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МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

З досвіду роботи Плигань З.О., 
заступника директора з виховної роботи  

«Білоцерківське ПТУ м. П.Р. Поповича» 

                               

1. Вступ 

2. Умови ефективності морально-правового виховання учнів ПТНЗ. 

3. Позаурочні форми морально-правового виховання і профілактики 

правопорушень серед учнів ПТНЗ. 

4. Організація педагогічної підготовки батьків до морально-правового 

виховання підлітків. 

5. Висновок. 

 

Актуальність морального та правового виховання учнів визначається 

високою динамікою соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві. В цих 

умовах зростає  “ціна”  виробничих, технологічних, економічних, екологічних та 

інших помилок, обумовлених недисциплінованістю людей. 

Завданням морального і правового виховання учнів профтехучилищ є 

надання необхідного мінімуму моральних і правових знань, формування поглядів, 

переконань, і, що особливо важливо, вироблення етико-правових критеріїв оцінки 

власних вчинків і вчинків оточуючих. Лише дотримуючись чіткої послідовності у 

вирішенні задач морально-правового виховання, можна підвищити ефективність 

попередження правових порушень серед учнів. 

Система виховання молоді спрямована на формування у неї такої моральної 

і правової свідомості, яка забезпечувала б не тільки її законослухняну поведінку, а 

й активну моральну і соціально-правову позицію. 

Для підвищення якості морального і правового виховання учнів необхідні 

диференційований та індивідуальний підхід до кожного з них. Так, у одних учнів 

необхідно розвивати і закріплювати позитивну морально-правову свідомість, яка 

вже склалася; у інших – частково перебудовувати, виправляти помилкові погляди 

та переконання, формувати моральні і правові почуття, звичку дотримання  

законів; а ще в інших -  доводиться цілком перебудовувати ставлення до 
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соціальних норм (моральних і правових перш за все), і з самого початку 

формувати законослухняну поведінку. 

Моральне і правове виховання в загальній системі національного виховання 

вирішує властиві тільки йому завдання. Моральна і правова свідомість учнів не є 

сталою, а має свою динаміку. Людина не народжується з готовою, сформованою 

моральною свідомістю, вона виникає і розвивається  під впливом умов життя, 

виховання, оточення тощо. Люди не народжуються із дефектами морально-

правової свідомості. Вони також виникають під впливом середовища, недоліків і 

помилок виховання. 

Для досягнення успіху у морально-правовому вихованні учнів необхідно 

дотримуватись певних соціально-психологічних умов. Зупинимось на них 

докладніше. 

А) Вивчення особистості учня 

Успіху в морально-правовому вихованні можна досягти, якщо майстер 

виробничого навчання, класний керівник, інший інженерно-педагогічний 

працівник знає особливості нахилів учнів, а не лише зважає на його слова, які 

можуть бути хизуванням, що характерне для даного віку. Важливо також виявити 

особливості його почуттів, волі, інтересів, звичок, інтелекту і характеру, які 

проявилися в асоціальному, кримінальному вигляді і  вимагають корекції чи 

викорінення та заміни іншими. 

Знайомство з особистістю учня в починається з вивчення особистої справи 

відразу після закінчення вступної кампанії та подачі документів до навчального 

закладу. З початком навчального року дане питання набуває більш практичного 

характеру; відвідування учнів удома для вивчення житлово-побутових умов сім’ї, 

найближчого оточення, складання соціального  портрету учня і  групи  в цілому 

(для чого у навчальному закладі розроблений соціальний портрет, що включає 

всебічну характеристику особистості), на протязі всього терміну навчання 

майстрами виробничого навчання та класними керівниками ведуться щоденники 

психолого-педагогічних спостережень. Для чіткості, лаконічності і об’єктивності 

учнівських характеристик, з метою практичної допомоги педагогічним 
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працівникам училища запроваджена в роботу психолого-педагогічна карта учня, 

яка включає в себе  VІІ розділів. Все це дає змогу вивчити особистість учня, 

особливості його розвитку, відхилення і дефекти. 

Б) Вивчення домінуючих поглядів в найближчому оточенні і колективі 

учнів. 

Етико-правові переконання і установки неповнолітнього, його поведінка 

суттєво залежать від поглядів і думок у мікрооточенні і колективі, формуються під 

їх дією. Це зобов’язує педагогів мати уяву про групову (колективну) морально-

правову свідомість вихованців. В іншому випадку майстер виробничого навчання, 

класний керівник, вихователь не зможуть пред’явити контраргументи своїм 

опонентам і будуть виховувати учнів всліпу. 

В) Врахування особливостей роботи у групі 

Значне місце у морально-правовому вихованні в цілому посідає вміння 

викладача, майстра, класного керівника вивчати і враховувати особливості різних 

категорій учнів: вік, асоціальну поведінку в минулому, національні риси, рівень 

освіти, стать, ступінь знайомства з різними галузями права. У кожній  групі 

неповнолітніх свій підхід до розуміння загальних проблем; аргументи і вислови 

зрозумілі одним пролунають абсолютно незрозумілими для інших. Вивчаючи 

учнів своєї навчальної групи, зміни, які відбуваються у ній, необхідно у 

відповідності з цим змінювати зміст, методи і форми морально-правового 

виховання. Так, наприклад, зміна складу учнів, які перебувають на училищному 

обліку, обліку в справах неповнолітніх по характеру скоєних ними правопорушень 

та злочинів обов’язково позначається на тематиці правової пропаганди, лекцій, 

бесід та ін. на морально-правові теми. 

Для того, щоб морально-правове виховання було дієвим, педагогу треба 

апелювати до цінностей,  які розділяє учень. Це дозволить встановити контакт між 

ним і вихованцем та досягти бажаної мети. 

Г) Облік чисельності аудиторії та “межа насичення”. 

Педагог може проводити правову роботу з одним, декількома учнями, 

навчальною групою, курсом, усіма учнями училища. З метою забезпечення 
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ефективності морально-правового виховання педагог повинен добре знати 

допустиму чисельність аудиторії при організації конкретних виховних заходів 

(лекцій, доповідей, вечорів питань та відповідей). Для різних виховних заходів 

необхідна певна, визначена чисельність аудиторії. 

Лекції на морально-правові теми вимагають суттєвого обмеження 

чисельності аудиторії, саме через це проводити їх слід в межах навчальної групи. 

Якщо необхідно провести інтимну бесіду чи психологічне тестування, то 

учнівська аудиторія не повинна перевищувати 10-12 чоловік, відповідно 

налаштованих на майбутню бесіду чи тренування. Лише за цих умов можна 

найбільш повно використати соціально-психологічні механізм групової дії. 

Від чисельності учнівської аудиторії, часу проведення залежить 

психологічна готовність учнів сприймати ту чи іншу інформацію. Необхідно 

враховувати “межу насичення”, під якою розуміють стан групової свідомості, яка 

насичена по даній проблематиці попередніми лекціями, доповідями, бесідами. 

Перевищення “межі насичення” інформацією у морально-правовому вихованні дає 

зворотній результат. В цих умовах необхідно тимчасово відмовитися від даних 

форм і методів, що викликають негативну реакцію учнів, замінити їх іншими, 

проаналізувати причини невдач і ліквідувати їх у майбутньому. 

Д) Врахування соціальних установок і стереотипів свідомості аудиторії. 

У морально-правовому вихованні не можна ігнорувати позитивні чи 

негативні соціальні установки людей щодо фактів, подій у морально-правовій 

сфері, ставлення до ситуацій, особистостей, норм моралі і права. Невдячною 

роботою, наприклад, є популяризація норм права, які не відповідають дійсності. 

Слід мати на увазі ще одну особливість неповнолітніх: намагання постійно 

говорити учням про одне і теж - породжує байдужість чи відвертий опір. 

Небезпечно також постійно нагадувати неповнолітнім “прописні істини”, які не 

вимагають доведення. Вони викликають обурену реакцію. 

Пропаганда морально-правових ідей і законів у вигляді абстрактних суджень 

без фактів, які підтверджують ці норми, не дає позитивних результатів. Але і 

підміна морально-правового виховання тільки фактологією, без висновків і 
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доведень у свідомості неповнолітніх тих чи інших ідей, також знижує 

ефективність морально-правового виховання. Ще В.І. Бєлінський наголошував, що 

«факти без ідей – це сміття для голови і пам’яті». 

Е) Психолого-педагогічні особливості особистості майстра виробничого 

навчання, класного керівника як спеціалістів у морально-правовому вихованні. 

Ефективність морально-правового виховання залежить від об’єктивних 

психологічних властивостей особистості педагога і від суб’єктивного образу цієї 

особистості, що склався в середовищі учнів. Образ особистості педагога є 

фактором, що особливо впливає на готовність неповнолітніх і кожного учня 

окремо сприйняти, зрозуміти і прийняти і морально-правові ідеї. 

Особистість, яка виступає в ролі пропагандиста права і моралі, повинна бути 

для неповнолітніх носієм морально-правового престижу і асоціюватися в їх 

свідомості з такими цінностями як чесність, правдивість, справедливість, 

законність, переконаність у власній правоті. 

У процесі формування моральної і правової свідомості учнів від педагога 

вимагається витримка, терпіння, уміння до кінця вислухати доведення учня, 

глибоко в них розібратися, які б наївні вони не були, віднайти єдине правильне 

рішення. 

Є) Емоційний фактор у морально-правовому вихованні. 

Емоції та почуття – специфічний і безпосередній показник життєвих 

процесів неповнолітніх. У підлітка є особлива потреба у враженнях, 

переживаннях, а не лише в інформації і знаннях. Цю потребу в емоційних проявах 

як окремого учня, так і конкретної групи необхідно знати і вміти задовольнити в 

процесі морально-правового виховання. Вона є базою, на основі якої формуються 

морально-правові почуття. Саме з урахуванням цих умов необхідно проводити не 

тільки диспути, але і лекції, доповіді і бесіди на етико-правові теми. Якщо 

морально-правові знання нанизуються на сприятливу емоційну основу, то вони 

швидше перетворюються у переконання. 
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3. Процес навчання має широкі можливості для вирішення задач морально –

правового виховання. Педагог повинен максимально використовувати ці 

можливості. 

Але не можна обмежуватися лише морально-правовою просвітою на уроках. 

З надбанням соціально-правового досвіду, з’являється можливість співставляти і 

юридично правильно оцінювати свої вчинки та вчинки оточуючих. Важливе місце 

займають позаурочні форми морально-правового виховання. Саме на цих 

питаннях і я хочу зупинитися. 

Нерідко морально-правове виховання в позаурочний час відбувається у 

формах, які близькі до урочних (читання лекцій, проведення бесід, огляд та 

обговорення фільмів), коли переважає слово пропагандиста, а не організація 

діяльності учня, не аналіз юридичних фактів і їх морально-правова оцінка, що 

притупляє інтерес неповнолітніх до морально-правових питань. 

Нерідко в позаурочних формах морально-правового виховання звертають 

увагу лише на відповідальність неповнолітніх, не пояснюючи ті наслідки, які 

чекають батьків, коли підліток скоїв злочин. А це означає, що у неповнолітнього 

не формується особиста відповідальність за соціальне благополуччя своєї сім’ї. 

 З метою розширення знань учнів та недопущення рецидиву для учнів 

училища, які перебувають на обліку в службі в справах неповнолітніх 

міськвиконкому, кримінальній міліції та училищі, організована робота семінару-

практикуму “Закон і я”. Оскільки загальна кількість цих учнів складає близько 

45-50 чоловік, заняття проводяться по підгрупам (10-13 чоловік), які сформовані 

за спільними ознаками (вік, курс, тип обліку, соціальний стан), та з відповідною 

тематикою. Кожне заняття проводиться на конкретному судовому матеріалі, учні 

знайомляться з санкціями за скоєння найбільш поширених серед неповнолітніх 

злочинів, конспектують матеріали кримінального кодексу України. 

Позаурочні форми правового виховання учнів мають свою специфіку, 

обумовлену не тільки змістом викладеного матеріалу, але і віковими 

особливостями неповнолітніх, їх сприйняттям соціальних заборон і відношенням 

до них, що і повинно бути враховано при проведенні лекцій, бесід. Дуже 
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небезпечна гонитва за популярністю окремих лекторів, які захоплюються описом 

“технології” скоєння злочину, ілюструючи таким чином ті чи інші теоретичні 

положення  і висновки. Це дає зворотній ефект. 

Важливим методом закріплення результатів морально-правового виховання, 

досягнутих на уроках, є робота предметного гуртка з основ правознавства. Цей 

гурток став центром позаурочної роботи з морально-правового виховання. Члени 

гуртка надають допомогу викладачеві основ правознавства в обладнанні 

навчального кабінету, проведенні предметного тижня, у підготовці стендів та 

«куточків з права», запрошення лекторів для роботи в лекторію “ Підліток і 

закон”, який працює раз на місяць, у проведенні місячника тощо. 

До гурткової роботи залучаються “важковиховувані” учні, педагогічно 

занедбані учні, але включення таких учнів до предметного гуртка з права повинно 

відбуватися без насильства, на гуманістичних основах. Лише цікава і змістовна 

робота в цих гуртках буде сприяти залученню “важковиховуваних” учнів. 

Важливу роль у морально-правовому вихованні повинні відігравати 

колективи учнів, а саме органи учнівського самоврядування. Адже морально-

правове виховання і самоуправління учнів тісно взаємопов’язані. Залежність –

прямо пропорційна. 

Для того, щоб самоврядування не перетворилося в гру, слід виявити учнів, 

схильних до виконання самоуправлінських функцій. Самоврядування повинно 

допомагати учням по іншому дивитися на діяльність інженерно-педагогічного 

робітника і на свою особисту поведінку, на взаємовідносини між учнями і 

педагогами. 

В училищі застосовується така форма морально-правового виховання, як 

організоване відвідування учнями судових засідань, де розглядаються 

кримінальні справи за участю неповнолітніх, особливо великий позитивний ефект 

отримуємо після проведення виїзних засідань народного суду безпосередньо в 

училищі, бо особа підсудного відома учням. 

Відвідування судових засідань учнями дає можливість наочно побачити 

правосуддя в дії, розширює уяву про реальні механізми здійснення законності. В 
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той же час по відношенню до педагогічно занедбаних учнів відвідування судових 

засідань виконує особливу профілактичну функцію - учень попереджується про ті 

наслідки, які його чекають, якщо він буде порушувати закон. Відвідуються лише 

ті судові засідання, які не мають негативного впливу на особистість. 

Однією з форм правового виховання є правовий лекторій “Підліток і 

закон”. На відміну від уроків, присвячених вивченню основ правознавства, 

правовий лекторій призначений для вивчення проблемних питань діючого 

законодавства. На цих заняттях учні отримують більш поглиблені знання про 

окремі галузі права, ці заняття наближені до практики застосування законів. 

Поряд з лекціями, в рамках лекторію правових знань, проводяться диспути, 

семінари, організується робота по підготовці рефератів, зустрічей з робітниками 

правоохоронних органів. При розробці плану роботи лекторію обов’язково 

враховуємо і запити учнів – з яких проблем вони б хотіли  поглибити свої знання. 

Для оперативного ознайомлення учнів з актуальними проблемами права 

використовуємо бесіди на правові теми. Вони більш вузькі по змісту, їх простіше 

пов’язати з конкретними прикладами поведінки учнів. 

Під час проведення місячника правових знань двічі на рік : (жовтень – 

березень) в училищі практикується підготовка учнівських конференцій з правових 

проблем.  

З окремих правових проблем проводяться диспути на базі навчальної групи, 

в ході яких учні відстоюють свої морально-правові погляди і переконання, 

вказують на помилки товаришів. Крім того, диспут – прекрасна форма реалізації 

потреб учнів у спілкування, пов’язаної з правовою сферою. 

Різновидністю даної форми є обговорення статей, кінофільмів, телепередач з 

правової проблематики. 

Хорошою формою пропаганди правових знань є олімпіади, як підводять 

певні підсумки правового виховання. Важливою умовою успішного проведення 

олімпіади є підготовка до неї колективу педагогів та учнів. 

Формалізм у підготовці і проведенні заходів негативно впливають на 

сприйняття учнями проблеми.  
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Основними причинами формального підходу до морально-правового 

виховання є : 

- гонитва за масовістю і помпезністю в їх проведенні у збиток 

ефективності, 

- недостатнє врахування вікових інтересів і потреб учнів (за терміном 

навчання, за ступенем педагогічної занедбаності, сімейному 

благополуччю...) 

- оцінювання результативності профілактичної роботи за кількістю 

проведених заходів, а не за фактичною зміною на краще поведінки 

педагогічно-занедбаних учнів і їх відношенню до правових 

цінностей. 

4. Морально-правове виховання лише тоді має позитивний ефект, коли воно 

має комплексний характер і починається з сім’ї. 

 Батьки, які намагаються свідомо впливати на моральний розвиток дитини, 

повинні мати певний обсяг етичних і психолого-педагогічних знань, вміти влучно 

застосовувати їх на практиці. Наявність таких знань допомагає батькам 

аналізувати стан морального розвитку дитини, висувати завдання з формування в 

неї тих чи інших моральних рис, якостей. 

Але етичні знання багатьох батьків хаотичні, фрагментарні, а засоби 

виховання, якими вони користуються, досить обмежені. Найчастіше батьки 

використовують вербальні методи виховання, в основному роз’яснення і 

переконання, лише незначна частина батьків свідомо залучає дітей до 

різноманітної діяльності. 

Ефективність педагогічної підготовки істотно підвищується за умови 

диференційованої роботи з батьками. Диференціювати батьків можна за 

характером їх готовності до морального виховання дітей у сім’ї. 

Батьки по-різному ставляться як до виконання своїх обов’язків у сім’ї, так і 

до спілкування з вчителями, які навчають і виховують їхніх дітей. Деякі 

самостійно, залюбки йдуть на контакт, намагаються брати посильну участь не 

лише у вихованні своєї дитини, а й у виховній роботі групи і навіть училища. Інші 
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з різних причин не приділяють достатньої уваги своїм дітям, вчителеві важко 

знайти з ними спільну мову, переконати в потребі особистого включення у 

виховний процес; завжди існує і така група батьків, які не довіряють педагогам, 

воліють з ними не спілкуватися. Тому в основі комунікативної діяльності вчителя, 

його спілкування з дорослими насамперед має бути дотримання правил 

педагогічного такту, що ґрунтується на повазі до кожної особистості. 

Перед тим як організувати фронтальну роботу з батьками, слід домогтися 

довірливих стосунків з ними, що налагоджується завдяки застосуванню методики 

контактної взаємодії, яка  сприяє поступовому розвитку позитивних взаємин. 

Контакт взаємодії відбувається у кілька стадій, у процесі яких закономірно 

розвиваються позитивні взаємини. 

Такі взаємини уможливлюють не лише обговорення особистості дитини, а й 

вироблення спільних планів з метою реалізації виховних впливів. 

Корегування вчителем правового виховання дітей у сім’ях можливо 

здійснювати за умови володіння інформації з наступних питань: 

1) знання індивідуальних особливостей батьків, їх загальноосвітнього рівня. 

2) систематичне вивчення стану виховання (в тому числі правового) 

3) знання джерел негативного впливу на педагогічно-занедбаних дітей. 

4) вивчення мікросередовища, яке негативно впливає на поведінку дітей. 

5) форми пропаганди і методи правового виховання дітей у сім’ї з 

врахуванням недоліків і помилок сімейного виховання. 

Заняття з батьками в рамках роботи батьківського університету 

проводяться протягом усіх років навчання дитини. 

Зміст фронтальної роботи визначається тим, що крім певних знань з 

педагогіки, психології, етики батьки дізнаються якими нормами моралі, вміннями 

і навичками правової поведінки діти мають володіти у підлітковому віці. 

Найбільший інтерес у правовій пропаганді викликає фактичний матеріал: 

дані перевірок, соціологічних обстежень, анкет, тестів. Завжди сприймаються 

слухачами з великою зацікавленістю приклади і матеріали із судово-слідчої 

практики. 
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Батьків знайомлять з правилами взаємодії дітей у підлітковому колективі, з 

особливостями спільної праці, педагогічному такту під час висунення вимог та їх 

контролю, покаранню та заохоченню дитини, із “секретами” вміння 

налагоджувати стосунки із різними людьми, з висловлюваннями відомих педагогів 

щодо сімейного виховання. 

Своєрідна форма практичних занять, що проводиться за допомогою 

батьківських комітетів груп – бесіди за круглим столом – обмін досвідом 

сімейного виховання. На них обговорюються питання, що хвилюють батьків: 

існування в сім’ї спільних інтересів, захоплень; заняття родини вечорами, у 

вихідні дні;  виховання у дітей поваги до закону, дорослих, української культури, 

мови та ін. 

З метою надання практичної допомоги та залучення до процесу виховання 

всіх суб’єктів виховання в училищі створено педагогічно-консультативний 

пункт “довіра”. Ця структурна одиниця в системі виховання користується 

неабиякою популярністю, без примусу до неї звертаються і батьки і учні. 

Консультації проводяться згідно графіка фахівцями різних напрямків: педагогів, 

лікарів, робітників служби в справах неповнолітніх, дільничного інспектора 

кримінальної міліції, батьками і т.д. 

Консультації, які проводяться з батьками та учнями, сприяють здійсненню 

прямих і зворотніх зв’язків, без яких не можна отримати повної достатньої 

інформації про дитину, умови її розвитку. 

В училищі створено систему педагогічної підготовки батьків до морально – 

правового виховання підлітків, що складається з колективних, групових та 

індивідуальних форм роботи. Цьому передує педагогічна діагностика сім’ї, що 

проводиться в усіх групах за допомогою анкети “ ти і твоя сім’я”, за допомогою 

якої можемо оцінити емоційний фон, ступінь сформованості сімейного колективу 

за оцінками виховання, особисте ставлення учнів до цих проблем. Але фактичний 

матеріал буде неповним і необ’єктивним без проведення анкетного опитування 

батьків учнів. Анкету “ Ми і наші діти” проводимо на групових батьківських 

зборах. Дуже важливо, щоб анкети були складені з урахуванням норм 
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педагогічного такту і з орієнтуванням на контрольну перевірку щирості та 

достовірності відповідей респондентів. 

В училищі існує практика спільного засідання батьківського комітету та 

ради по профілактиці правопорушень по розгляду учнів, які не дотримуються 

єдиних педагогічних вимог в училищі. 

Організована в такий спосіб спільна діяльність вчителів і батьків з 

морального виховання учнів сприяє реалізації специфічних можливостей і засобів 

як училища, так і сім’ї, забезпечуючи спрямованість на засвоєння та усвідомлення 

знань про моральні норми і правила, виховання моральних почуттів, ставлень, 

формування стійких навичок і звичок моральної поведінки кожного 

неповнолітнього. 

5. Морально-правове виховання учнів системи професійно-технічної освіти 

– складна, стержнева проблема навчально-виховного процесу. Успіх в її вирішенні 

забезпечується досягненням єдності і злагодженості правового навчання і 

виховання в процесі навчальної, позаурочної роботи, правотворчій і 

правоохоронній діяльності учнів, комплексним застосуванням всіх засобів 

морально-правового виховання, оптимальній організації взаємодії інженерно-

педагогічного колективу з правоохоронними органами, громадськістю, опорою на 

учнівське самоврядування та батьків. 

Активність педагогіки полягає у вторгненні в аморально-кримінальну 

ситуацію розвитку учня та його сім’ї, оточення. 

Але така активність не повинна мати авторитарного спрямування. 

Першочерговим завданням має стати гуманізація виховного процесу, педагогічна 

діяльність, спрямована на активну допомогу і захист підлітків і їх сімей, створення 

умов для активного самовизначення дитини в житті, саморозвитку, самореалізації, 

самореабілітації, успішної соціальної адаптації. Увесь виховний процес має бути 

спрямований на формування прагнення учнівської молоді до активної розбудови, 

його гуманної сутності. 

Морально-правове виховання – один з головних, але не єдиний засіб 

профілактики злочинності і правопорушень серед учнів. Ефективність 
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профілактичної функції визначається використанням її в єдності з іншими 

елементами соціальної профілактики правопорушень і злочинів. Тому 

удосконалюючи морально-правове виховання учнів, адміністрація, інженерно-

педагогічні працівники училища піклуються і про удосконалення всієї системи 

профілактичної роботи в училищі, виявляють творчість у профілактичній роботі. 

Лише за цієї умови морально-правове виховання може мати гарний результат. 
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ВЗАЄМОДІЯ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ТА 
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ, СЛУЖБОЮ У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
   З досвіду роботи ДНЗ    

   «Професійний ліцей м. Українка» 

 

На 2013–2014 навчальний рік затверджений та виконується план спільної 

роботи щодо попередження правопорушень та правовиховної роботи між 

Державним навчальним закладом «Професійний ліцей м. Українки» та 

кримінальною міліцією у справах дітей Обухівського ГУ РВ МВС України в 

Київській області; службою у справах дітей та сім’ї Обухівської РДА; центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді; молодіжною організацією «БУМ» 

Обухівської РДА. Відповідно до цього плану здійснюються спільні рейди у місця 

масового відпочинку учнівської молоді в містах Обухів та Українка.  

Традиційними є відвідування учнів, які проживають у неблагонадійних 

сім’ях. Протягом І семестру 2013-2014 н.р. були проведені профілактичні заходи, 

спрямовані проти розповсюдження наркотичних засобів, про шкідливість 

вживання спиртних та психотропних речовин.  

 Правові знання, навики правової культури учні отримують на заняттях 

клубу «Підліток і закон» (керівник -  викладач права Смірнов А. М.). Робота клубу 

спрямована на формування у дітей навичок і звичок високоморальної поведінки, 

активної позиції у соціальній сфері. Щомісячно на засідання клубу запрошуються 

з лекціями на правову тематику спеціалісти Обухівського міськрайонного 

управління юстиції, працівники служби у справах дітей та сім’ї, кримінальної 

міліції у справах дітей, лектори молодіжної організації «БУМ», центра соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалісти міськрайонного Обухівського центру 

зайнятості населення, працівники міліції та інших служб.  

За 2012-2013 навчальний рік прочитано 8 лекцій. Достатньо переконливі: 

- «Профілактика негативних звичок серед молоді» (наркоманії, 

алкоголізму, тютюнопаління), президента молодіжної організації «БУМ» 

Шликова С. М.; 
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- «Всі діти мають право на любов та підтримку» (Конвенція ООН «Про 

права дітей»), з нагоди проголошення загальної декларації прав людини, 

лектор головний спеціаліст міськрайонного Обухівського управління 

юстиції Панченко І. В.; 

- «Кримінальний закон захищає права і законні інтереси неповнолітніх», 

начальника кримінальної міліції у справах дітей ГУ РВ МВС України у 

Київській області Шевченко Я. А.;  

- «Конституція України та Закон України» «Про загальний військовий    

обов’язок і військову службу», військового комісара Обухівського 

району Гончарука О. В. 

Усі лекції проходять з показом документально-публіцистичних фільмів. 

Відповідно до наказу від 25.11.2013 року № 129 «Про проведення тижня 

профілактики правопорушень та правовиховної роботи» з  09 по 16 грудня 2013 

року був проведений тиждень «Правове поле: повідомляємо, радимо, 

консультуємо», який передбачав заходи: 

- зустріч із керуючою справами Української міської ради                       

Проценко К. В. на тему: «Виконання програми «Україна для людей у місті 

Українці» для учнів ІІ курсу; 

 - зустріч із заступником директора Обухівського міськрайонного Центру 

зайнятості населення Білоконь Г. І. на тему: «Реалізація у Обухівському районі 

завдання Президента України щодо стимулювання підвищення зайнятості 

населення, створення нових робочих місць, завдання і перспективи на 2014 рік»,  

для учнів ІІІ курсу; 

- зустріч учнів І курсу з начальником служби дітей та сім’ї Інкіною О. О. та 

директором центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Чекіною М. В.; 

- засідання клубу «Підліток і закон», лекція: «Закон про тебе і для тебе, 

відповідальність підлітків за скоєний злочин», для учнів І курсу; лектор начальник 

кримінальної міліції у справах дітей Обухівського ГУ РВ МВС України в 

Київській області Шевченко Я. А.; 
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- тренінг лідерів учнівського самоврядування груп ліцею «Взаємозв'язок 

прав та обов'язків учнівської молоді»; 

-  правову вікторину: «Права дитини і громадянина»; 

- урок-лекцію: «Українська армія – стан, проблеми, перспективи», лектор 

військовий комісар Обухівського району Гончарук О. В., для учнів груп ІІ курсу; 

- години національного виховання: «Конституція України – новий етап 

державного процесу»; 

-  інформаційні години: «Що таке громадянська зрілість» для учнів І - ІІІ 

курсів.  
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СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРАВОВОГО ЦИКЛУ  
 

(КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 

 

З досвіду роботи Державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Білоцерківське вище професійне училище 

будівництва та сервісу» 
 

Право-освітня діяльність полягає у викладанні правознавчих дисциплін, що є 

частиною загального освітнього процесу; залученні учнів до різноманітних 

освітніх заходів, спрямованих на підвищення, поглиблення знань з правознавчих 

навчальних дисциплін; наданні учням інформації правового характеру; здійсненні 

контролю за станом успішності засвоєння правознавчих дисциплін тощо. 

Вивчення право-освітніх дисциплін організоване за двома програмами: 

- в групах, які отримують повну загальну середню освіту, навчання 

предмету «Правознавство» здійснюється за програмою 

загальноосвітньої школи (рівень стандарту), затвердженою 

Міністерством освіти і науки України  від 28.10.2010 № 1021, в 

кількості 35 годин; 

-  в групах на базі повної загальної середньої освіти навчання  предмету 

«Основи правових знань» здійснюється за програми, які розроблені на 

основі Державних стандартів ПТО, розглянуті на засіданні методичних 

комісій та затверджені директором училища. 

Формуючи модель молодої людини, особлива увага приділяється вивченню 

основ юридичної науки, яка виховує правосвідомість і правову культуру – 

необхідні умови існування правової держави.  Курс «правознавства» в училищі 

викладає молодий педагог – Колісніченко Л.М., яка добре володіє методикою 

викладання предмета. Визначальною особливістю її право-освітньої  і виховної 

діяльності є постійний пошук нових підходів, за яких пріоритет надається 

підвищенню загального рівня правової культури учнів. 

На сьогоднішньому етапі формування громадянського суспільства в нашій 

державі на чільному місці знаходиться проблема виховання громадянина 

України, здатного жити у правовій державі. Основою демократичного ладу в 
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правовій державі є людина, для якої демократія є природним середовищем 

задоволення її особистих та суспільних запитів. Сучасна демократія вимагає від 

особи не лише знання правових основ, законів та законодавчих норм, а  й 

політичної активності, усвідомлення нею власної ролі і значення у житті 

суспільства та відповідальності за долю своєї держави. 

 Необхідність проблеми правового виховання учнів на сучасному етапі, 

зумовлена наступними основними факторами: по-перше, однією із сторін 

всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, 

адже не можна вважати фізично здорову людину культурною, коли вона, маючи 

ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи 

законів; по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої 

злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне 

зростання, при цьому злочинність "омолоджується". Тому здійснення право- 

виховної роботи з учнями є доцільним з перших днів вивчення права. 

Для реалізації проблеми правосвідомості в училищі створений кабінет 

правознавства, який є центром організації роботи. Матеріально-методична база 

навчанню предмета, зручні умови роботи – це основа,  на яку опирається творча 

праця викладача, його організаторські здібності, предметні та методичні знання, 

щоб проявитися пізніше результативністю праці.  

Щорічно у серпні в училищі атестаційна комісія проводить атестацію 

навчальних кабінетів. За результатами такої атестації визначається їх 

функціональна відповідність. Кабінет обладнаний відповідно до «Положення про 

навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.07.2004 р. № 601). 

Робоче місце викладача – робочий стіл, встановлений на підвищенні, що 

дає змогу викладачеві бачити всіх учнів. 

Класна дошка розміщується на передній стіні кабінету. Дошка виготовлена 

з феромагнітного матеріалу, що дозволяє зручно використовувати її для 

демонстрації наочності. 
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 Робочі місця учнів обладнані відповідно до вимог наукової організації 

праці, техніки безпеки, санітарії та гігієни. 

Для оформлення кабінету створені навчально-методичні експозиції 

постійного та змінного характеру. 

На передній стіні праворуч від дошки – державна символіка: Прапор 

України, Малий Герб України, Гімн України. Також, під державною символікою 

зображений основний закон нашої держави – Конституція України. Ліворуч від 

дошки знаходиться зображення богині правосуддя – Феміди. Над дошкою - схема 

«Основні галузі права: міжнародне, екологічне, земельне, кримінальне, 

конституційне, цивільне, сімейне, трудове, адміністративне право. 

На боковій стіні ( праворуч від учнів) – 

розміщені два стенди , один з них під назвою 

«Правовий куточок», який 

інформує учнів про їхні права 

та обов’язки. Другий стенд 

під назвою «Вивчаємо тему» 

інформує учнів щодо змісту 

уроків, визначає термін 

тематичного оцінювання, 

графіки консультацій, критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

На задній стіні, розміщена адміністративна карта України та етапи 

державотворення Української державності, зокрема, розміщені портрети: 

Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика, Михайла Грушевського.  

 Методичне забезпечення кабінету, розташоване на полицях, які 

знаходяться в кабінеті. Там є підручники: 

1. Наровлянський О.Д. : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

(рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Грамота, 2010. – 232 с. : іл. 
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2. Гавриш С.Б. : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень 

стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. – К. : 

Генеза, 2010. – 416, : іл.. 

3. Правознавство : Підручник / За ред.. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – 

К. : Юрінком Інтер, 2005. – 752 с. 

Крім того в розпорядженні викладача та учнів навчальні посібники, 

словники, портрети державних діячів, тематичні та поурочні папки, тести тощо. 

Роботу кабінету правознавства регламентує план роботи, який складається 

на один рік та передбачає: 

- здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення 

організаційно-педагогічних умов функціонування кабінету, на 

вдосконалення комплексно-методичного забезпечення викладання 

предмету; 

- впровадження ефективних форм роботи з метою підвищення 

рівня навчальних досягнень учнів; 

- підвищення фахової кваліфікації викладача, вивчення і 

запровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду щодо 

викладання правознавства; 

- виявлення потреб на наповнення кабінету навчальною 

літературою, засобами навчання і обладнанням; 

- виготовлення навчально-наочних посібників. 

Навчальний кабінет виконує основну функцію – проведення уроків. 

Розширення сфери функціонування правознавства потребує оновлення методики 

викладання, постійного удосконалення уроку правознавства, щоб виконати 

основне завдання предмету, що полягає в створенні умов для формування 

особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, 

усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до 

компетентної участі у громадському житті. 

Сучасний урок правознавства має розвивати самостійність сприйняття прав 

і обов’язків, наданих державою. Завдання викладача – навчити учнів 
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відповідальності та глибокого розуміння обов’язків, покладених на них як 

громадян України. 

Виконувати всі ці складні завдання можливо лише за умов комплексного 

методичного забезпечення викладання предмету. Рівень забезпечення викладання 

предмету відображається в паспорті кабінету, який одночасно виконує функцію 

прогнозування діяльності. 

Комплексне методичне забезпечення кабінету містить:  

А) державні документи про освіту 

- Закон України « Про професійно-технічну освіту»; 

- Закон України « Про загальну середню освіту»; 

Б) навчально-методичну документацію: 

- програма з правознавства; 

- програма з основ правових знань; 

- тематичний план; 

- поурочно-тематичний план; 

В) інструкційно-методичні рекомендації щодо викладання предмету: 

- інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки 

України щодо викладання предметів гуманітарного циклу; 

- методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у 

процесі вивчення правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах; 

- методичні рекомендації щодо оформлення в журналі теоретичного 

навчання результатів навчальних досягнень з правознавства учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів; 

- картотека методичного забезпечення. 

  В кабінеті зосереджена необхідна для організації навчально-виховного 

процесу література: 

- підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки   України; 

- Конституція України; 

- юридичні словники; 
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До кожної навчальної теми з правознавства сформовані тематичні папки, до 

складу яких входять: 

- поурочні плани-конспекти з визначенням структури уроку, використання 

часу, видів роботи викладача та учнів; 

- дидактичні матеріали ( картки-завдання, тести, правові задачі); 

- портрети видатних державотворців, навчально-наочні посібники з 

правознавства, необхідні для належної організації навчальної роботи на уроках; 

- матеріали для організації контролю знань (тести, запитання до 

контрольних робіт, роздатковий матеріал для лабораторних робіт, вирішення 

юридичних задач). 

Кабінет є осередком координації роботи щодо вдосконалення сучасного 

уроку правознавства. Тут накопичуються, вивчаються відомості про передовий 

досвід щодо втілення в практику роботи інтерактивних засобів навчання. Досвід 

викладача доводить – найбільш ефективною виявляється робота в парах та малих 

групах. 

Робота в малих групах є ефективною під час розв’язання складних проблем, 

коли іде напружена розумова робота, коли потрібна активна участь кожного в 

цьому процесі. Учні вчаться: 

- разом аналізувати проблемну ситуацію; 

- разом формулювати запитання до викладача або до інших учнів; 

- оцінювати роботу одне одного; 

- оцінювати особисту роботу, а головне, відчувати себе членом команди, 

брати відповідальність на себе, допомагати іншим, доводити особисту точку зору. 

 Наприклад, вивчається тема «Норми права та норми моралі», під час якої 

необхідно з’ясувати, які саме  норми  є важливішими та чому моральні норми 

говорять про правову культуру людини. Учні об’єднуються в чотири групи і 

отримують завдання: 

- які правові норми ви знаєте; 

- якими нормами моралі користуються люди в повсякденному житті; 

- чи буде встановлюється  покарання за невиконання моральних норм; 
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- як ви вважаєте, чи є наше суспільство морально вихованим? 

Одна з груп сідає в центрі класу і утворює коло. Проблема обговорюється за 

алгоритмом: 

- зачитати вголос завдання; 

- обговорити його в групі, застосовуючи метод дискусії; 

- дійти до спільного рішення за 3-5 хвилин. 

Решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, 

спостерігають, чи дотримуються учасники дискусії правил її проведення. По 

завершенні відведеного часу група повертається на свої місця, а викладач 

звертається до учнів, які не брали участі у дискусії із запитаннями: 

- Чи погоджуєтеся ви з думкою групи? 

- Чи була ця думка достатньо аргументована? 

- Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим? 

- Чи виконувались правила ведення дискусії? 

Тривалість такої бесіди 3-5 хвилин. Потім місце займає інша група, яка 

обговорює наступну ситуацію. 

 Також ефективним методом засвоєння матеріалу є використання проектної 

технології, яка допомагає викладачам наповнити урок не тільки сучасним 

змістом, але й сучасною наочністю. Сучасні технічні засоби навчання 

(комп’ютер, мультимедійний діапроектор) дають змогу продемонструвати учням 

портрети політиків, рідкісні світлини, яскраві ілюстрації політичних подій тощо. 

Використання саме таких засобів дозволяє зробити урок ефективним, вражаючим, 

таким, що запам’ятається надовго. 

Проектні технології сприяють широкому впровадженню педагогічних 

інновацій, росту професійної майстерності викладачів та навчальних досягнень 

учнів. 

Прикладом такої роботи став проект «Євроінтеграція - це…». Учні 

будівельного відділення проводили дослідження щодо поняття 

«євроінтеграція», вивчали історію створення Європейського Союзу та основні 
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напрямки його діяльності. Продуктом проекту стала виховна година 

«Євроінтеграція – це…», яка складалася з трьох частин. 

 Перша - історія створення Європейського Союзу, країни які входять до 

Європейського Союзу. 

Друга - шлях України до Євросоюзу, ідеї вступу до Євросоюзу.   

Третя – це інформація про реформування в сфері освіти, а саме 

впровадження Болонської системи навчання, що саме включає в себе Болонська 

системи,  умови навчання та критерії оцінювання. Інформація була цікавою та 

корисною.  

Презентацію готували учні – члени гуртка «Азбука права», під 

керівництвом Удовика Ігоря Сергійовича та майстра виробничого навчання 

Матрос Анни Андріянівни.  

Після проведення заходу в учнівській аудиторії відбулося обговорення: 

- Чи зуміли гуртківці донести зміст основних понять євроінтеграційного 

процесу до учня? Адже в залі були присутні учні віком 16-17 років. 

- Наскільки слайдова презентація допомогла усвідомити почуте? 

- Як вели себе доповідачі? Наскільки чіткою і виразною була їхня мова? 

- Що треба доопрацювати, щоб провести такий захід для аудиторії віком від 

18 років? 

Таким чином, ми вчимо учнів не тільки презентувати свою роботу, а й 

вчимо робити це правильно. Важливо, що у процесі  навчання широко 

використовуються міжпредметні зв’язки, насамперед з історією, а також з 

українською та світовою літературою. У свою чергу матеріал, що вивчається в 

курсі правознавства, є основою для більш глибокого засвоєння історії, економіки, 

курсу «Людина і світ», окремих тем курсу «Захисту Вітчизни». 

Проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень учнів із правознавства 

через зрізи, тестування, і якість знань на сьогодні складає понад 55%. 

Кабінет правознавства є осередком вивчення права і центром право- 

виховної роботи.  
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ УЧНІВ 
 

З досвіду роботи Державного професійно-

технічного навчального закладу 

«Бородянський професійний аграрний 

ліцей» 

 «Чим «важча» дитина, тим  

більше любові у неї потрібно вкласти...» 

       Ель Тат 

 

Педагогічний колектив ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний 

ліцей» працює над реалізацією проблеми: виховання гуманіста, патріота, 

громадянина України в умовах особистісно-орієнтованого навчально-виховного 

процесу; впровадження і розробка особистісно зорієнтованої технології  

виховання  на основі цільових творчих програм класних керівників. 

Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які 

спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні 

аморальних антисуспільних проявів учнівської молоді, у ліцеї  склалася певна 

система, яка передбачає  цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану 

діяльність її частин – від директора до класного керівника, майстра виробничого 

навчання,  бібліотекаря, соціального педагога та психолога. 

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання 

зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей 

важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікро соціального 

оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками 

займає практичний психолог та соціальний педагог. Спільно з заступником 

директора з виховної роботи практичний психолог та соціальний педагог 

надають цільову допомогу класним керівникам та майстрам виробничого 

навчання учнівських груп  з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає 

напрямки вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім’ї в  процесі 

перевиховання та форми індивідуальної роботи . 
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Робота практичного психолога проводиться відповідно до запитів класних 

керівників за такими напрямками: 

1. Методика дослідження темпераменту (за Айзенком) ; 

- психотипи за Айзенком; 

- Методика «Оцінка рівня особистісної тривожності» (за Спілбергом); 

- Шкільна тривожність (за Філіпсом); 

- Дослідження самооцінки (за методикою «Сходинки); 

- Дослідження самоповаги; 

- Методика дослідження акцентуацій характеру Х. Смішека (Шмішека); 

- Методика «Лист собі» (Епістолярний метод); 

- Методика «Незакінчені речення»; 

- Методика Ф. Хопс «Рівень притягань»; 

-Методика «Оцінювання власного поводження в конфліктних ситуаціях»; 

- Методика ДДО «Я віддам перевагу»; 

- Методика «Соціальна адаптованість»; 

- Методика «Навчальної мотивації». 

 2. Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати 

діагностики, даються певні  рекомендації по відношенню до певного підлітка 

батькам, класним керівникам, вчителям. 

 3. Проведення корекційної роботи під час індивідуальних 

консультацій з важкими підлітками.  

 4. Профілактика девіантної поведінки  (зловживання алкоголем, 

тютюнопалінням, наркотичними речовинами).  

 Головною ланкою, яка забезпечує  теоретичне та методичне 

керівництво роботою класних керівників,  учнівського самоврядування  є 

адміністрація ліцею. Вона контролює результати роботи класних керівників, 
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вихователя гуртожитку, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, 

батьківського активу, бібліотеки,  медичного персоналу. 

 З цією метою: 

 видано накази по ліцею:  

- “Про заборону тютюнопаління” від 02.09.2013 р. № 55 п.11; 

- “Про стан і заходи щодо поліпшення роботи з попередження 

правопорушень” від 14.11.13 р.  № 72; 

- “Про прояви жорстокості серед учнівської молоді” від 14.11.13 р. № 72 

п.2; 

- “Про стан профілактики злочинності, правопорушень і бездоглядності 

серед учнів” від 02.02.12 р. № 3; 

- “Про стан роботи Штабу з профілактики правопорушень серед учнів” від 

12.09.13 р. № 56 п.7; 

- “Про створення Штабу з профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх” від 10.09.012 р. № 55; 

- “Про підсумки громадського огляду умов утримання, виховання, 

оздоровлення та працевлаштування неповнолітніх, які позбавлені 

батьківського піклування”   від 02.02.13 р. № 2;  25.06.13 №41. 

 проведено наради при директорові: 

 - “Профілактика бездоглядності та правопорушень серед  учнівської 

молоді” (листопад 2013 р.). 

  - Про роботу класних керівників з учнями, схильними  до 

правопорушень та дітьми пільгових категорій (листопад 2013 р.). 

 - Стан роботи з дітьми особливих категорій (вересень 2013 р.) 

 - Про організацію право виховної роботи (листопад 2013 р.). 

 працюює методична комісія класних керівників  з обміну досвідом з 

питання “Про завдання, підходи та форми і методи діяльності класного 

керівника в організації правового виховання учнів”. Форми і методи 

просвітницької та профілактичної роботи починаються  від найпростіших: 
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бесіда, круглий стіл, брейн-ринг, знайомство з батьками учнів, відвідування 

учнів за місцем проживання. 

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які 

мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я”  кожного учня. Другий 

рік класні керівники працюють над впровадженням цільових творчих програм. 

Цільові творчі програми спрямовані на виховання в учнів знань певних 

законів, норм поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення учнями понять 

відповідальності і покарання за порушення закону. 

 Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними 

знаннями є година спілкування. Класні керівники, працюючи за цільовими 

творчими програмами, постійно урізноманітнюють форми і методи 

проведення годин спілкування.  

 Величезне значення має вивчення законів Конституції під час уроків 

“Основи  держави і права України”. На виховних годинах та зустрічах із 

лікарями, психологами центру «Довір’я» знайомляться із профілактикою 

куріння тютюну і зловживання алкоголем, СНІД – основні проблеми та шляхи 

запобігання захворюванню. 

Під час таких бесід та зустрічей учням наводяться аргументи та 

приклади  психологічного порядку, наприклад, розвінчують уявлення 

підлітків про те, що вживання алкоголю – це ознака дорослості і незалежності. 

Навпаки, основна ознака дорослості – відповідальність, і доросла людина не 

буде шкодити своєму здоров’ю, оскільки вона відповідально ставиться до 

свого життя, застосовуються рольові ігри “Умій сказати – “Ні”, “Заважає, не 

заважає”, “Випивка перед танцями”, розв’язування психологічних задач, 

проведення анкет. Знайомлячись з темою “Профілактика зловживання 

забороненими психотропними речовинами”, учням розкривають значення 

терміну “наркоманія”, негативний вплив вживання наркотичних речовин і 

подальшої наркотичної залежності. Класні керівники, майстри та вихователь 

використовують тести про наркозалежність, таблиці із завданнями, за 

допомогою яких учні висловлюють    свою думку з приводу вживання речовин 
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і знань про наслідки їх систематичного вживання. Однією з активних форм 

з’ясування знань учнів  є створення певних ситуацій. 

 Робота з правової освіти і виховання  систематично аналізується і видається 

наказ по ліцею. 

 План виховної роботи вміщує місячник “Формування правової культури. 

Профілактика правопорушень  та злочинів”, що передбачає, в якому напрямі 

працюватиме педагогічний колектив ліцею. 

  Однією  з головних фігур у роботі з важковиховуваними учнями є 

заступник директора з виховної роботи, який організовує, методично озброює, 

координує роботу з ними не лише в межах ліцею, а й працює в тісному зв’язку 

з оперативним уповноваженим кримінальної міліції у справах неповнолітніх. 

Службою в справах дітей та молоді, центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, соціальним педагогом ліцею створено банк даних про кількість 

учнів ліцею, схильних до  різних видів порушень.  Напрацьована певна схема 

діагностики причин скоєння правопорушень. Ведеться статистичний та 

графічний облік скоєних учнями правопорушень.  

 Наказом створено Штаб з профілактики правопорушень. На засіданнях 

Штабу розглядають різні питання правовиховної роботи, заслуховують звіти 

класних керівників, учнів, які перебувають на обліку в кримінальній міліції.   

 У ліцеї створено структуру органів учнівського самоврядування, діє Рада 

ліцею. Її члени організовують і контролюють виконання учнями Правил 

внутрішнього розпорядку та Статуту ліцею, наказів МОН “Про заборону 

тютюнопаління”, “Про використання мобільних телефонів під час навчально-

виховного процесу”. Старости груп контролюють відвідування уроків, ведуть 

журнал контролю – рапорт. Виконання рішення аналізується на учнівських 

класних зборах один раз у квартал, та виховних годинах щосереди, також 

лідери учнівського самоврядування звітують на засіданні Ради ліцею по 

підсумках виконання рішень. 

 Рішенням  учнівського самоврядування ліцею запроваджено інформування 

батьків про негативні вчинки учнів та лист-подяку за виховання дітей. 
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 На засіданнях учнівського самоврядування заслуховуються порушники 

дисципліни, невстигаючі учні, які порушили виконання Статуту ліцею, 

Правил внутрішнього розпорядку.    

 Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у 

ліцеї стали збори батьків тих учнів, які перебувають на ліцейному обліку, 

проведення декади правознавства,  зустрічі з представниками правоохоронних 

органів; зустрічі з  лікарями.  

                                            Заходи  місячника пропаганди 

правових знань 

№ 

п/п 

Назва заходу 

1 Зустріч з представниками кримінальної міліції. 

2 Відкриті уроки з курсу «Правознавство», «Людина і світ». 

3 Оформлення стінної газети “Юридичний вісник” 

4 Брейн-ринг юних правознавців. 

5 Бесіди “Профілактика шкідливих звичок учнів”. 

6 Перегляд та обговорення фільму “Наркотики, алкоголь як 

соціальне зло”.  

7 Тести “Чому я продовжую палити?” 

8 Виставка малюнків, плакатів на антиалкогольну, 

антиникотинову тематику “Бережіть здоров’я змолоду”. 

9 Вікторина “Права дитини” 

10 Тренінг з учнями до Дня Толерантності 

11 Викладка науково-популярної літератури “Як позбутися 

шкідливих звичок”. 

12 Круглий стіл на тему “Перші і останнє знайомство з 

кримінальним правом” 

13 Виховна година «Конвенція ООН про права дитини» 

14 Брейн-ринг “Закон і підліток” 

15 Виховні години в групах до Дня боротьби зі СНІДом 
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16 Зустріч з представниками районного центру соціальних служб  

сім’ї, дітей та молоді «Репродуктивне здоров’я дівчини» 

17 Бесіда з батьками  

„Правова відповідальність батьків за виховання дітей” 

“Підліткова злочинність: джерела, характер і особливості” 

18 Обласний конкурс правознавців 

19 Відвідування сімей за місцем проживання. Акція „Сім’я”. 

20 Засідання  Штабу з попередження правопорушень. 

21 Зустріч психолога з контингентом учнів, схильних до 

правопорушень. Індивідуальний  аналіз особливостей 

(впровадження проекту „Рівний – рівному”. 

22 Класні години: 

- „Правила поведінки в суспільстві” 

- „Твоє життя в твоїх руках” 

- „Профілактика куріння” 

_ „СНІД – загроза людства” 

- „Правова освіченість – показник громадської свідомості” 

23 Гра-квест до Міжнародного Дня прав людини та Дня захисту 

дитини 

 

    Всі виховні заходи з правової освіти та виховання проводяться в кожній групі       

         ліцею.  

 Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у 

нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії “Дорога у 

безодню”; гра-конкурс “Закон і підліток ”; конкурс  “Чи знаєш ти закон?”; 

“Незакінчена розмова з проблем алкоголізму” та інші. Цікаво проводяться 

уроки правознавства.  

 Викладач використовує різні форми проведення уроку.  
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 У форму семінару  проведено урок “Місцеве та регіональне 

самоврядування і місцева державна адміністрація”, урок на тему: “Політичні 

права та свободи громадян України” був проведений у формі круглого столу. 

 В кожній групі пройшли години спілкування на тему: “Закон і право”, під 

час проведення яких велася змістовна розмова учнів про свої права, які 

гарантовані Конституцією та Конвенцією про права дитини.  

 План роботи юридичного всеобучу 

Заняття № 1                                                 

Тема: Превентивне виховання в сім’ї і в навчальному закладі 

1. Поняття превентивного виховання. Його принципи. Теоретична 

основа превентивного виховання. 

2. Вимоги до превентивного виховання дітей та підлітків у сім’ї та 

ліцеї. 

3. Правові знання – основні категорії оцінки превентивного 

виховання. 

Заняття № 2                                                   

Тема: Права і обов’язки батьків по вихованню дітей 

1. Права і обов’язки батьків по вихованню і навчанню дітей у 

відповідності із Законом України „Про освіту”. 

2. Обов’язки дітей по відношенню до батьків. 

3. Адміністративна відповідальність батьків і осіб, що їх 

замінюють, за неналежне виконання своїх обов’язків по 

вихованню і навчанню дітей. 

Заняття № 3                                                   

Тема: Законність, правопорядок і юридична відповідальність 

неповнолітніх 

1. Зміст поняття законності і правопорядку. 

2. Цілі види та підстави юридичної відповідальності. 

3. Особливості кримінальної, адміністративної і цивільної 

відповідальності неповнолітніх і їх батьків. 
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Заняття № 4                                                       

Тема: Причини і види правопорушень та їх профілактика серед 

неповнолітніх 

1. Поняття причини та види правопорушень. 

2. Пияцтво і наркоманія – небезпечні правопорушення і джерело 

злочинів. 

 

Педагогічний колектив ліцей працює в тісному зв’язку зі службою у 

справах дітей Бородянської райдержадміністрації, кримінальною міліцією, 

Центром соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді.  

     Ефективною формою роботи є проведення педконсиліумів, в яких беруть 

участь вчителі, батьки, представники адміністрації ліцею та громадськості. 

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є зростання 

правопорушень, вчинених дітьми, підлітками, молоддю. Це пов’язано 

передусім із загальним соціальним напруженням, психологічною 

неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до 

ринкових відносин та кризу соціальної системи. 

 Саме діти  перебувають нині чи не в найскладнішому становищі внаслідок 

несформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних 

орієнтацій, що не дає їм змогу адекватно реагувати на події, факти 

навколишнього життя. 

 Вже в молодшому шкільному віці можна спостерігати досить чіткі 

симптоми неблагополуччя у формуванні особистості, констатувати появу 

“важких” дітей, які за відсутності відповідної педагогічної роботи поступово 

перетворюються на неповнолітніх правопорушників, злочинців. 

 Ефективне вирішення цієї проблеми ґрунтується на розкритті причини 

виникнення відхилень у поведінці підлітків, психологічних механізмів 

формування асоціальної поведінки. До виникнення відхилень у поведінці й 

появи “важких” дітей призводять соціально-економічні, соціально-політичні 
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та медико-біологічні причини. Як правило, вони діють у тісному зв’язку. 

Випадки “чистої” важковиховуваності трапляються рідко. 

 Ця робота ставить собі за мету дібрати ефективні методи дослідження 

важковиховуваного  учня, створити загальну картину рівня психічного 

розвитку особистості “важкої” дитини, проаналізувати та виявити специфічні 

форми поведінки, властиві недисциплінованим учням.   

 У ліцеї склалася своєрідна система профілактичної роботи: 

-    контроль за відвідуванням учнями ліцею ведеться класними керівниками, 

майстрами виробничого навчання в журналі, старостами груп в спеціальному 

журналі – рапорті. - розроблені правила для учнів ліцею; 

- проводяться цикли бесід на правову тематику ; 

-    учні охоплені заняттями в гуртках та секціях; 

- учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями; 

- ведеться постійна індивідуальна робота з учнями. 

Протирецидивна профілактика ведеться за спеціальною програмою щодо 

учнів, які перебувають на внутрішньому обліку і на обліку в службі в справах 

дітей та молоді, кримінально-виконавчій інспекції, з кожним з них проводить 

роботу соціальний педагог, заступник директора з ВР, класні керівники та 

майстри. 

На кожного учня, який перебуває на обліку заведена індивідуальна 

картка, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дітей, висвітлюється 

динаміка розвитку особистості протягом декількох років. На основі цього 

застосовуються ті чи інші виховні методи. Результати такої всебічної 

діагностики допомагають знайти шляхи колекційної і розвиваючої роботи з 

“важким” учнем. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в 

учнівському колективі, обговорюють на класних зборах, на засіданнях Штабу 

профілактики. 
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Форми роботи з 

важковиховуваними підлітками 

 

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – 

важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання 

наступних форм роботи: 

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування 

важковиховуваних підлітків. 

2. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в ліцеї та 

соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки. 

3. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню 

“Зони безпеки” (залучення до роботи в гуртках, секціях, контроль за 

відвідуванням занять в ліцеї, контакти з батьками ). 

4. Організація роботи спортивних секцій загально фізичної підготовки. 

5. Проведення родинного свята для неблагополучних та багатодітних 

сімей в гуртожитку. 

 



 55 

СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 ДНЗ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ П.Р.ПОПОВИЧА» 

 

Система правового виховання і освіти  

Профілактика правопорушень Правоосвітня робота 

Контроль 

стану 

відвіду-

вання 

учнями 

училища 

Чергуван-

ня учнів 

та 

вчителів 

на 

перервах 

Облік 

дітей 

схильних 

до право-

порушень 

Штаб 

профілак-

тики право- 

порушень 

училища 

Ради 

профілак-

тики право-

порушень 

груп 

Проведен-

ня тижня  

та 

місячника 

правових 

знань 

Всеобуч 

для батьків 

«Родина» 

Зустрічі з 

працівни-

ками 

право- 

охоронних 

органів 

Гурток 

право-

освітньої 

роботи 

Лекторій 

правових 

знань 

“Закон і 

ми» 

Щоденний 

контроль за 

відвідуван-

ням  учнями 

занять 

 

Щомісячний 

аналіз 

відвідування 

Щотижневі 

підсумкові 

лінійки 

Контроль за 

відвідуванням 

та 

поведінкою 

учнів 

 

Засідання педради, батьківського комітету, нарада при директорові, 

накази по училищу з правових питань 

Правоосвітня 

робота 

 керівників груп 

(пед. всеобуч, 

методоб’єднання) 

Індивідуальна 

робота 

з батьками 

Виховні години на правову тематику 

Психолого - 

педагогічний 

консультпункт 

«Довіра» 
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СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. 

П.Р.Поповича» 

ЗАГАЛЬНОУЧИЛИЩНІ ЗБОРИ 

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

РАДА АКТИВУ ГРУП 

БІБЛІОТЕЧНА РАДА 

РАДА ГУРТОЖИТКУ 

СТАРОСТАТ КІМНАТ 

Комітет з навчальної 

діяльності 
Контроль за успішністю, 

робота з обдарованими 

учнями, проведення 

конкурсів, предметних 

тижнів зі спецдисциплін, 

гуртків техтворчості , 

взаємодопомога учням у 

навчанні  

 

Комітет виробничої 

діяльності 
Контроль за  успішніс-

тю,робота з обдаровани- 

ми учнями, проведення 

олімпіад, предметних 

тижнів, гуртків, 

інтелектуальних ігор, 

взаємодопомога учням у 

навчанні  

Комітет з дисципліни та 

правової культури. 
Чергування, дисципліна, 

роз’язання конфліктних 

ситуацій, контроль за 

відвідуванням уроків, 

дотримання правил 

внутрішнього розпорядку 

училища, робота рад 

профілактики правопорушень  

Комітет із соціального 

захисту учнів 
Контроль за 

додержанням Статуту 

училища та училищного 

самоврядування, 

проведення лекторію 

«Закон і ми», захист прав 

та інтересів учнів 

Комітет фінансової і 

господарської роботи 
Організація суспільно - корисної 

праці, роботи груп - бригад з 

ремонту, генеральних прибирань 

навколишньої території, 

приміщень, проведення 

роз’яснювальної роботи щодо 

економії електроенергії, води, 

газу тощо 

   

Комітет зі спорту та 

здорового способу життя 
Організація спортивних 

змагань, турпоходів, 

проведення Днів здоров’я, 

контроль за відвідуванням 

уроків фізкультури, 

пропаганда здорового способу 

життя, проведення лекторію 

«Бережи здоров’я змолоду»   

Центр інформацій та преси 

 
Випуск тематичних стіннівок, 

листівок «Наші успіхи», «Події в 

училищі», підготовка матеріалів 

для виготовлення стендів, зв’язок 

з бібліотекою, інформаційна та 

просвітницька діяльність, 

контроль за класними куточками 
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Погоджено 

Директор ДПТНЗ «Бородянський  

професійний аграрний ліцей» 

______________ Т.Б. Ярмолицька  

«____»_______________ 20___ рік 

 

План  

заходів правового виховання учнів Ради учнівського самоврядування 

ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»  

 
№ 

п/п 

Зміст роботи Відповідальний 

виконавець 

Загальне  

керівництво 

Відмітка про 

виконання 

1. Ознайомлення зі списками учнів 

схильних до правопорушень 

Рада УС 

 

 

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог  

Вересень 

 

 

2 Залучення учнів соціально 

незахищених категорій та 

схильних до правопорушень до 

підготовки та проведення 

запланованих культурно-

масових заходів у ліцеї 

Культмасовий 

сектор  

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

класні 

керівники 

Згідно плану 

по 

профілактиці 

правопоруше

нь  

3 Залучення учнів соціально 

незахищених категорій та 

схильних до правопорушень до 

занять в гуртках та секціях ліцею  

Навчальний, 

культмасовий, 

спортивний  

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

класні 

керівники 

Протягом 

року 

4 Допомога в проведенні 

внутрішньоліцейного чемпіонату 

з інтелектуальних ігор по 

правознавству.  

 

Навчальний 

сектор 

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

вчитель 

правознавства 

Жовтень 

5 Допомога у проведенні 

Всеукраїнської декади права 

Рада УС Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

вчитель 

правознавства 

Грудень 

К

о

м

і

т

е

т

 

з

 

к

у

л

ь

т

у

р

и

 

т

а

 

в

і

д

п

о

ч

и

н

к
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6 Допомога в проведенні 

спортивних заходів з залученням 

учнів різних соціальних 

категорій 

Спортивний 

сектор 

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

вчитель 

фізкультури 

Протягом 

року 

7 Допомога у проведенні 

профілактичних заходів по 

попередженню проявів 

негативних явищ в учнівському 

колективі 

 

Рада УС Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

класні 

керівники 

Згідно плану 

по 

профілактиці 

правопоруше

нь 

8 Проведення рейдів по перевірці 

умов проживання учнів у 

гуртожитку незахищених 

соціальних категорій 

Житлово-

побутовий та 

санітарний 

сектори 

соц.педагог, 

майстри 

виробничого 

навчання 

Кожного 

місяця 

 

 

9 Контролювання пропусків 

занять та аналіз навчальної 

успішності учнів ліцею 

Дисципліни та 

порядку, 

навчальний 

сектори 

Заст. дир. з 

ВР, 

соц.педагог, 

класні 

керівники 

Кожного 

тижня 

 

10 Участь в засіданнях Ради 

профілактики ліцею 

Голова Ради 

УС 

Заст. з ВР Щомісяця 

11 Співпраця з батьківським 

комітетом ліцею, громадськими 

організаціями, адміністрацією 

ліцею 

Голова Ради 

УС 

Заст. з ВР За потребою 

12 Участь  e правовій грі-квест «Я 

маю право» з залученням учнів 

схильних до правопорушень 

Рада УС Заст. з ВР, 

соц.. педагог 

Червень 

 

 

 

Голова учнівського самоврядування                          А. Киселева  
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Медпункт 

 
     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор БПТУ                    

В.І.Жила 

План заходів 

спрямованих на виховання та дотримання здорового способу життя серед 

учнів Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне 

училище ім. П.Р.Поповича» 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання  

Відмітка 

1 Організувати роботу помісячного 

лекторію «Бережи здоров’я з 

молоду» 

Вересень Заступник 

директор з 

НВР, зав. 

медпунктом 

 

2 Обладнати куточок «Здоров’я» 

методичними та наочними 

посібниками з питань охорони 

здоров’я, медико-гігієнічного 

виховання та формування 

здорового способу життя. 

Жовтень  Зав. 

медпунктом, 

бібліотекар 

 

3 Своєчасно виявляти та направляти 

на обстеження до спеціалістів 

поліклініки учнів, організувати та 

провести поглиблений медогляд, 

взяти на диспансерний облік 

хворих з хронічними 

захворюваннями та надати 

відповідні групи занять по 

фізичному вихованню. 

Осінньо-

весняний 

період 

Зав. 

медпунктом 
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4 Провести санітарно – освітні заходи 

до Міжнародних кампаній (випуск 

санітарних бюлетенів, оформлення 

стендів, альбомів, проведення 

тематичних вечорів, вечорів 

запитань та відповідей, показ 

кінофільмів, читацькі конференції, 

диспути та інші заходи): 

- Всесвітнього дня    

боротьби з туберкульозом; 

- Всесвітнього дня не куріння 

- Всесвітнього дня боротьби з 

наркоманією; 

- Всесвітнього дня боротьби з 

СНІДом. 

 

 

 

 

 

 

 

24.03 

 

31.05 

26.06 

 

01.12 

Заст. 

директора з 

НВР, 

вихователі, 

зав. 

медпунктом 

 

5 Скласти графік лекцій таких 

медичний фахівців:  

 фтизіатр 

 нарколог 

 гінеколог 

 венеролог  

 снідолог 

 

 

17.10 

14.11 

19.12 

06.02 

13.03 

Заступник 

директор з 

НВР, зав. 

медпунктом 

 

6 Проводити роботу по забороні 

підлітками куріння, пияцтва, 

наркоманії, роз’яснення важливої 

ролі достатнього часу, обмеження в 

їжі шкідливих хімічних речовин. 

Звернути увагу на необхідність 

фізичного навантаження на 

Постійно  Зав. 

медпунктом 
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розвиваючий організм. 

7 Виготовлення та випущення сан 

бюлетенів на теми, направлені на 

зниження захворюваності на 

туберкульоз, а також впливу 

шкідливих звичок на психіку та 

здоров’я в цілому. 

Постійно  Зав. 

медпунктом 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ГУРТОЖИТКУ  
         
      З досвіду роботи Державного   

      професійно-технічного навчального  

      закладу «Богуславське вище    

      професійне училище сфери послуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костур Людмила Андріївна – 

вихователь  вищої  категорії 
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Зміст 
  

 І. Цілі і пріоритетні напрямки правовиховної роботи в гуртожитку 

  1. Цілі і основні задачі правовиховної роботи в гуртожитку.  

  2. Структура правової культури.  

  3. Пріоритетні напрямки правовиховної роботи  в гуртожитку.  

 ІІ. Форми і методи правовиховної роботи 

  1. Співпраця вихователя з громадською організацією "Центр захисту сім’ї 

та дитини "Відродження".  

  2. Правове самовиховання – ефективна форма виховної роботи  з 

 підвищення рівня правової свідомості та правової культури.  

  3. Співпраця вихователя і керівника групи по правовому вихованню. 

   4. Вихователь "вихователів" і робота з батьками учнів.  

a. Схема правоосвітньої та правовиховної роботи в гуртожитку з 

учнівською молоддю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВОВИХОВНА 

РОБОТА В 

ГУРТОЖИТКУ, 

ЦІЛІ І НАПРЯМКИ 

 

ВИХОВАТЕЛЬ 

СПІВПРАЦЯ З 

ГРОМАДСЬКОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ "ЦЕНТР 

ЗАХИСТУ СІМ’Ї ТА ДИТИНИ 

"ВІДРОДЖЕННЯ", 

КЕРІВНИКАМИ ГРУП 

 

МОНІТОРИНГ 
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Цілі і пріоритетні напрямки правового виховання 

І. Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в 

Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та 

правової культури населення. Великого значення у світлі цього набувають 

правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного 

законодавства еволюційний розвиток жодного суспільства не відбувається. 

Сьогодення розвитку України тісно пов’язане з формуванням незалежної 

правової держави, в якій панують закони, надійно захищаються права та 

законні інтереси людини, де існує взаємна відповідальність держави і 

громадянина. Всі ці та інші ознаки правової держави спрямовані на досягнення 

головної мети функціонування такого суспільства, в центрі уваги якого перш за 

все постає людина, її інтереси.  

Формування правової держави можливо лише при умові проведення 

суттєвих змін в економіці, політиці та соціальній сфері України, які зараз 

потребують подальшого розвитку, здійсненню відповідних перетворень значно 

буде сприяти оновленню самої правової системи, яке відбувається на базі 

активного законодавчого процесу.  

В той же час виконання законів їх реалізація потребує насамперед їх 

знання  всіма громадянами і особливо молоддю – майбутнього кожної держави.  

Одержання молоддю правових знань є не лише однією з важливих умов 

формування правової держави, профілактики всілякого роду правопорушень 

серед них, а й важливою основою захисту їх прав та інтересів. Саме тому 

правове навчання та виховання молоді має мету не тільки формування у 

людини належного рівня правової культури та правової свідомості, а й 

формування громадянина своєї держали. Навчаючи особистість ми її 

виховуємо, виховуючи одночасно навчаємо, як жити. Із вище сказаного мною 

можна зробити висновок:  

Виховання – це свого роду наука, яка навчає всіх, як обходитися без 

старших.  
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Працюючи вихователем в гуртожитку приділяю увагу формуванню 

учнівського колективу на поверсі в одну сім’ю, безконфліктному спілкуванню, 

вихованню здорового способу життя, підготовці моїх дівчат до подружнього 

життя, роботі з батьками, та позаурочній роботі. Складовою частиною 

позаурочної роботи є правове виховання, і правова освіта. При проведенні 

різних заходів на правову тематику приділяємо велику увагу питанням 

правопорушень, пропускам теоретичних і практичних занять, вивченню законів 

України. Наприклад: "Про попередження насильства в сім’ї" і т.д. Приділяємо 

велику увагу  питанням юридичної відповідальності. Таким чином метою 

наших заходів є: формування правової свідомості і правової культури учнів, 

формування законослухняних громадян нашої держави та профілактика 

правопорушень, уміння захищати свої права та інтереси. Отримані знання 

учнями повинні насамперед допомогти їм увійти в доросле життя політично 

зрілими громадянами незалежної держави, зрозуміти цінності демократичного 

світу, усвідомити себе часткою великого українського народу.  

Правова культура – це глибокі знання й розуміння права, ретельне 

виконання його вимог як усвідомленої необхідності та внутрішньої 

переконаності. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА 

ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ 

ПРАВОВІ ПОЧУТТЯ, 

ЕМОЦІЇ, ОЦІННІ ПОНЯТТЯ 

ВІДНОСНО ПРАВА 

ЧИННОГО ТА ПРАВА 

БАЖАНОГО І ЕЛЕМЕНТИ 

НАСТРОЮ СТОСОВНО 

КОНКРЕТНИХ ПРАВОВИХ 

ЯВИЩ І ПРАВОВИХ 

СИТУАЦІЙ. 

ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ 

ПРАВОВІ ІДЕЇ, ПРАВОВІ 

ТЕОРІЇ І ПРАВОВІ 

ПОНЯТТЯ Й КАТЕГОРІЇ, 

ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ. 

ЕЛЕМЕНТИ ПОВЕДІНКИ 

ВМІННЯ І НАВИЧКИ 

ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НОРМ ПРАВА В 

ПОВСЯКДЕННОМУ 

ПРАКТИЧНОМУ ЖИТТІ; 

ПРАВОВУ АКТИВНІСТЬ 

ГРОМАДЯН. 
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Правова свідомість і правова культура – це не тільки знання, 

розуміння і психологічне сприйняття чинного права, а й поведінка особи в 

межах чинної правової моделі. Тому приділяємо велику увагу правовому 

вихованню учнів і розглядаємо у широкому та в вузькому розумінні. 

В широкому розумінні воно характеризується, як вплив усіх правових 

факторів суспільного життя, в тому числі й правової системи, на формування в 

індивідів і колективів людей з певними правовими якостями, що відповідають 

досягнутому в суспільстві рівні правової свідомості та правової культури. 

У вузькому розумінні – це цілеспрямований, повсякденний, 

систематичний вплив юридичної теорії та практики на свідомість людей з 

метою виховання у них відповідного рівня правової свідомості, культури та  

зразкової правомірної поведінки. 

В роботі вихователя і керівника групи об'єктом правового виховання є 

учні училища віком 15-18 років свідомість яких, їх інтелект і здатність 

сприймати, оцінювати й здійснювати певні правові явища. 

Метою заходів по правовому вихованню є:  

– формування правосвідомості молодого покоління  і підвищення 

правової культури; 

– виховання поваги до права, щоб його вимоги стали особистим 

переконанням кожної людини, а повсякденне додержання юридичних норм – 

звичкою; 

– ознайомлення з питаннями державно-правового будівництва; 

– профілактика та запобігання правопорушень. 
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 Основними вимогами до правовиховної  роботи я вважаю:  

– набуття людиною основ правових знань; 

– необхідність формування у учнів переконань настанов, мотивів 

активної правомірної поведінки; 

– профілактика правопорушень; 

– формування соціально-комунікативних якостей особистості. 

Пріоритетними напрямками правовиховної роботи є: 

– вивчення учнями основ правових знань: про державний устрій, 

призначення держави політичну систему суспільства, участь громадян в 

управлінні державою, стан законності й правопорядку; 

– основи правової поведінки; 

– юридична відповідальність: адміністративна, цивільна, дисциплінарна 

і кримінальна; 

– профілактична робота по попередженню правопорушень; 

– виховання та формування здорового способу життя, і підготовки 

молоді для створення сім’ї.  

Форми і методи правового виховання 
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 На сучасному розвитку нашої держави молодь є найуразливіша до 

соціальних негараздів у суспільстві:  

– алкоголізм; 

– наркоманія; 

– зловживання токсичними речовинами; 

– депресії; 

– СНІД; 

– фінансові проблеми; 

– насильства з боку сім'ї та товаришів. 

Для вирішення цих проблем я і мої колеги-вихователі співпрацюємо з 

громадською організацією "Центр захисту сім’ї та дитини "Відродження". 
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 Спільно проводимо бесіди, лекції, перегляди документальних матеріалів.  

Учням це дуже подобається. Ось перелік питань що обговорюються  при 

зустрічах представників громадської організації з учнівською молоддю: 

  дружба, ставлення особистості; 

  товаришування, тиск однолітків; 

  безконфліктне існування; 

  самооцінка, низька самооцінка; 

  що таке депресія? 

  як вийти із стану депресії? 

  я хочу знати про все; 

  акція боротьба проти СНІДу; 

  проблема батьків та дітей; 

  за здоровий спосіб життя; 

  про медичні аборти, кримінальний аборт; 

  про засоби запобіганню вагітності, СНІДу і наркоманії. 

Робота по правовому вихованню  здійснюється 

 у певних формах 

Особливу цінність для підвищення рівня правової свідомості та правової 

культури має правове самовиховання – цілеспрямована, повсякденна, 

систематична діяльність учня чи учениці з оволодіння правовими знаннями, 

формування позитивних правових мотивів і настанов, навичок правомірної 

поведінки, що полягає в самостійних зусиллях, спрямованих на вироблення 

звички до активної правомірної поведінки. Учениця прагне самостійно 

виробити в собі потреби діяти відповідно до норм права,  гартувати свою волю, 

оцінювати свою поведінку на підставі нормативно закріплених вимог. Крім 

того правове самовиховання приймає участь у формуванні свідомості правових 

відчуттів, в  яких відображається переживання особистістю відносно тих 

вчинків і дій, що встановлені правовими нормами. Правові почуття це: почуття 

відповідальності, дисциплінованості, обов'язковості, потрібності правового 

регулювання і т.д. 
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Правове самовиховання є ефективною формою роботи з підвищення 

рівня правової свідомості та правової культури.  

 Бесіда – є найпопулярнішим багатоваріантним методом, гнучким засобом 

впливу на учня чи ученицю і доступним для сприйняття. При проведенні бесід 

я, як вихователь повинен  розв'язати дуже важливі завдання: навчити учнів 

оцінювати події., вчинки, явище суспільного життя і на цій основі формувати 

відповідне ставлення до навколишньої дійсності. В своїй роботі використовую 

групові, індивідуальні , прогностичні і непередбачені (це бесіди  які виникають 

експромтом). При проведенні групових і індивідуальних бесід велику увагу 

приділяю питанням: норм поведінки учнів, дотримання режиму роботи 

гуртожитку, питанням юридичної відповідальності; вивчаємо права і обов’язки 

громадян України; Закон України "Про попередження насильства  в сім’ї: 

  якби я знала закон; 

  підліток, злочин, кара; 

  закон і право; 

  не знання закону не знімає відповідальності і т. інше.  

Для проведення бесіди я, повинна досить уміло вибрати тему і 

обґрунтувати її. Потім матеріал тієї теми даю для обговорення, до уваги беру 

уривки творів або вчинків проступки своїх вихованців.  

Лекція – це більш розгорнутий, організований у доступній формі 

систематичний виклад сутності певної проблеми. Це віками випробуваний 

метод передач знань, формування поглядів і переконань. Лектор – вихователь 

повністю розкриває проблему спеціалізованої сфери діяльності: 

  основи правосвідомості та правової культури і правового виховання; 

 правове мислення та його значення для правової поведінки та інші. Важливою 

гілкою в роботі вихователя є робота з батьками. Я як вихователь в даному  

питанню співпрацюємо з керівниками груп К-21; О-22 і К-24 та інших груп, які 

проживають у на поверсі, але найбільшу частину уваги приділяю учням груп І 

курсу. Систематично повідомляємо батьків про  ставлення дітей до навчальної і 

суспільної діяльності, про їхню культуру поведінки, про порушення роботи 
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гуртожитку, пропуски занять без поважних причин, проводимо батьківські 

збори. 

Основна мета вихователя – це допомога батькам у вихованні їхніх 

дітей, дати батькам, а також і учням вихідні орієнтири їхньої поведінки в 

нестандартних сімейних ситуаціях. Вихователь в даному випадку є 

«вихователем вихователів». 

З метою отримання об’єктивних даних про сім’ю я використовую різні 

види контактів, форм спілкування із сім’єю, зв’язків у спільній виховній 

діяльності. Своїм першочерговим завданням вважаю  вивчити умови виховання 

дитини в сім’ї і найкраще мені це дається  методом анкетування:  

  молодь і протиправна поведінка; 

  цінності і пріоритети; 

  вивчення особистості учня, його родини: цінності і пріоритети; 

  родинно – сімейне виховання учнів. 
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ПРАВОВИХОВНА РОБОТА У ГУРТОЖИТКУ 
        

      З досвіду роботи ДПТНЗ    
      «Білоцерківське вище професійне  

      училище будівництва і сервісу» 

 

Специфікою системи виховної роботи професійно-технічного 

навчального закладу є те, що велика частина учнів проживає в гуртожитку, 

відірвана від родин і тому одним із пріоритетних напрямків роботи 

педагогічного колективу є створення належних побутових умов, затишку та 

комфорту, організації дозвілля для учнів, що проживають в гуртожитку (всього 

250 осіб, що становить 45% від загальної чисельності учнів училища).  

В гуртожитку функціонують 85 жилих кімнат. Прибирання кімнат, 

створення затишку здійснюють учні під керівництвом вихователів. До чистої, 

світлої, затишної кімнати хочеться повертатися. 

З метою заохочення учнів до більш відповідального творчого ставлення 

до навколишнього середовища щорічно проводиться огляд-конкурс на кращу 

кімнату "Спільне життя". Умови конкурсу обговорюються на загальних зборах 

у вересні, підсумок підводиться у травні. Мета даного конкурсу – створити 

умови в гуртожитку для соціального самовизначення учнівської молоді, 

розкриття її творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. 

Багаторічний досвід роботи в цьому напрямку показав, що це підвищує роль 

учнівського самоврядування, розвиває господарчо-побутові уміння і навички 

учнів, ініціативу і творчість, поліпшує культуру поведінки. 

Життя в гуртожитку регламентують Положення про учнівський 

гуртожиток і Правила внутрішнього розпорядку, Розпорядок дня. Ранковий 

підйом, фіззарядка, сніданок, підготовка до занять проходять під керівництвом 

чергового майстра та коменданта за участю членів учнівської ради гуртожитку. 

(ДОДАТОК 6) 

О 14 годині починається робочий день вихователів, о 14
40

 учні 

повертаються з уроків, і в гуртожитку починається активне життя. Керують цим 

життям вихователі Барановська Алла Володимирівна і Фараонова Валентина 
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Василівна, досвідчені педагоги, віддані своїй справі, небайдужі до своїх 

вихованців. 

Системності життю в гуртожитку надає план виховної роботи, який 

складається на початку навчального року і охоплює всі сторони, всі аспекти 

цього життя.  

Виховна робота з учнями здійснюється на основі комплексного підходу 

і є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу. Учні 

залучаються до активної різнобічної діяльності з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. Життя колективу гуртожитку ґрунтується на 

принципах самоврядування і самообслуговування при вмілому керівництві 

педагогів. 

Ми розуміємо, що для виконання цих умов перш за все необхідно 

правильно спланувати роботу колективу гуртожитку, щоб забезпечити 

цілеспрямовану роботу всіх: і педагогічних працівників, і органів 

самоврядування, і мешканців гуртожитку; намагаємося створити такі умови для 

проживання та діяльності, щоб вони були логічним продовженням навчально-

виховного процесу. 

Поселившись в гуртожитку, учні вперше потрапляють в ситуацію, коли 

вони на довго відірвані від сім’ї.  

Різко загострюється відчуття  незалежності і самостійності, з’являються 

перші зароблені гроші. При невмінні розпорядитися вільним часом, грошима 

нерідко виникає ситуація невдоволеності. В цей період ми намагаємося 

застерегти учнів від вживання алкоголю, захоплення іграми на ігрових 

автоматах та від інших негативних проявів і вчинків.  

Тому педагоги перш за все намагаються навчити своїх вихованців 

раціонально організовувати час, щоб встигнути прибрати кімнату, виконати 

домашнє завдання, обслужити себе (випрати та відпрасувати білизну, одяг 

(перш за все форму), сходити в душ, почитати, взяти участь в одному із 

різноманітних заходів, і щоб не залишився час на негативні вчинки. 
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Важливим елементом в організації виховної роботи в гуртожитку є 

підготовка до уроків. 

Як свідчить практика, більшість учнів, що приходять на навчання в 

ПТНЗ не навчені самостійно працювати над вивченням матеріалу, підготовкою 

домашніх завдань, роботою з підручником. 

Тому на кожному поверсі до послуг учнів кімнати самопідготовки.  

З метою кращої самопідготовки і засвоєння учнями навчальних програм 

у кімнатах оформлені стенди: «Вчись творчо мислити», «Як готувати домашнє 

завдання», «Як підготувати реферат». Крім того, тут знаходяться всі необхідні 

підручники та посібники з загальноосвітніх і спеціальних предметів.  

Систематично серед учнів гуртожитку проводяться спортивні змагання 

з ігрових видів спорту (волейболу, баскетболу, футболу, тенісу, шахів та 

шашок), спортивні свята «Нумо козаче», «Козацькі розваги», а спортивний 

майданчик є постійним місцем вдосконалення фізичного стану мешканців 

гуртожитку. Рада гуртожитку є складовою частиною учнівського парламенту, 

що відображено на структурній схемі учнівського самоврядування. 

Проживання в гуртожитку - це справжня школа громадянського 

виховання, формування в учнів почуття самостійності, відповідальності, 

дисциплінованості. 

В навчальному закладі дієвим органом учнівського самоврядування є 

Рада гуртожитку, яка забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістовної 

суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, 

житлово-побутової діяльності, змістовного дозвілля.  

Значна роль в організації життя гуртожитку належить психологічні 

службі. У підлітковому віці закладається фундамент особистості, формуються її 

основні якості: фізичне і психічне здоров’я, культурний, етичний і 

інтелектуальний потенціал. Учні професійно-технічних навчальних закладів - 

не просто особливий соціальний пласт. Вони є пріоритетною групою, оскільки 

ступінь освіченості і соціалізованості, масштаби і рівень культури, їх 

професійне становлення та набуття майбутньої професії з урахуванням 
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особистісного потенціалу завтра матеріалізуються в нові технології і безпеку 

соціального життя, в авторитет країни в світі. 

Допомагати учням ПТНЗ, які проживають в гуртожитку, відповідно до 

їх віку оволодівати засобами саморозуміння, самосприйняття і саморозвитку в 

контексті гуманістичної взаємодії з оточуючими людьми в умовах культурних, 

соціальних, економічних і екологічних реалій навколишнього світу є потребою 

сьогодення. 

Проблемним і тривалим соціально-педагогічним процесом є адаптація 

до навчання та проживання в гуртожитку учнів-сиріт та учнів, які залишилися 

без батьківської опіки. Особливістю таких учнів є яскраво виражена нестійкість 

нервової системи, що включає роздратування, порушення поведінки, 

агресивність та жорстокість. Під час навчання вони часто конфліктують, не 

вміють контролювати свої емоції, не привчені до самообслуговування, 

більшість з них мають стійкі шкідливі звички.  

Адміністрація, психологічна служба училища добре розуміють, що діти-

сироти потребують особливої уваги. Це надання індивідуальної допомоги за 

різними проблемами і питаннями, благодійницька допомога, в якій беруть 

участь всі педагогічні працівники училища. Діти-сироти – це предмет особливої 

турботи. У рамках плану роботи училища щодо психолого-педагогічної 

допомоги, підтримки і соціального захисту дітей-сиріт у кабінеті психолога 

постійно проходять заняття, розраховані на участь у них дітей-сиріт. З дітьми-

сиротами на заняттях ведеться просвітницька робота з питань здорового 

способу життя, етики та естетики, з правових та економічних питань. Учні, які 

були позбавлені затишних домівок, вчаться вести господарство, прикрашати 

свою домівку, вести свій бюджет, купувати собі потрібні речі, готувати різні 

страви, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, зустрічати гостей. 

Добру школу діти-сироти проходять, беручи участь в учнівському 

самоврядуванні, їх обирають в актив на поверхах гуртожитків, у Раду 

гуртожитків, в учнівський парламент, де вони  здобувають навички 
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професійного зростання, досвід спілкування та принциповості, проходять 

школу лідера і керівника. 

Все це допомагає учням-сиротам адаптуватися у сучасних життєвих 

умовах. Щорічно після закінчення училища, при допомозі адміністрації 

училища та обласного центру зайнятості, всі учні-сироти працевлаштовуються 

за фахом. 

У вільний час, що залишається після самопідготовки та господарських 

справ, є чим зайнятися. Рада гуртожитку докладає всіляких зусиль, щоб 

найбільша кількість учнів брала участь у загально училищних заходах. Ми 

бачимо в мешканцях гуртожитку той актив, що завжди готовий до 

різноманітних змагань, цікавих зустрічей, інтелектуальних ігор тощо. 
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З ДОСВІДУ ПРАВООСВІТНЬОЇ ТА ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ДНЗ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

Система правового виховання учнів в училищі спрямована на 

формування в них такої моральної і правової свідомості, яка забезпечувала б не 

тільки їх законослухняну поведінку, а й активну моральну і соціально - правову 

позицію. 

Головним завданням училища щодо правового і превентивного 

виховання є: 

- створення умов для формування позитивних якостей особистості; 

- забезпечення соціально-психологічної діяльності; 

- надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної 

допомоги неповнолітнім; 

- забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які 

вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами; 

- сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, 

об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи. 

Метою виховання є: 

- комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її 

активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на 

фізичний, психічний, державний, соціальний розвиток особистості; вироблення 

в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і 

корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді; на їх допомогу і 

захист. 

Для досягнення успіху в морально - правовому вихованні учнів необхідно 

дотримуватися ряду соціально-психологічних  умов : знання особистості учня, 

знання домінуючих поглядів в найближчому оточенні і колективі учнів, знання 

та облік групових особистостей учнів. 

В училищі діє наступна система профілактичної роботи: 



 79 

6. контроль за відвідуванням учнями училища (ведеться у класних 

журналах, потижневих рапортах, диспетчером у спеціальному журналі); 

7. розроблені “ Єдині педагогічні вимоги до учнів ”, які вивчаються на 

виховних годинах; 

8. проводиться у групах цикл бесід на правову тематику; 

9. створено штаб профілактики, який стежить за дотриманням правил 

поведінки й правопорядку учнями в урочний час; на розгляд штабу виносяться 

питання, пов’язані із цими проблемами: штаб готує питання на робочі лінійки; 

10.  створені аналогічні ради профілактики по навчальних групах; 

11.  учні училища охоплені заняттями в гуртках і секціях; 

12.  учні у групах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями; 

13.  з учнями ведеться постійна індивідуальна робота керівниками груп, 

майстрами виробничого навчання, заступниками директора училища. 

В училищі створений cоціально - орієнтований проект «Насильство в 

сім'ї як фактор деструкції неповнолітніх». Термін дії проекту 

довгостроковий. 

Мета проекту полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми 

агресивної поведінки неповнолітніх;  визначення  важковиховуваних дітей 

серед контингенту училища та окреслення напрямків роботи з ними;  

визначення чинників девіантної поведінки підлітків. 

Мета проекту передбачає виконання таких завдань: 

– проаналізувати агресію як стан людської психіки, визначити 

основні мотиви агресії; 

– визначити, які чинники впливають на агресію; 

– дослідити агресію як придбану соціальну поведінку; 

– визначення групи ризику серед неповнолітніх училища; 

-     виявлення неблагополучних сімей, інформування про них відповідних 

органів, обстеження умов життя сім'ї; 

- залучення сім'ї до соціальної роботи , 



 80 

- соціальна реклама про установи, які займаються допомогою 

неблагополучним сім'ям, її членам 

- статеве виховання молоді, формування позитивної моделі сімейного 

життя; 

- виявлення випадків порушення прав учня училища в сім'ї; причин 

неблагонадійності, інформування про них органів влади; 

- профілактика девіантної поведінки в сім'ї та суспільстві, рецидивів 

порушення прав членів сім'ї у родині та суспільстві; 

- пропагування ідеальної моделі сімейного життя, здорового способу 

життя, статеве виховання; 

- правова і психолого-педагогічна допомога  сім’ям учнів училища. 

Наш проект є доцільним і злободенним, адже те, що люди часто 

здійснюють небезпечні агресивні дії, навряд є новиною.  Але питання про те, 

чому вони роблять подібні дії, є предметом серйозної дискусії. Висловлювалися 

різко відмінні один від одного погляди відносно причин виникнення агресії, її 

природи і чинників, що впливають на її вияви. 

Насильство в сім'ї — досить поширене явище в Україні. Насильство в 

сім'ї розглядається як: порушення прав людини; приклад примусового 

контролю, який одна людини практикує над іншою; домагання ; будь-які дії чи 

бездіяльність, що складаються з поганого фізичного, психологічного та 

сексуального поводження члена сім'ї з жінкою та іншими членами великої сім'ї. 

Насильство в сім'ї визначається також як певні види дій чи бездіяльності, які 

мають місце у межах певних стосунків; жорстоке ставлення до дітей (фізичне, 

психологічне, сексуальне); погане ставлення чи неуважність стосовно осіб 

похилого віку; погане ставлення дітей до батьків; фізичні та психічні напади на 

жінок з боку чоловіків-партнерів. Насильство в сім'ї порушує цілу низку прав 

людини — право кожного на рівний захист перед законом і на захист від 

дискримінації за ознакою статі; право не піддаватися жорстокому ставленню; 

право на життя і фізичну недоторканість; право на найвищі стандарти 

фізичного і психічного здоров'я . Дослідження з проблеми приводять до 
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висновку, що орієнтація на покарання (функцію закону) не забезпечує безпеки 

в сім'ї, необхідним є комплекс заходів — програми екстреної та довготривалої 

допомоги жертвам насильства та їх сім'ям, спеціальні програми просвіти, 

консультування та психологічної   корекції для кривдника, жертви, інших 

членів сім'ї, у т. ч. дітей. 

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного 

та теоретичного вивчення проблеми агресії в цілому та її наслідкам. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. Визначення факторів впливу на неповнолітніх через прояв 

насильства. 

2. Виявлення неповнолітніх, які здатних до протиправних дій . 

3. Визначення чинників девіантної поведінки підлітків. 

4. Розвинути навички розв’язання конфліктів: 

- розрізняти конфлікт поглядів і конфлікт інтересів ; 

- уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності; 

- вміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою 

конструктивних переговорів. 

5. Розвинути навички протидії соціальному тиску (упевненої 

поведінки, відмови, поведінки в умовах тиску, загрози насилля, протидії 

дискримінації): 

- вміння відстоювати власну позицію; 

- вміння відмовитися від небезпечних пропозицій. 

Проводиться робота по вивченню соціального портрета кожної групи з 

метою виявлення учнів, схильних до правопорушень. 

Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на 

внутрішньоучилищному обліку та обліку в службі в справах неповнолітніх, за 

кожним із них закріплено громадського вихователя. 

Створено банк даних на кожного учня, що стоїть на обліку, заведено 

індивідуальну картку, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини, 

індивідуальна робота. 



 82 

Випадки неадекватної поведінки, що трапляються в учнівському 

колективі, обговорюються на зборах, засіданнях батьківського комітету, 

педагогічних радах, штабі з профілактики правопорушень. На засідання штабу 

запрошується інспектор у справах неповнолітніх кримінальної міліції. 

Практикуються також і надсилання листів за місцем роботи батьків та 

сільські ради, ведення щоденників відвідування уроків з обов’язковою 

відміткою вчителя. 

В училищі працює педагогічно-консультаційний пункт “Довіра”, який 

надає індивідуальні консультації спеціалістів (кримінальна міліція, 

медпрацівники, психолог тощо). 

Розроблено заходи щодо проведення роботи спрямованої на 

профілактику правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської молоді,  що 

складається з п’яти розділів: організаційні заходи, підвищення ролі навчального 

процесу, індивідуальна робота та правове виховання, організація позаурочної 

роботи і робота з батьками, профілактична робота в гуртожитку, а також план 

заходів ДНЗ «Білоцерківське ПТУ» щодо профілактики  правопорушень серед 

дітей та учнівської молоді на період до 2015 року відповідно наказу МОН 

України №888 від 03.08.2012р. 

Уся попереджувальна індивідуальна робота з учнями проводиться згідно 

програми індивідуальної роботи з учнями, що складається з розділів: 

14. вивчення особистості учня, 

15. підготовка класного керівника, вчителя, майстра до роботи з 

важковиховуваними дітьми і неблагонадійними сім’ями, 

16. організація позакласної роботи з важкими підлітками, 

17. робота з неблагонадійними сім’ями. 

Найбільш поширеними формами в роботі керівників груп із правового 

всеобучу є бесіди, виховні години, вікторини, обговорення газетних статей, 

проведення диспутів, тренінги. 

Тематика бесід і виховних годин, проведених з учнями: 

- Соціальна зрілість молодої людини. 
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- Громадянином бути зобов’язаний. 

- В житті завжди є місце подвигу. 

- Про мету і зміст життя. 

- За що б ти руки не подав. 

- Від пияцтва до злочину – один крок. 

- Увага: наркоманія. 

- Кримінальний кодекс щодо неповнолітніх. 

- Чи потрібен я Україні таким яким є сьогодні? 

- Що таке правомірна поведінка. Як ти співвідносиш правові і моральні 

норми у своєму житті? 

- Що означає жити красиво? 

- Я заплутався в цьому світі. 

- Падіння моралі. Проституція.  Наслідки. 

- Шкідливі звички чи життя в своє задоволення. 

Важливе місце в системі правової освіти училища має робота з батьками. 

Питання із правової тематики (“ Профілактика шкідливих звичок у сім’ї ”, “ 

Сімейні свята без спиртного”) виносяться на розгляд батьківських зборів груп. 

Обговорюються питання засвоєння моральних цінностей та ідеалів, норм 

взаємин між людьми. 

Функціонує батьківський та педагогічний всеобуч, в програмі яких 

години спілкування на тему: 

6. Як говорити з юнаками і дівчатами про любов і сім’ю. 

7. Поведінка і моральна свідомість підлітків. 

8. Культура бажань підлітків. Обмеженість і дисципліна бажань - 

важлива умова правильного виховання. Виховання умінь правильно керувати 

бажаннями . 

9. Заохочення і покарання. Хочу, можна, не можна, потрібно. 

10. Хто наші вороги? 

11. Сім’я як колектив і виховання підлітків. 
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12. Особливості психічного розвитку старшокласників і виховні завдання 

батьків. 

13. Про авторитет батьків і його роль у вихованні. 

14. Виховання  мужності у юнаків. 

15. Проблеми попередження правопорушень неповнолітніх. 

16. Психолого-педагогічні аспекти гармонізації стосунків вчителя і 

батьків. 

17. Педагогічна культура сучасної української сім’ї. 

18. Причини підвищеної агресивності і жорстокості сучасних підлітків, 

умови їх подолання та попередження. 

19. Вплив на поведінку дитини  неблагонадійності сім'ї. 

20. Типові помилки, що допускаються батьками важковиховуваних 

підлітків. 

21. Формування особистості дитини в сім’ї, де є проблема  залежності від 

алкоголю. 

22. Фактори, що впливають на виникнення потягу до психотропних 

речовин. 

23. Проблеми і кризи підліткового віку. 

У бібліотеці училища є каталог літератури з питань правової освіти для 

учнів і батьків, діє постійна виставка, є добірка літератури на правову тематику, 

якою користуються учні. Училище забезпечене юридичною літературою 

шляхом  передплати друкованих ЗМІ, А саме: газети «Голос України», “ 

Офіційний вісник Президента” та «Урядовий кур’єр», що дає змогу слідкувати 

за змінами в законодавстві, вчасно інформувати працівників закладу. 

В училищі є постійно діючий прес-центр, де вивішені газети та 

інформація з правової тематики, який оновлюється відповідно до річного плану 

та змін в законодавстві та радіо-центр для  розширення правового кругозору 

учнів. 

З метою профілактики правопорушень та правової пропаганди в училищі 

функціонує щомісячний лекторій для учнів “ Підліток і Закон ”. Лекції 
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проводяться на високому рівні, урізноманітнена тематика, наочність, форми 

проведення. 

Так за цей навчальний рік проведено лекції з наступною тематикою: “ 

Поняття про правопорушення, злочини та їх причини ”, «Закон України “ Про 

профтехосвіту України ” », “ Майнова і немайнова відповідальність ”, “ 

Обставини, що виключають злочинні діяння,“ Відповідальність неповнолітніх 

за пошкодження здоров’я громадян; “ Правовий статут учня ПТУ” тощо. 

За навчальний рік організовано зустрічі з юристом, наркологом, 

інфекціоністом-венерологом, гінекологом, снідологом. 

Організовано пройшла зустріч учнів училища з органами прокуратури, 

внутрішніх справ міста, службою в справах неповнолітніх по питанню 

профілактики злочинності, наркоманії серед неповнолітніх 

В позаурочний час працюють гуртки та секції. З них : художня 

самодіяльність – 4, технічної творчості – 14, предметні гуртки – 14, спортивні 

секції – 3. Всі керівники гуртків працюють на громадських засадах. 

Для учнів викладається предмет «Правознавство» (практичний курс) 

відповідно до Програми з правознавства, об’єм курсу 35, годин та «Основи 

правових знань» - 17 годин. 

Вчителем розроблені цікаві уроки та виховні заходи. 

Домашні завдання учні можуть виконувати у формі індивідуальних або 

групових міні -  проектів та презентацій з тем занять. У ході виконання 

домашнього завдання учні усвідомлюють зміст понять та демонструють його 

під час презентації. 

Презентаціями може починатися кожне нове заняття. 

Зміст програми побудовано логічно: від формування позитивної Я-

концепції, цінності групової міжособистісної взаємодії до формування потреби 

у груповій соціально значущій  діяльності. 

Серед методів та форм реалізації програми провідна роль належить тим, 

що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямованості до 
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самостійного пошуку істини, сприяють формуванню критичного мислення, 

ініціативи й творчості. 

До таких методів належать рольові ігри, соціально-психологічні тренінги, 

«мозкові штурми», метод аналізу соціальних ситуацій морально-етичного 

характеру тощо. 

Більшість завдань на заняттях опрацьовуються  в малих групах. Саме така 

форма роботи сприяє розвитку класної малої групи від дифузної до колективу. 

В училищі діє правовий гурток «Юні правознавці», керівник гуртка 

викладач правознавства Чирка А.П. Метою діяльності гуртка є інтелектуальний 

і духовний розвиток учнів, здобуття додаткових знань з питань правової освіти, 

формуванню навичок аналізу і подій навколишнього світу, вміння вести 

дискусію, знаходити логічно правильну відповідь і аргументувати свою думку. 

З метою розширення знань учнів та недопущення рецидиву для учнів  

училища, які перебувають на обліку  в службі в справах неповнолітніх 

міськвиконкому, кримінальній міліції та училищі, організована робота 

семінару-практикуму “ Закон і я ”. Заняття проводяться з відповідною 

тематикою, кожне заняття проводиться на конкретному судовому матеріалі, 

учні знайомляться з санкціями за скоєння найбільш поширених серед 

неповнолітніх злочинів, конспектують матеріали Кримінального Кодексу 

України. 

Важливим методом закріплення результатів морально-правового 

виховання, досягнутих на уроках, є робота предметного гуртка з основ 

правознавства. Цей гурток став центром позаурочної роботи по правовому 

вихованню. Члени гуртка надають допомогу викладачу з основ правознавства в 

обладнанні навчального кабінету, проведенні предметного тижня, в підготовці 

стендів та куточків з права, запрошенні лекторів для роботи лекторію “Підліток 

і Закон”, в проведенні Всеукраїнського тижня права. До роботи в гуртку 

залучаються важковиховувані, педагогічно занедбані учні, але без насильства, 

на гуманістичних основах. 
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В училищі  проходять засідання  методичного об’єднання класних 

керівників, на яких розглядаються методики роботи з дітьми з девіантною 

поведінкою. 

В училищі розроблений план роботи по попередженню правопорушень 

серед учнів. Відповідно до плану роботи керівниками груп, психологом, 

активами груп вивчаються житлово-побутові умови учнів з неблагонадійних 

сімей, проводиться анкетування учнів, вивчаються інтереси учнів, їх зайнятість 

в позаурочний час, здійснюється аналіз профілактики правопорушень серед 

учнів училища. З метою обліку учнів, схильних до правопорушень сформовано 

банк даних учнів. Які проживають у складних життєвих обставинах, ведеться 

соціальний паспорт кожної групи, в якому зазначається соціальне становище 

сім'ї,  в якій проживає учень. 

Результативність роботи з учнями з девіантною поведінкою зумовлена 

раціональним підбором методів, засобів та прийомів впливу на дітей «групи 

ризику». 

Обов’язковим у роботі з такими учнями є співпраця всіх учасників 

навчально-виховного процесу. Ця співпраця буде ефективною, якщо врахувати 

індивідуальні і психологічні особливості учня, тому психологом на таких учнів 

заводиться «Щоденник педагогічних спостережень» , який регулярно 

заповнюється  керівником групи, психологом  із залученням батьків, а іноді 

разом із учнем. Він допомагає краще дізнатися про учня. Особливо про його 

позитивні і негативні риси. 

Метою ведення «Щоденника педагогічних спостережень» є організація 

профілактичної, соціально-значущої діяльності учнів та робота по зміцненню, 

розвитку і формуванню особи. Ведеться він регулярно і переходить з учнем із 

курсу на курс. 

Розроблено на кожного учня психолого-педагогічну карту, в яку внесені  

розділи: 

18. навчання, 

19. поведінка, 
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20. громадська активність, 

21. спілкування в училищі, 

22. деякі специфічні суб’єктивні особливості, 

23. спілкування у сім’ї. 

Заповнення щоденник і картки висвітлює динаміку розвитку учня 

протягом  років навчання, надає можливість застосування тих чи інших 

виховних методів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти 

шляхи корекційної роботи з “ важким ” учнем. 

У навчальному закладі працює психолог, яка проводить діагностування та 

профілактику відхилень психологічного стану, шляхом проведення бесід та 

тренінгів. Активна робота психолога проводиться щодо розвитку здібностей 

учнів шляхом проведення тренінгів «Твоє життя – твій вибір», «Справедливість 

і права», «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»; індивідуальна діагностика 

психологічних особливостей учнів, схильних до правопорушень. 

Постійно проводиться моніторинг вихованості учнів та обізнаності з 

питань правової освіти, анкета для учнів, їх батьків та педагогів «Молодь і 

протиправна поведінка». 

У структурі учнівського самоврядування є комітет захисту прав дитини. 

Комітет працює за розробленим планом. Членами комітету проводиться 

постійна просвітницька робота з питань вивчення прав дитини відповідно до 

статей Конвенції ООН про права дитини, законів України. Лідери учнівської 

організації вчать учнів правильно знаходити шляхи захисту своїх прав, 

організовують дискусії, круглі столи, дебати з питань правового виховання, 

брейн - ринги. Позаурочні заходи розробляються і координуються заступником 

директора з навчально-виховної роботи. 

Керівниками груп розробляються та проводяться тематичні виховні 

години, позакласні заходи з учнями, які мають соціальний зміст, піднімають 

важливі питання сучасності, висвітлюють справжні людські цінності – совість, 

взаємодопомога, порядність, небайдужість та підвищують правову освіту учнів. 
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Щороку у училищі проводиться Всеукраїнський тиждень права. 

Відповідно до плану тижня проводяться тематичні виховні години «По 

сторінках Конвенції ООН про права дитини»; бесіди правового спрямування: 

«Мої права». «Я і закон», «Міжнародні організації, що захищають права дітей 

”; «Демократичні принципи і цінності», «Міжнародні механізми захисту прав 

людини». Цікаво пройшов брейн-ринг для учнів «Найрозумніший з правової 

тематики».  З 10.12.2012 по 14.12.2012р. в училищі проводився Всеукраїнський 

тиждень права. В рамках проведення тижня права учні під керівництвом 

викладача правознавства аналізували складні умови соціальної адаптації 

підлітків, що зазнали насилля з боку дорослих, результатом їх думок було 

створення презентацій. На високому рівні висвітлив тему учень Коротков 

Олександр, який став переможцем конкурсу в рамках Всеукраїнського тижня 

права. 

З метою виховання  правової свідомості у молодіжному середовищі 1 

червня 2013 року на базі Білоцерківського дендропарку «Олександрія» 

відбулася гра-квест між учнями 22-х професійно-технічних навчальних закладів 

Київської області. 

Завданням заходу було: 

-  поширення інформації про Загальну декларацію прав людини; 

-  практичне розуміння механізмів реалізації прав людини; 

-  моделювання практичних дій молодої людини в умовах правового поля; 

- інформування молодих людей про їхні права за методом «Рівний-

рівному». 

Команди учасників відвідали 15 правових локацій, що були розташовані у 

трьох ігрових  зонах -  зона загальних прав, зона іміджевих і соціальних прав та 

зона громадських прав,  в яких проявили свою творчість, інтелект, 

фотоаматорство, спортивну підготовку. 

Команда нашого училища в складі: Клименка Миколи, Архір’єва 

Володимира, Мазура Вячеслава, Демянюк Анни, Михайлюк Катерини, 

Калугіної  Євгенії вибороли у нелегкому  конкурсному завданні срібні медалі. 
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Значна правоосвітня робота в училищі проводиться активом 

інтелектуального клубу «Ерудит». Підтвердженням цього стала перемога 

команди училища у обласному чемпіонат з інтелектуальних ігор, 

співорганізатором чемпіонату виступило Головне управління юстиції у 

Київській області. 

30.09.2013 року в училищі проводився правовий брейн-ринг між 

командами училища, метою якого було навчити учнів користуватися своїми 

правами за різних обставин, виховувати почуття відповідальності за свої 

вчинки, адже саме в грі учні поринають в атмосферу змагань, коли необхідно 

вирішувати конкретні завдання та долати перешкоди. 

У грі взяли участь 6 команд. Гра складалася із двох турів. За результатами 

у другий тур вийшло 3 команди "НЛО", "Легіон" та "Лабіринт". У результаті 

запеклої боротьби, під час якої учні показали високий рівень знань та 

неабиякий ентузіазм, перемогла команда групи №114 «Легіон». 

20 лютого 2013 року в методичному кабінеті училища відбувся круглий 

стіл «Діти вулиці». Присутні на заході класні керівники і майстри виробничого 

навчання груп розглянули питання про те, хто ці діти, чому вони перебувають 

на вулиці, які є напрямки роботи з такими дітьми. 

Учасники круглого столу переглянули тематичний фільм «Діти вулиці. 

Українські реалії», взяли участь в обговоренні доповідей «Безпритульність в 

українському суспільстві та її профілактика» та «Проблема безпритульності 

дітей та кіднепінгу». 

У  групі №114 «Кухар; офіціант» проведена відкрита година спілкування 

на тему «Ми різні, але ми єдині» у формі комунікативно-рольової гри. Учні 

ознайомилися з такими поняттями як толерантність, стереотипи, дізналися про 

зв'язок понять толерантність і міжнаціональне спілкування. Група взяла 

активну участь в обговоренні питань, показала високий рівень підготовки. 

Особливою популярністю в учнів училища користується лекторій «Закон 

і ми», який працює за окремим планом протягом року. 



 91 

Силами учнівського самоврядування проведено конкурс малюнків  

«Молодь вибирає здоровий спосіб життя!». 

Відбулася зустріч учнів  з оперуповноваженим кримінальної міліції у 

справах неповнолітніх. Класними керівниками проведені індивідуальні бесіди з 

батьками «Форми соціального контролю за дотриманням правових і моральних 

норм поведінки неповнолітніх». Учнями  випущені газети з правової тематики. 

Вчителями історії та права розроблено та проведено відкриті уроки з курсу 

«Людина і суспільство», «Свобода особистості в сучасному світі», «Людина як 

частина  суспільства», «Роль громадських організацій у формуванні 

особистості». 

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу загальних зборів 

батьків, групового, загальноучилищного батьківського комітету, постійно 

діючого батьківського всеобучу, план якого затверджується на початку 

навчального року. 

У нашому навчальному закладі проводиться кропітка виховна робота. 

Велику роль відіграє медичний персонал, надаючи допомогу учням в 

ознайомленні зі згубними звичками, які не лише шкодять їхньому здоров’ю, а й 

майбутньому їхньому поколінню, а в більшості випадків це може привести і до 

летальних випадків. 

На 2013-2014 навчальний рік складений графік лекцій таких медичний 

фахівців: фтизіатр, нарколог, гінеколог, венеролог, снідолог, які мають на меті 

ознайомити учнів нашого училища з «життєвими проблемами», які загрожують 

здоров’ю. 

Під час проведення лекторію на тему “ Зловживання алкоголем ” 

нарколог дуже ефективно наводить аргументи психологічного порядку. 

Наприклад, розвінчує уявлення підлітків про те, що вживання алкоголю – це 

ознака дорослості і незалежності. Навпаки, основна ознака дорослості – 

відповідальність, і доросла людина не буде шкодити своєму здоров’ю, оскільки 

вона відповідально ставиться до свого життя. 
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Вивчаючи розділ “Профілактика зловживання забороненими 

психотропними речовинами ”, учням розкривають значення терміну 

“наркоманія”, негативний вплив вживання наркотичних речовин і подальшої 

наркотичної залежності. 

Традиційним  в  нашому закладі став лекторій “Бережи здоров’я з 

молоду”, на якому проводяться ряд таких лекцій: 

- «Здоровий спосіб життя: наркоманія, куріння та алкоголізм»; 

- «Як уберегти себе від зараження Віл інфекцією»; 

- «Я хочу жити нормальним життям – профілактика венеричних 

захворювань»; 

- «За вільну від тютюнового диму планету»; 

- «Наркозалежність»; 

- «Варто замислитися: цигарка – друг?» 

У медпункті училища був обладнаний куточок «Здоров’я» методичними 

та наочними посібниками з питань охорони здоров’я, медико - гігієнічного 

виховання та формування здорового способу життя. Учні училища 

ознайомилися з такими санітарними бюлетенями: 

 «Захисти себе від Віл СНІДу»; 

 «10 основних фактів, які молодь має знати про Віл та СНІД»; 

 «Алкоголізм – руйнівник здоров’я»; 

 «Обери здоровий спосіб життя»; 

 «Наркоманія – дорога в безодню»; 

 «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом». 

Крім того, є ряд інформаційних листівок, які теж є цікавою інформацією 

для ознайомлення: 

 «Ваше вчасне втручання врятує життя підлітка»; 

 «СНІД – 54 питання і відповіді»; 

 «Ваш спосіб життя – ваше здоров’я»; 

 «Марихуана змінює вас»; 

 «Життя прекрасне, коли воно безпечне»; 
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 «В майбутнє без СНІДу»; 

 «Зупинити СНІД»; 

 «Що потрібно знати про туберкульоз». 

Медичний працівник училища підготувала інформаційні листівки: «1 

грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «24 березня – Всесвітній день 

боротьби з туберкульозом», «31 травня – Всесвітній день НЕ куріння», «26 

червня – Всесвітній день боротьби з наркоманією», тести – «Шкідливість 

вживання наркотиків: правильно чи не правильно», «Паління», «Чи маєте ви 

схильність до вживання алкоголю», вікторина «Чи знаєш ти про вплив 

тютюнового диму», «Алкоголь та наслідки його вживання», анкета «Курця», 

«Анонімна анкета з питань профілактики туберкульозу». 

Спостереження свідчать, що однією з головних причини появи 

важковиховуваних учнів в училищі є відсутність ранньої психолого-

педагогічної діагностики відхилень у поведінці,  несвоєчасне виявлення в 

дитини як позитивних, так і негативних якостей і здібностей, відсутність 

захисту і допомоги  дитині у процесі її розвитку. 

Питання правового виховання і правової освіти виносилися на розгляд  

засідання методичних об’єднань класних керівників в 2012-2013н.р.: 

 «Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми 

профілактичної виховної роботи з неповнолітніми»; 

 «Робота з важкою дитиною»; 

  «Агресивна поведінка підлітків». 

Був проведений круглий стіл «Діти вулиці». 

На засіданнях методичної комісії керівників груп бібліотекар робив огляд 

літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні 

питання. 

Удосконалюючи систему виховної роботи училища ми відчули 

необхідність нових підходів до формування духовно-моральних якостей 

особистості, докорінного переосмислення  парадигми виховання, оновлення 
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якісних характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його 

життєдіяльності. 

Для реалізації цього, виходячи з проблемного питання, вимог правової 

освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну 

профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів, був 

затверджений план роботи МК керівників груп. 

Аналізуючи самооцінку роботи керівника групи, знову ж таки 

переконались у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної 

роботи, оскільки кожен із керівників групи  намагається відшукати свої шляхи 

вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність керівника 

групи, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше 

доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. 

Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. 

Працювати й творити в інтересах дитини задля дитини. 

Педагогічна практика стверджує, що серед учнів стає дедалі більше 

важковиховуваних дітей. Проблема “ важких ” дітей  стає особливо болісною 

зараз. 

Правове виховання та профілактика правопорушень серед підлітків 

постійно в  центрі уваги педагогічного колективу училища. 

Система правовиховної роботи та правової освіти, що склалася в 

училищі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому 

вихованні учнів досягнуто. Уся робота в цьому напрямку сприяє розширенню 

правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в 

повсякденному житті. 

Найефективнішою формою роботи з батьками та опікунами є 

двосторонній зв'язок: керівник групи - батьки (опікуни) учнів. В навчальному 

закладі з початку навчального року розробляється графік батьківських зборів на 

рік індивідуально під кожну групу окремо  з урахуванням термінів виходу учнів 

на практику.  На перших батьківських зборах обирається батьківський комітет, 

який опікується добробутом учнів.  Батькам разом  з учнями читають лекції, 
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проводять бесіди на теми: відповідальність за скоєння правопорушень їх дітьми 

та неналежне виховання, насилля,що призводить до негативних наслідків. За 

вересень – листопад 2013 року в навчальному закладі пройшло сім батьківських 

зборів, у роботі яких прийняли участь близько 100 батьків. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД У ПРАВОВИХОВНІЙ РОБОТІ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
       З досвіду роботи ДНЗ   

       «Ржищівський професійний  
       ліцей» 

Основною функцією психологічної служби ліцею є проектування та 

організація середовища, яке б сприяло розвитку особистості, її здібностей, 

забезпечило б умови для повного розкриття потенціалу дитини, орієнтувало б 

на саморозвиток.  

Засобами психологічного супроводу найчастіше розв’язуються такі 

проблеми: формування здорового способу життя; особистісного та 

індивідуального розвитку учня; адаптації до навчального закладу та до обраної 

професії; робота з учнями, які мають проблеми у поведінці («група ризику»); 

пошуки виходу з конфліктних ситуацій; міжособистісне спілкування. 

Робота з учнями починається уже з перших днів їхнього перебування у 

ліцеї. Для вивчення особистості учня, запобігання проблемам, які можуть 

виникнути під час пристосування до нових умов навчання та праці, врахування 

чинників, які впливають на якість навчання, створення доброзичливої 

атмосфери в групах використовується пакет методик, що пройшли експертизу 

та дозволені для використання у навчальному закладі. З їх допомогою 

вивчаються акцентуації характеру, міжособистісні стосунки у навчальній групі, 

рівень згуртованості групи, рівень тривожності, оцінка стосунків учня з 

групою, внутрішногрупова взаємодія, статус і роль кожного учня в колективі, 

мотивація навчальної діяльності, ціннісні орієнтації, рівень адаптації у 

навчальному закладі та ін. 

Після спостереження та діагностики проводяться психолого-педагогічні 

консиліуми для об’єднання зусиль усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, 

зацікавлених в успішному навчанні, повноцінному розвитку та вихованні учнів, 

щоб виробити рекомендації щодо роботи з кожною дитиною та групою 

загалом. 
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У грудні 2012 року в ліцеї проводились дослідження з метою вивчення 

проблем насильства та проявів жорстокості серед учнів ліцею. Результати 

досліджень обговорювались на засіданні педагогічної ради. Було розроблено 

заходи щодо вирішення проблем, які виникли. 

Кожен класний керівник веде «Журнал обліку, реєстрації підсумків 

організації та проведення виховної роботи з учнями групи», у якому окрім 

загальних є додаткові відомості та спостереження за період навчання 

вихованців.  

У своїй діяльності психолог спирається на класного керівника, майстра в/н, 

вихователя. Саме класний керівник та майстер в/н координують усю навчально-

виховну роботу, спостерігають кожного учня у навчальній, професійній та 

позаурочній діяльності, активно спілкуються з сім’єю учня. Від їхньої 

грамотності, майстерності, ерудиції, культури, залежить результат роботи і 

розвитку індивідуальності учня. 

Тому велика увага приділяється просвітницькій роботі з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу, налагодженню конструктивної співпраці в 

колективі. Однією з ефективних форм роботи є індивідуальні та групові 

консультації. Проводяться вони не лише за запитом, але й після діагностичних 

досліджень, що дає змогу майстрові, класному керівникові та вихователеві 

краще зрозуміти своїх вихованців, знайти до них правильний підхід, отримати 

необхідні рекомендації. Педагогам, учням та батькам надається своєчасна 

психологічна допомога та підтримка. 

Практичним психологом протягом року проводилися для педагогічних 

працівників такі лекції:  

- «Виховання як управління процесом розвитку особистості»; 

- «Профілактична діяльність класного керівника і вихователя щодо 

запобігання негативних проявів в учнівському середовищі». 

Дали позитивні результати виступи психолога на засіданні методичної 

комісії класних керівників за такими темами: 
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- Формування позитивного психологічного клімату в учнівському 

колективі. 

- Засоби масової інформації як один з компонентів соціального оточення та 

їх вплив на розвиток особистості. 

- Взаємодія класного керівника та вихователя з важковиховуваними 

учнями. 

- Формування в учнів здатності до самореалізації. 

- Психологічна культура педагога. 

У жовтні-листопаді 2012 року на батьківських зборах було прочитано 

лекції: «Проблеми адаптаційного періоду першокурсників», «Криза юнацького 

віку та її особливості». Протягом року проводиться індивідуальна робота з 

батьками щодо вирішення різних психологічних проблем їхніх дітей (за 

запитом). 

У І семестрі поточного навчального року  було організовано проведення 

тренігових занять за програмами «Я – ліцеїст», «Освіта «рівний – рівному» (І 

курс) та «Захисти себе від ВІЛ». Проходили адаптаційні зустрічі «Новачок у 

ліцеї». 

Досить плідними є заходи з використанням інтерактивних технік, 

психологічних вправ та мультимедійних демонстрацій (бесіди, години 

спілкування, виховні години, лекції з використанням мультимедійних засобів, 

обговорення фільмів). Тематика їх різноманітна: «Відповідальність 

неповнолітніх за недотримання законів», «Бути на Землі людиною», 

«Байдужість не прощається», «Що ти вкладаєш у поняття «дружна група»?», 

«Твоє життя – твій вибір», «Вплив тютюну, алкоголю та наркотиків на організм 

людини. Соціальні наслідки» та ін. Практикується проведення етичних діалогів 

«Поговоримо відверто». 

Велику роль відіграє профілактична робота з учнями, які мають відхилення 

у поведінці, віднесені до «групи ризику». Окрім виявлення характерологічних 

особливостей цих учнів, визначення самооцінки, інтелектуального розвитку та 

взаємовідносин у колективі, проводиться функціональний аналіз проблеми 
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учня, виявляються головні причини, які обумовлюють труднощі, ступінь 

небезпеки та тип важковиховуваності. На кожного з таких учнів заводиться 

картка індивідуального супроводу. Розробляються рекомендації для 

педагогічних працівників щодо роботи з цими учнями, проводиться корекція 

їхньої поведінки, емоційно-вольової сфери, тривожності, ціннісних орієнтацій.  

Класні керівники, майстри в/н, вихователі, керівники гуртків та спортивних 

секцій намагаються таких учнів більше залучати до колективних справ, участі у 

різноманітних змаганнях. 

У ліцеї розроблена окрема Програма роботи з учнями «групи ризику», 

схильними до правопорушень. Вона передбачає цілеспрямовану роботу з 

морально-правової освіти, вивчення особистості учнів, індивідуальний підхід, 

психолого-педагогічну допомогу, залучення учнів до суспільно-корисної 

діяльності, участі у позаурочних заходах, організацію дозвілля. 

Створюються умови для самореалізації особистості, що передбачають 

спрямованість на розхитування і руйнування девіантних установок, уявлень, 

мотивів, стереотипів поведінки та формування нових, позитивних; розвиток 

соціальної активності, інтересу до себе та оточуючих; навчання навичкам 

саморегуляції, співпраці, умінню здійснювати правильний вибір форм 

поведінки, адекватно проявляти активність; опора на позитивний досвід та 

створення і закріплення зразків позитивної поведінки; розвиток інтересу до 

обраної професії. 

Практичним психологом підготовлена папка «На допомогу вихователю», у 

якій підібрано не лише методичні матеріали, що стосуються виховної роботи з 

учнями, а й розміщено рекомендації «Попередження суїцидальної поведінки», 

«Способи впливу на учнів, що порушують дисципліну», «Як працювати з 

учнями девіантної поведінки?», «Робота в групах І курсу під час адаптаційного 

періоду», «Індивідуально-психологічний розвиток особистості у період ранньої 

юності». 
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СПОСОБИ ВПЛИВУ НА УЧНІВ, ЩО ПОРУШУЮТЬ 

ДИСЦИПЛІНУ (ПОРАДИ ПСИХОЛОГА) 

       З досвіду роботи ДНЗ   
       «Ржищівський професійний  
       ліцей» 

 

Дитину можна порівняти з дзеркалом. Вона відбиває любов, а не починає 

любити першою. Якщо дітей обдаровують любов’ю, вони її повертають. Якщо 

їм нічого не дають, то їм нічого повертати. 

Основні форми порушення дисципліни: 

 розмови учнів на уроках; 

 запізнення на уроки; 

 прогули уроків; 

 прослуховування музичних записів за допомогою плеєра; 

 обмін SMS-ками з друзями; 

 ходіння по класу під час уроку; 

 псування майна та обладнання; 

 словесна образа вчителя; 

 ігнорування його запитань; 

 «кидання» різних предметів у педагога; 

 поява на уроці в стані алкогольного сп’яніння; 

 гра в карти. 

Діапазон порушень досить широкий. А які ж причини цього? Основними 

причинами є незацікавленість предметом та педагогом і, як наслідок, намагання 

уникнути певних тем тими чи іншими способами. Серед причин можна назвати 

негативний вплив на поведінку учнів програм телебачення, проповідування 

насильства, тематики криміналу тощо. 

Які ж проблеми та методи вирішення проблем дисципліни використовують 

вчителі? Найчастіше – підвищення голосу, крик та інші шумові ефекти (бити 

указкою чи лінійкою по парті). Однак, за результатами опитування, цей прийом 
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не ефективний, бо викликає протилежну реакцію. Зустрічаються випадки 

рукоприкладства, словесної образи, виставлення поганих оцінок у рапорт.  

Учні обирають різну поведінку, щоб відчути свою значущість і важливість 

як членів різних груп: у родині, у групі, у спортивній секції, у гуртку художньої 

самодіяльності. Коли педагогам вдається розпізнати за їхньою «поганою» 

поведінкою найважливішу для них потребу бути залученим до тих чи інших 

соціально значимих процесів і груп, вони зі свого боку починають виявляти 

шляхи допомоги учням у виборі більш ефективних видів поведінки, які 

відповідають зазначеній потребі і не є при цьому порушенням дисципліни. На 

чому базується поведінка учнів?  

Є три основні закони, яким підпорядковується поведінка учнів, ким би вони 

не були. 

1-й закон. Учні обирають певну поведінку у певних обставинах. 

Педагог має визнати за кожним учнем право вибору. Не можна без шкоди 

для особистості позбавляти його цього права, ставлячи у безвихідну ситуацію. 

Вибір існує і в нас: ми можемо діяти звичними методами маніпулювання, не 

залишаючи учневі вибору, а можемо захотіти щось змінити у власній поведінці 

(а це потребує сміливості), навчитися взаємодіяти з учнями, щоб вони захотіли 

вибрати адекватну поведінку замість тієї, яка не відповідає існуючим правилам. 

2-й закон. Будь-яка поведінка підкорена загальній меті – почуватися 

залученим до життя групи, ліцею, або, іншими словами, відчувати свою 

важливість і значимість. 

Ця потреба природна для будь-якої людини, адже люди – істоти соціальні. 

Більшу частину часу учні проводять у ліцеї (на уроках, у гуртожитку), тому 

можна вважати нормальним бажання кожного зайняти своє місце у цій 

спільноті. Це бажання втілюється у трьох окремих цілях: 

- відчувати свою самостійність у навчальній діяльності (інтелектуальну 

самостійність); 

- будувати і підтримувати прийнятні стосунки з педагогами та 

одногрупниками (комунікативна самостійність); 
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- робити свій особистий внесок у життя групи та ліцею (самостійність у 

колективній діяльності). 

Учні домагаються досягнути цих цілей усіма можливими для них 

способами. Якщо їм невідомі або недоступні прийнятні способи, вони 

використовують ті, які педагоги називають порушенням дисципліни, або 

поганою поведінкою. 

3-й закон. Порушуючи дисципліну, учень усвідомлює, що поводиться 

неправильно, але може не усвідомлювати, що це порушення переслідує одну з 

чотирьох цілей: привернення уваги, отримання влади, помста, уникнення 

невдачі. 

Цілі «поганої» поведінки учнів 

(за Р. Дрейкурсом) 

 

Цілі  

«поганої»  

поведінки 

 

Привернення уваги 

 

Боротьба за владу 

 

Помста  

 

Уникання невдачі 

 

 

 

 

Соціальні 

причини 

 

Емоційна холодність 

дорослих. Увага 

приділяється 

поганій, а не 

хорошій поведінці. 

Дитина не вміє 

просити уваги у 

прийнятній формі. 

Відчуває дефіцит 

особистої уваги до 

себе, почуває себе 

«порожнім місцем» 

 

Утвердження себе не 

у стосунках із самим 

собою, а у стосунках 

з оточуючими. 

Бажання 

самоствердитися за 

рахунок інших. 

«Мода» на сильну 

особистість, 

відсутність 

прикладів 

конструктивного 

підпорядкування в 

оточенні дитини 

 

 

Приклади 

«силового 

вирішення 

конфліктів». 

Дитина не вміє 

адекватно виразити 

почуття душевної 

близькості. 

Зростання 

насильства у 

суспільстві 

 

Занадто високі 

вимоги батьків та 

педагогів. Дитину 

постійно критикують 
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Прояви  

поведінки 

 

Привертає увагу 

будь-якими 

способами 

 

«Ти мені нічого не 

зробиш». Спалахи 

обурення, нагнітання 

напруженості або 

тиха неслухняність 

 

Шкодить у відпо-

відь на реальні або 

уявні образи. Ігно-

руються дружелю-

бні способи конта-

кту 

 

 

«Не буду й 

пробувати, однаково 

не вийде». 

Відкладання на 

потім, не доведення 

до кінця. «Я погано 

себе почуваю» 

 

 

 

Реакція  

педагога та 

батьків 

 

Роздратування, 

обурення, бажання 

нагадувати або 

вмовляти, словесні 

зауваження, погрози 

 

Гнів, обурення, 

почуває себе 

спровокованим, 

бажання застосувати 

силу (струснути, 

вдарити тощо). «Я 

змушу тебе це 

зробити» 

 

Образа, біль, 

спустошення на 

додаток до гніву, 

обурення й страху. 

«Як ти міг зі мною 

так вчинити?» 

Хочеться негайно 

відповісти тим же 

або уникнути такої 

ситуації 

 

 

Розпач, почуття 

безпорадності. «Що 

я можу зробити?» 

Роздратування і 

жалість, хочеться 

виправдати або 

пояснити поведінку 

дитини, зробити за 

неї 

 

Відповідь 

учня на  

реакцію  

батьків, 

педагога 

 

Тимчасово припиняє 

дію 

 

Посилення дії: «ви 

мені все одно нічого 

не зробите». Погана 

поведінка триває 

доки учень сам не 

вирішить її 

припинити 

 

Хоче звести 

рахунки, відчуває 

до себе ворожість і 

викликає ворожість 

інших. Припиняє 

витівку, коли сам 

вирішить 

 

 

Відчуває, що немає 

сенсу що-небудь 

робити і далі нічого 

не робитиме 

 

 

Сильний 

бік  

поведінки 

 

Потреба у контактах, 

взаєминах 

 

Демонстрація 

лідерських 

здібностей: уміння 

незалежно мислити, 

сміливість, здатність 

 

Здатність захищати 

себе від болю та 

образ 

 

Захист свого «Я» від 

подальшого 

зниження 

самооцінки 
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опиратися 

авторитетам 

 

 

 

 

 

Способи  

запобігання 

 

Не реагувати на 

негативну поведінку 

(ігнорування). Вчити 

учнів привертати до 

себе увагу 

прийнятними 

способами. 

Нагороджувати за 

хорошу поведінку, 

приділяючи набагато 

більше уваги. Дати 

дитині відчути себе 

потрібною. 

 

Уникати 

конфронтації, 

наказів. Дати 

можливість вибору. 

Дружній візуальний 

контакт. Надати 

учневі позитивні 

можливості відчути 

свою силу. 

Віддавати частину 

своїх організаційних 

функцій 

 

Не відповідати 

образою на образу. 

Засуджувати 

вчинок, а не 

особистість 

дитини. Вчити її 

виражати біль і 

страждання 

прийнятним 

способом. Будувати 

свої стосунки за 

принципом турботи 

про учня 

 

 

Не умовляти, не 

показувати жалість. 

Уникати діяти 

замість дитини, 

підтримувати. 

Спонукати до зміни 

установки «я не 

можу» на установку 

«я можу». Знайти 

ситуації, де учень 

почуватиметься 

цінним, успішним   

 

Якими б не були цілі поганих вчинків учнів, потрібно якось взаємодіяти з 

ними. Якщо ми навчимося ідентифікувати мотиви порушення дисципліни, то 

зможемо правильно налагоджувати спілкування з учнем, змінити 

неконструктивний спосіб спілкування на правильний і ефективний. 

Правильна стратегія приводить до покрокового зменшення частки 

неприйнятної поведінки і до поступової побудови позитивного уявлення про 

себе і збільшення внутрішньої волі.  

Педагогічне втручання – це тільки створення деяких умов, у яких діти 

можуть прийняти рішення змінити поведінку, а можуть і не прийняти. Яке 

рішення прийме учень, багато в чому залежить від нас. 

Мотиваційний підхід до рішення проблеми навчальної дисципліни відбитий 

у роботі С. Кривцової та О. Мухаматуліної «Виховання: наука добрих звичок. 

Практичний посібник для педагога та шкільного психолога». Інший підхід, що 

міститься в роботах Р. Рогожнікової, Н. Шкітіної, В. Букатова та ін., акцентує 
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увагу на певних якостях і вміннях учителів, що є важливою умовою 

встановлення навчальної дисципліни.  

Кілька правил, які дадуть змогу не поглиблювати конфлікт: 

 Говоріть про конкретну проблему. Не перераховуйте всі негативні вчинки 

учня, колишні чи майбутні. Це призведе до загострення напруги. Обмежтесь 

початковою проблемою. 

 Уникайте узагальнень. Не починайте зауважень словами: «ти завжди», 

«ти ніколи» і т.п. Це відвертає увагу від початкової проблеми. 

 Не домагайтеся свого за рахунок зниження статусу учня. Аргументи на 

зразок «я старший, мудріший і досвідченіший» чи «я знаю краще за тебе», 

може, і здатні змусити учня замовкнути або погодитись, але не допоможуть 

вирішити проблему. Робіть ставку на розумність своїх аргументів. 

 Слухайте. Слухаючи, ви тим самим засвідчуєте, що цінуєте думку учня. 

 Не використовуйте ярликів. Коли ви використовуєте ярлики, наприклад, 

слова «безвідповідальний», «упертий», «невихований», «тупий», то даєте 

учневі зрозуміти, що він зовсім пропащий. 

 Не пророкуйте майбутнього. «Ти ніколи не змінишся», «підеш волам 

хвости крутити» і т.п. Такі твердження лише відвернуть увагу від початкової 

проблеми і захистять вас від необхідності докладання зусиль для створення 

добрих стосунків з дитиною. 

 Не використовуйте сарказм. Якщо ви саркастичним тоном скажете: 

«Який же ти розумний…», то вкладете у цю фразу думку, що ваш учень – 

повний дурень, і, до того ж не несе за це жодної відповідальності. 

 Подумайте перед тим, як грати роль страждальця. Фрази на кшталт: «Ви 

мене в труну заженете», «Я вже усі нерви з вами вимотала» - просте 

маніпулювання. 

 Гроші – не аргумент. «От коли підеш працювати і зароблятимеш гроші, 

тоді й матимеш право на власну думку». 
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 Родинні зв’язки – не аргумент. «Ти поводишся так само, як і твій батько 

(мати)» чи «Батько твій так робив і тебе навчив» – ці фрази зруйнують увагу до 

ваших слів. 

 Не давайте поради, як себе поводити, думати, почувати. Коли ви 

нав’язуєте свою пораду, то займаєте позицію повної переваги над дитиною. 

Подумайте, як ви самі ставитесь до того, що вам постійно вказують, що треба 

робити. 

 Уникайте погроз. «Якщо ти цього не зробиш,…» 

 Дотримуйтеся сталості. Постійна зміна своєї позиції виводить учня з 

рівноваги. Наприклад, ви суперечите самі собі, коли скаржитесь, що учні вам не 

розказують про свої проблеми, а іншого разу, не дослухавши, кажете: «Це 

дурниці, краще йди займися корисною справою». 

 Не читайте чужих думок. Запитуйте «Про що ти думаєш», замість «Я 

знаю, що коли ти так дивишся, то завтра робитимеш те саме». 

 Якщо учень говорить дуже голосно, почніть знижувати тон свого голосу. 

Як не дивно, іноді тихий глос значно більше привертає увагу і знижує 

інтенсивність конфлікту. 

 Говоріть про себе. «Я-вислови» говорять про ваші власні почуття або 

реакцію. «Ти-вислови» представляють звинувачення і оцінку учня, змушують 

його захищатись і провокують агресію.    

Замість висновку: 

Людина виховується для свободи. (Гегель) 

 

Рабство знищує людину ще до того, як вона починає любити свої кайдани. 

(Л. Вовенарг) 

 

Немає людини, яка б не любила свободу; але справедлива людина вимагає її 

для всіх, а несправедлива – лише для себе. (Л. Берне) 

 

Ставлення до дітей – міра духовної гідності людини. (Я. Бриль) 
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ДОДАТКИ 

Приблизний  перелік документації, 

яка повинна бути наявна в навчальних закладах, 

з питань організації правовиховної роботи 

1. Розділ правовиховної роботи в загальному плані навчального закладу на 

рік. 

2. Облік учнів, схильних до правопорушень та відхилень у поведінці, які 

потребують особливої уваги та контролю. 

3. Облік функціонально-неспроможних сімей. 

4. Облікові картки підлітків та неблагополучних сімей з матеріалами 

профілактичної роботи (акти обстеження житлово-побутових умов, 

характеристики дітей, психологічні рекомендації, результати рейдів, 

перевірок, заслуховування на педрадах, штабі профілактики, 

батьківському комітеті). 

5. Наказ про закріплення наставників за учнями, що перебувають на обліку. 

6. Склад штабу профілактики, наказ про створення.. 

7. План роботи штабу профілактики правопорушень. 

8. Протоколи засідань штабу профілактики. 

9. План роботи батьківського всеобучу. 

10.  План роботи батьківського комітету ПТНЗ (список комітету). 

11.  Протоколи засідань батьківського комітету ПТНЗ. 

12.  Плани проведення місячників, тижнів правових знань. 

13.  Заслуховування питань профілактики правопорушень на педагогічних 

радах, нарадах при директорові. 

14.  Накази директора з питань профілактичної роботи з учнями, батьками, 

відвідування занять.  

15.  Накази про перевід чи відрахування учнів ПТНЗ.  

16.  Планування, організація роботи профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, СНІД, токсикоманія, 

аморальна поведінка). 

17.  Тематика кінолекторіїв, циклів лекцій, зустрічей з фахівцями.  

18.  Методичні матеріали, постанови Уряду, Укази Президента, обласні 

програми, районні заходи з даного питання.  

19.  Психолого-педагогічні обстеження, анкетування.  

20.  Матеріали з питань роботи практичних психологів щодо попередження 

злочинів та правопорушень. 
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Обов’язкові накази по навчальному закладу  

з питань правовиховної роботи 

 

1. Про організацію правовиховної роботи у навчальному закладі. 

2. Про створення штабу профілактики правопорушень. 

3. Про призначення громадських наставників. 

4. Про проведення місячника правових знань. 

5. Про підсумки роботи по виконанню обласних програм з профілактики 

правопорушень та злочинності. 

6. Про підсумки організації правовиховної роботи у начальному закладі. 

7. Про організацію роботи з попередження правопорушень в окремих 

групах. 

8. Про підсумки роботи штабу з попередження правопорушень. 

9. Про підсумки роботи наставників. 

 
 

ПРОГРАМА 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ І ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

З УЧНЯМИ «ГРУПИ РИЗИКУ» 

 

1. Виявлення учнів, що мають труднощі в навчанні, проблеми у поведінці 

й ознаки емоційних розладів як можливої «групи ризику» 

Містять: 

 бесіди з класними керівниками і викладачами; 

 спостереження у групах; 

 тестування, соціометричне обстеження, аналіз анкет учнів. 

Тестування 

1. Методика Векслера. Мета: вивчення мислення. 

2. Методика аналізу відношення понять. Мета: вивчення мислення. 

3. Тести Айзенка. 

4. Визначення типу темпераменту за допомогою опитувальника Русанова 

(ОСТ). 

5. Методика визначення типу акцентуацій за Леонгардом. 

6. Проективні методики: неіснуюча тварина; будинок, дерево, людина. 

7. Діагностика агресії у підлітків методикою Басса-Дарки. 

8. Методика виявлення мотивів поведінки. 

9. Методика типового реагування на конфліктні ситуації. 

10. Соціометрія. 

11. Методика вивчення мотивації навчання. 

12. Профорієнтація 

o методика «Мотиви вибору професії»; 

o тест Д. Голанда з вивченням особистості; 
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o опитувальник професійних переваг; 

o карта інтересів А. Голомштока; 

o методика вивчення здібностей учнів (комунікативні, організаторські); 

o експрес-аналіз рівня прагнень Л. Бороздіної. 

13.Бесіди і консультації для батьків, діти яких мають труднощі в навчанні, 

проблеми у поведінці й ознаки емоційних розладів. 

ІІ. Визначення причин труднощів учнів «групи ризику» 

Можливе через: 

 індивідуальне обстеження учнів «групи ризику» (тестування, бесіди, 

інтерв’ю); 

 функціональний аналіз проблеми підлітка, виявлення головних причин, 

що викликають труднощі; 

 визначення типу «групи ризику» та способів роботи. 

ІІІ. Можливі шляхи подолання труднощів: 

 переадресація до фахівців: психоневролога, психотерапевта, до 

соціальних служб; 

 індивідуальна або групова психолого-педагогічна корекція; 

 робота психолога з родиною: рекомендації, що стосуються перебудови 

сімейних відносин; зміни стилю виховання; 

 рекомендації викладачам про вибір індивідуального педагогічного стилю 

спілкування з кожним підлітком; 

 зниження вимог до виконання навчальних програм; 

 тимчасовий перехід на індивідуальну (домашню) форму навчання; 

 зміна колективу; 

 перехід до іншого викладача; 

 заохочення до позашкільної діяльності, створення «ситуації успіху»; 

 допомога родині з боку вихователів, соціальних педагогів, служб з 

охорони дитинства. У крайньому випадку – клопотання про позбавлення 

батьківських прав. 

 

ІV. Психологічна освіта викладачів і батьків 

1. Психолого-педагогічні семінари: «Емоційні розлади у дітей», «Чинники, 

що впливають на суїцидальну поведінку в юнацькому віці», «Шляхи 

допомоги при потенційному суїциді». 

2. Виступи на батьківських зборах, де в загальному вигляді повідомляють 

дані, отримані в результаті психологічних досліджень, пропонують 

рекомендації з поліпшення емоційного клімату в родині, запобігання і 

корекції дитячих розладів, шляхи профілактики суїциду. На індивідуальні 
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консультації запрошуються батьки учнів, умовно віднесених до «групи 

ризику». 

 

V. Робота з педагогічним колективом 

1. Психолого-педагогічний консиліум або спеціальна педрада, присвячена 

профілактиці суїцидів. Під час підготовки до педради проводиться 

вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, розподіл 

ролей, виявлення учнів, що мають статус лідерів або відторгнених. 

Виявлення «групи ризику» і складання списку на кожну групу. 

2. Індивідуальні бесіди і консультації з педагогами за результатами 

тестувань і спостережень; рекомендації з вибору адекватних методів 

педагогічного впливу щодо групи в цілому й окремих учнів. 

3. Педагогічні консиліуми за окремими учнями «групи ризику». 

4. Участь у розробці заходів щодо надання допомоги дітям із соціально 

неблагополучних родин. 

 

VІ. Корекційна робота з учнями 

 Групи психологічної корекції, тренінгові групи із залученням учнів, що 

виявили схильність до цих розладів. 

 Групові й індивідуальні консультації з учнями. 

 Соціально-психологічні тренінги з групою учнів або з групою. 

 Розбір кризових ситуацій у колективах груп. 

 

VІІ. Робота з батьками 

 Виступи на батьківських зборах. 

 Зустріч з родиною. 

 Індивідуальне консультування: рекомендації з оптимізації стосунків 

батьків і дітей, зміни у разі потреби стилю виховання, переадресування до 

інших фахівців, діагностика і розвиток батьківської компетентності. 

 

Основний метод корекції батьківських взаємин – когнітивно-поведінковий 

тренінг, здійснюваний за допомогою рольових ігор. 
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АНКЕТУВАННЯ 

 

 Анкета дається для заповнення батькам та дітям одночасно. Це можна 

зробити на годині спілкування, а потім на батьківських зборах. 

 

Чим захоплюється Ваша дитина? 

Його (її) улюблена справа? 

Що ти любиш робити? Твоя 

улюблена справа? 

За що Ви хвалите дитину? За що 

караєте? 

За що батьки хвалять тебе, а за що 

карають? 

Як Ви заохочуєте дитину? Як 

караєте? 

Як тебе батьки заохочують, за що? Як 

карають, за що? 

Які риси характеру дитини Вам не 

подобаються? 

Які риси твого характеру не 

подобаються батькам? А що не 

подобається тобі? 

Які позитивні риси характеру Ви 

бажаєте виховати у своєї дитини? 

Які риси твого характеру  

подобаються батькам? 

  


