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ВСТУП 

На сьогодні проблема злочинності серед неповнолітніх є однією з 

найбільш актуальних у зв’язку з негативними соціальними наслідками та 

поширеністю цього явища. Серйозну занепокоєність викликають якісні 

показники: зниження віку неповнолітніх правопорушників, зростання 

жорстокості, зухвалості при скоєнні проступків та злочинів, поява в структурі 

злочинності неповнолітніх таких, як вбивства та розбійні напади. Злочинність 

неповнолітніх має свої, набагато складніші, притаманні лише їй особливості. 

Проблема залишається актуальною ще й тому, що кількість засуджених 

підлітків та молоді складає понад 50% від загальної кількості засуджених. 

Кожен другий злочин неповнолітніх - тяжкий. Зростає злочинність серед 

дівчат. На 20% збільшилася рецидивна злочинність. До 70% молодих людей, 

які скоїли протиправні дії, перебували у нетверезому стані. Майже 40% 

підліткових правопорушень мають груповий характер. Тому, просто 

необхідним є вивчення особистості дитини, її цінностей, переконань, мотивів, 

прагнень та вплив батьків на виховання своїх дітей. 

Перед нашим суспільством на сьогодні стоїть питання про те, як можна 

знизити протиправну поведінку серед дітей та молоді. Гостра проблема 

злочинності і правопорушень значно посилюється серед неповнолітніх. 

Питанням формування неадекватної поведінки дитини-підлітка та впливу 

на неї сім'ї займались такі зарубіжні і вітчизняні дослідники, педагоги та 

психологи: Г.Ващенко, А.Макаренко, О.Сухомлинський, Л.Виготський, 

В.Галузинський, А.Капська, В.Безпалько, С.Пальчевський, Б.Євтух, 

В.Оржехівська, Н.Максимова, М.Фіцула, І.Звєрєва, В.Комарова, С.Толстоухова, 

Л.Балабанова, М. Левітов та інші. 
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РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

Однією з найгостріших проблем сьогодення є правопорушення 

неповнолітніх та молоді. Донедавна у статистиці панувала стійка тенденція до 

скорочення числа правопорушень, хоч в дійсності кількість щорічно вчинених 

злочинів постійно збільшувалась. Рекордними темпами підвищується рівень 

злочинності серед підлітків та молоді. 

Учні з відхиленнями у поведінці є схильними до вчинення 

правопорушень, що спочатку проявляється у незначних відхиленнях від норми, 

а згодом у вчиненні злочинів. 

Стосовно людини слово «поведінка» - це характеристика зовнішнього 

прояву людської психічної діяльності, це спосіб життя і дії. 

Розглянемо поняття «відхилення у поведінці» - це певні дії, вчинки, що 

суперечать прийнятим у суспільстві нормам. 

Відхилення у поведінці неповнолітніх призводить до важковиховуваності 

та правопорушень.  

Важковиховуваність – поняття, протилежне за своєю суттю вихованості, 

тобто, в нездатності особистості правильно сприймати і засвоїти основні 

суспільні норми і вимоги та піддаватися виховним впливом. 

Динаміка розвитку відхилень у поведінці така: педагогічно і соціально 

занедбані підлітки, важковиховувані, підлітки-правопорушники, неповнолітні 

злочинці. 

Основою важковиховуваності є педагогічна занедбаність дітей і підлітків. 

Отже, педагогічно занедбані підлітки та молодь – це переважно фізично і 

психологічно здорові діти, які стали важкими через неправильне виховання чи 

відсутність його на протязі тривалого часу. Характерною рисою цих дітей є 

прагнення задовольнити свої бажання, не рахуючись з вимогами оточуючих, 

колективу. Відхилення від моральної норми набувають в них стійкості. Вони 

допускають проступки (прогули, бійки, вживання алкоголю та наркотичних 

речовин), постійно проявляють негативні риси характеру (грубість, нечесність, 

жорстокість). 
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До відхилень у поведінці належать аморальні дії, що суперечать 

прийнятим у суспільстві моральними нормами. Вони можуть бути випадковими 

(ненавмисними провинами), так і свідомими, систематичними. Під їх способом 

життя розуміється сукупність суттєвих і типових для підлітків засобів 

матеріальної і духовної життєдіяльності, що реалізується в конкретних 

соціальних і природних умовах. Спосіб життя характеризується такими 

ознаками, як праця, добробут, споживання, побут, здоров'я, освіта, культура, 

громадська діяльність тощо. 

Для способу життя підлітків «групи ризику» є характерним: 

• зневажливе ставлення до виконання своєї соціальної функції – навчатися, 

набувати знань (77%- навчаються погано; 21%- посередньо; інші взагалі 

пропускають навчальний заклад без поважних причин); 

• наявність великої кількості "зайвого часу" (у 70% - тривалість дозвілля    

7-8 годин щоденно, при цьому слід зважати, що лише 4-5% 

важковиховуваних учнів, які стоять на обліку у секторі ювенальної 

превенції охоплені позанавчальною роботою); 

• невміння проводити вільний час; 

• відсутність індивідуальних захоплень (лише 11% їх мають) та ін.; 

• вживання алкоголю та наркотичних речовин, в першу чергу, тютюну. 

Для правильного педагогічного аналізу важливо розрізняти поняття: 

проступок (провина), правопорушення, злочин. Вони характеризують міру 

суспільної шкоди чи небезпеки. 

Правопорушення – соціально негативне, передбачене нормами права, 

винне діяння, яке порушує громадський правопорядок і спричиняє шкоду 

інтересам держави, фізичної або юридичної особи. 

Правопорушник – фізична осудна особа, яка вчинила правопорушення. 

А також терміном "правопорушник" ми визначаємо неповнолітнього з 

соціальними відхиленнями у поведінці, який здійснює проступки, заборонені 

діючим законодавством та іншими нормативними актами. Це психічно і 

фізично здоровий учень (однак з уже вираженим негативним життєвим 
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досвідом, негативними соціально-етичними знаннями, нездоровими звичками і 

потребами, зіпсованим неправильним вихованням, негативним впливом 

середовища). Отже, в широкому, юридичному розумінні, правопорушення – це 

і провини і злочини. 

Проступок, з педагогічної точки зору, характеризує порушення норм 

моралі, і є порушенням не лише конкретної норми, а й суспільних відносин, які 

цією нормою встановлюються, регулюються, охороняються. Отже, суспільно 

шкідливим може бути будь-яке порушення стосунків між учнями, батьками, що 

суперечить нормам моралі, порушує статут навчального закладу; порушення 

правил поведінки в громадських місцях, а також правових розпоряджень. 

Для педагогічної профілактики доцільно розрізняти проступок у вигляді: 

прогулів, бійок, паління, вживання алкоголю, прояви грубощів, нечесності, 

лінощів, жорстокості, систематичне порушення дисциплін і норм моралі. А 

правопорушення: дрібні крадіжки, хуліганство, порушення адміністративних і 

правових норм (стоять на обліку у відділах у справах дітей); злочини: 

порушення норм кримінального кодексу, кримінальні злочини, які підлягають 

покаранню судом. 

Дуже часто за умов несвоєчасної профілактичної роботи – аморальна 

поведінка підлітків може перейти в протиправну, яка має особливо негативні 

суспільні наслідки.  

Підлітки правопорушники – це важковиховувані, педагогічно занедбані 

підлітки, які скоюють правопорушення (дрібні крадіжки, хуліганство, розбої та 

ін.), порушують адміністративні та інші норми, стоять на обліку в органах у 

справах неповнолітніх. 

Неповнолітні злочинці – це важковиховувані, педагогічно занедбані 

підлітки і юнаки, які скоїли кримінальні злочини, порушили правові норми і 

направляються судом до виховно-трудових колоній. 

У відповідності до завданої шкоди, негативні вчинки групуються так: 

• негативні вчинки в навчальному закладі і поза ним, які в поодиноких 

випадках не несуть небезпеки для суспільства, ступінь суспільної 
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небезпеки і шкоди для навчального життя криються у їх масовості, це, 

перш за все, порушення дисципліни і культури поведінки; 

• негативні вчинки, які завдають шкоди життєдіяльності самого підлітка, 

його моральному розвитку; 

• негативні вчинки, які дезорганізовують діяльність групи, навчального 

закладу і інших осередків, вони завдають шкоди формуванню 

колективних міжособистісних стосунків, збільшують кількість 

конфліктів, ситуацій підвищеного ризику для фізичного і морального 

здоров'я учнів в групі й поза нею.  

Розглянувши результати проведених досліджень у цій галузі, можна 

вважати, що найбільш поширеним серед підлітків та молоді є крадіжки 

особистого майна, побої, паління, приниження гідності іншої людини, 

здирство, вимагання грошей, вживання алкоголю, статева розпуста, 

бродяжництво, вживання наркотиків. 

Профілактика правопорушень – обов’язкова діяльність органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, у тому числі громадських організацій, спрямована на 

виявлення та усунення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень, 

а також виявлення осіб, схильних до вчинення правопорушень, та застосування 

заходів до їх виправлення. 

Розглянувши вивчення порушень навчальної дисципліни, які межують з 

правопорушеннями показало, що важковиховуваність не стримує підлітка від 

негативних вчинків, а навпаки сприяє накопиченню досвіду негативної 

поведінки і може призвести до злочину. В усіх негативних вчинках перш за все 

проявляється порушення морального ставлення підлітка до праці, людей, до 

себе, зниження, а то й відсутність відповідальності за свої вчинки. Отже, 

важковиховуваність завжди виступає як фактор ризику і має насторожувати. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ЯК 

ФОРМА ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

2.1. Характеристика девіантної поведінки та її види 

Кожне суспільство побудоване на тому, що має свою певну систему норм 

(цінностей), які містять вимоги до поведінки та обов’язків членів цього 

суспільства. Аналізуючи поняття норми, її можна розглядати як: приписи чи 

заборони; ідеал, що відповідає вимогам соціального середовища, в якому живе 

людина; діапазон варіантів поведінки. Але не завжди люди діють згідно норм, 

цілей, правил, стереотипів прийнятих суспільством, ця невідповідність 

пов'язана з поняттям девіантної поведінки. 

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників не існує єдиної точки зору 

на термін «девіантна поведінка». Одні вважають, що мова має йти про всі 

відхилення від прийнятих суспільством соціальних норм, інші пропонують 

включати в це поняття тільки порушення правових норм, треті – різні види 

соціальної патології (алкоголізм, наркоманія, злочини).  

Девіантна поведінка людини – це система вчинків чи окремі вчинки, які 

суперечать прийнятим у суспільстві нормам і проводяться у вигляді 

незбалансованих психічних процесів, не адаптованості, ухиляння від 

морального й етичного контролю особистості над власною поведінкою. 

Розглянемо основні види девіантної поведінки підлітків та молоді: 

Делінквентна поведінка; 

Адиктивна поведінка; 

Психопатологічна. 

Делінквентна поведінка – це сукупність протиправних вчинків, за які в 

особливо важких випадках може накладатися покарання згідно статей 

цивільного та кримінального кодексів.  

До протиправних дій відносять проступки (провини), правопорушення та 

злочини. Серед типових проступків неповнолітніх виокремлюють лихослів’я, 

систематичне порушення дисципліни в навчальному закладі, бійки з 
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однолітками, бешкетування (наприклад: кидання з балкону в перехожих різних 

предметів; дзвінки по телефону до незнайомих осіб тощо). 

Психологи виокремлюють такі групи делінквентних осіб: 

1) індивіди, які здійснюють правопорушення під впливом певних 

обставин чи оточуючих людей; 

2) особи з достатнім рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням до 

інших порушників правових норм; 

3) люди, що випадково здійснюють правопорушення; 

4) особи, що свідомо порушують правові норми. 

Адиктивна поведінка – це поведінка людини, для якої притаманне 

прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного 

стану завдяки прийому різноманітних речовин чи постійної фіксації уваги на 

певних видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних емоцій. 

В результаті такої поведінки людина існує у своєрідному «віртуальному» світі. 

Вона не тільки не вирішує своїх проблем, але й зупиняється  в особистісному 

розвитку, а в окремих випадках навіть деградує. 

Розрізняють три групи різновидів адиктивної поведінки:  

• нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор 

(гемблінг), комп’ютерна адикція, трудоголізм); 

• проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, булімія – 

прагнення до постійного споживання їжі); 

• хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних 

речовин: тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин 

побутової хімії). 

Адиктивну поведінку неповнолітніх визначають ще як поведінку, яка 

передує формуванню патологічної залежності від наркотичних речовин. При 

цій формі поведінки, негативна пристрасть людини до хімічних речовин ще не 

досягла стадій психічної та фізичної залежностей, тобто захворювання на 

наркоманію, алкоголізм та токсикоманію. 
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Психопатологічна поведінка – це поведінка, яка базується на 

психопатологічних симптомах і синдромах, які є проявами певних психічних 

розладів та захворювань. 

Основні види психопатологічної поведінки серед дітей та молоді: 

• аутоагресивна – агресія спрямована на себе, яка проявляється у двох 

формах: самогубство(суїцид) та самотравмування (парасуїцид). 

• дисморфоманія базується на хибній впевненості підлітка про наявність у 

нього фізичних недоліків. Психічний стан таких підлітків 

характеризується комплексом неповноцінності, прагненням кардинально 

змінити свою зовнішність за допомогою радикальних засобів(пластична 

операція, постійне голодування, надмірні фізичні навантаження). 

• гебоїдна поведінка підлітків характеризується інфантильним 

егоцентризмом, надмірним прагненням до самоствердження з грубою 

опозицією до оточуючих, та у прагненні до усього, що пов’язано з 

насильством, знущанням, терористичними актами. 

• дромоманія характеризується втечами дитини з дому чи навчального 

закладу, поїздками в інші райони міста або населені пункти, прагнення до 

подорожування, бродяжництва. 

• патологічна сором’язливість (гіперсором’язлива поведінка), яка 

проявляється несміливістю, страхом перед спілкуванням, нездатністю 

діяти ефективно в присутності незнайомих осіб, відмові від знайомства із 

новими людьми, страхом бути незрозумілим іншими. 

2.2. Причини девіантної поведінки неповнолітніх 

При аналізі реальних соціальних явищ виникає питання: які причини 

антигромадських проявів у середовищі неповнолітніх, а тим більше чи можливо 

вплинути на них. В результаті у багатьох з них виникає або повна розгубленість 

перед сьогоднішнім та завтрашнім днем або бажання урвати від життя якомога 

більше, і негайно. У молодих формується і комплекс неповноцінності, який 

буквально роз'їдає душу дитини і штовхає до спотворених форм протесту – 
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хуліганства 10%; та іншим 90% підлітків немає куди подітися у вільний час. І 

сьогодні ситуація не лише не покращується, а навіть погіршується, оскільки 

багато гуртків, секцій, клубів для молоді стали платними, відтак і 

недоступними багатьом учням. 

Вагомим показником можливості попередження схильності до 

правопорушень є недопустимість переходу порушень навчальної дисципліни у 

правопорушення. Дуже часто мета і мотиви порушення егоїстичні, їх вирізняє 

показне почуття товариськості, групової єдності, відданості колективу. 

У загальній структурі несприятливої ситуації чітко простежується група 

причин, які спричиняють девіантну поведінку неповнолітніх. Це соціально-

економічні, психолого-педагогічні та медико-біологічні. Усі вони мають чітку 

тенденцію до загострення і поглиблення в сучасній період. 

Соціально-економічні: зниження життєвого рівня населення, майнове 

розшарування суспільства, безробіття, широка реклама психотропних речовин, 

зниження рівня соціальної безпеки, доступність алкоголю та тютюну для 

неповнолітніх. 

Соціально – педагогічні: криза інституту сім’ї, виховання у неповній сім’ї, 

завищені вимоги батьків до дитини, конфлікти між батьками, низький статус 

підлітка у колективі, слабка система позанавчальної зайнятості підлітків. 

Соціально-культурні:  зниження морально-етичного  рівня населення, 

поширення кримінальної субкультури, негативний вплив засобів масової 

інформації, лібералізація статевої моралі. 

Психологічні: бажання виглядати дорослим, потяг до самоствердження, 

підвищена тривожність, низька самооцінка, інфантилізм, негативні риси 

характеру. 

Біологічні: наслідки спадковості, вплив різноманітних факторів 

природного середовища. 

Розглянемо "умови життя і виховання неповнолітнього", звернемо увагу 

на виховання в сім'ї. Загально відомо, що стратегія сімейного виховання може 

заходити у "глухий кут", і це є однією з актуальних причин росту злочинності 
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серед неповнолітніх. В результаті сімейного неблагополуччя, пияцтва, 

алкоголізму, наркоманії щорічно близько 20 тис. дітей залишаються без 

батьківської опіки; понад 220 тис. дітей зостаються без одного з батьків; майже 

1,5 млн. алкоголіків маємо нині в Україні, з них понад 250 тис. – це жінки. В 

Україні щорічно 59% сімей розривають шлюб. Серед засуджених підлітків 40% 

-  з неповних сімей. 

Опосередкований вплив на дітей та молодь має матеріальне становище 

батьків, виховання культури споживання, ставлення сім'ї до споживацьких 

цінностей, можливості витрачення підлітками певних сум грошей та ін., як і 

через можливості сім'ї і позицію батьків відносно меж задоволення запитів 

підлітків.  

Отже, суто зовнішні умови життєдіяльності підлітка не впливають суттєво 

на протиправну поведінку молоді. Спостереження свідчать, що більш 20% 

засуджених за крадіжку підлітків виховувались у формально благополучних 

сім'ях, де матеріальний рівень достатній для задоволення нормальних потреб 

неповнолітніх, розвитку їх інтересів, але забезпечений він за рахунок легкої 

наживи, грубої спекуляції. У таких сім'ях моральна атмосфера, соціальна 

позиція і ціннісні орієнтації носять криміногенний характер. Однак, слід 

відзначити суттєву різницю в структурі дитячої злочинності неблагополучних і 

звичайних сімей. Якщо у другій половині 80-х років відмічалося, що частина 

правопорушень під впливом незадовільних матеріальних умов в Україні 

складала лише 2-3%, то на початку 90-х років злочинність зросла до 15%. Зараз 

вона складає біля 20 – 25 %. 

Аналіз криміногенної ролі сім'ї свідчить, що в них відмічаються такі 

негативні обставини, як байдужість батьків до виховання і поведінки підлітків, 

невміння чи небажання їх виховувати, погане знання підліткової психології. До 

криміногенних факторів відносять також неповні сім'ї, де були скоєння 

батьками чи іншими родичами злочинів в минулому. За даними досліджень 

кожен третій підліток ріс без батька; у кожного четвертого, що виховувався в 

неповній сім'ї, батько страждав алкоголізмом; 52,8% підлітків виростають у 
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неблагополучних сім'ях; 26,1% з них – у неповних сім'ях; у 4,2% - аморальний 

спосіб життя дорослих; 2,8% батьків - систематично б'ють дітей; 1,2% - 

проживання з психічно хворими батьками. Ці дані свідчать про пряму 

взаємозалежність між дитячими правопорушеннями і кількістю розірваних 

шлюбів. Порушення структури сім'ї є одним із об'єктивних критеріїв проявів 

важковиховуваності. 

Яскраво виражені також такі форми криміногенного впливу сім'ї на 

духовний світ і поведінку неповнолітніх: активне залучення неповнолітніх до 

пияцтва, вживання наркотичних речовин, бійки, сварки, розбещеність у сім'ї, 

скоєння злочинів, "пасивний" приклад безкарної антигромадської поведінки, 

яку підліток сприймає як стереотип звичайної повсякденної, моральної 

поведінки; "влаштування" дітей на вулиці, їх розчарування у батьках, відчуття 

власної ущербності, обмеженості. 

Сім'я, з точки зору пред'явлених до неї вимог, повинна максимально 

забезпечувати адаптацію її членів до умов суспільного життя, а також 

підготувати ґрунт для прийняття дитиною соціальних норм, тобто вона перша 

включається у вирішення завдань соціалізації індивіда.  

Гострою стає проблема вживання неповнолітніми наркотичних речовин, 

що стає причиною правопорушень і злочинів. 60-70% підлітків, які скоїли 

протиправні дії, були при цьому у нетверезому стані. Основні причини потягу 

до тютюну, алкоголю – соціальна  і нервово-психічна напруженість. 

Фармакологічний вплив наркотичних речовин полягає в тому, що вони, 

особливо у великих дозах, придушують психічну і фізичну активність і разом з 

тим, особливо в малих дозах,  діють як стимулятор, знімаючи гальма свідомості 

і відкриваючи тим самим простір для того, щоб робити те, що без  «допінгу» 

ніколи б не наважився, а вже згодом інші способи досягнення почуття 

задоволення стають недоступними.  

Та ціна, яку люди платять за це задоволення – це ціна життя. 
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Викликають тривогу рекордні темпи підвищення рівня злочинності серед 

підлітків та молоді. Тому, однією з найбільших проблем сьогодення є 

правопорушення неповнолітніх.  

Важковиховувані, педагогічно занедбані підлітки, які скоюють 

правопорушення, порушують адміністративні та інші норми, стоять на обліку в 

органах у справах неповнолітніх відносяться до категорії підлітків 

правопорушників. 

Порушення навчальної дисципліни, які межують з правопорушеннями не 

стримує підлітка від негативних вчинків, а навпаки, сприяє накопиченню 

досвіду негативної поведінки і може призвести до злочину. В усіх негативних 

вчинках, перш за все, проявляється порушення морального ставлення підлітка 

до праці, людей, до себе, зниження, а то й відсутність відповідальності за свої 

вчинки. Отже, важковиховуваність завжди виступає як фактор ризику і має 

насторожувати. 

Тому, важливим для соціального педагога є виявити причини, 

першооснову такої поведінки, для того, щоб знати у яке русло скерувати свої 

дії. Важливого значення набуває профілактика правопорушень, адже завжди 

краще попередити, а ніж виправити. Профілактика правопорушень – 

обов’язкова діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі 

громадських організацій, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, 

які сприяють учиненню правопорушень, а також виявлення осіб, схильних до 

вчинення правопорушень, та застосування заходів до їх виправлення. 

Усі заходи щодо профілактики правопорушень здійснюються відповідно 

до законодавства України. 
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РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД В РОБОТІ З ДІТЬМИ, 

СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ. 

3.1. Робота соціального педагога з учнями, схильними до правопорушень. 

Будь-яка проблема краще вирішується комплексно. Саме комплексний 

соціально-педагогічний підхід в роботі з дітьми, схильними до правопорушень і 

повинен бути покладений в основу розробки соціально-педагогічних 

технологій роботи з ними. Соціально-педагогічна робота з цією категорією 

дітей має дві основні складові: 

1) виявлення дітей цієї категорії в учнівському середовищі та організація 

роботи з ними; 

2) безпосередня індивідуальна або групова робота з ними. 

Основним напрямком роботи соціального педагога з профілактики 

правопорушень є своєчасне виявлення учнів, схильних до правопорушень. 

Перш за все оновлюються бази даних учнів, що потребують підвищеної 

педагогічної уваги, учнів з неблагополучних сімей, учнів, що знаходяться на 

внутрішньоучилищному контролі. Оформлено інформаційні куточки з питань 

профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, 

СНІДу, ведеться ретельний контроль за відвідуванням навчальних занять 

учнями «групи ризику», відстежуються учні з девіантною поведінкою з 

загальноосвітньої школи. Важливою ланкою у профілактичній роботі 

соціального педагога є індивідуальна робота з учнями облікових категорій. 

Вона включає: оформлення індивідуальних карток учнів, складання психолого-

педагогічних характеристик, регулярне проведення індивідуальних бесід, 

діагностик, анкетування, залучення учнів до участі в гуртках, секціях. Широко 

практикуються відвідування учнів вдома, бесіди з батьками, індивідуальні 

консультації. В рамках співпраці з центрами СССДМ та правоохоронними 

органами відбуваються зустрічі з спеціалістами даних служб, спільно 

проводяться виховні години, тренінги, години спілкування, рейди та соціальне 

інспектування учнів. 
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 Завдяки тестуванням, співбесідам вивчається особистість учня, 

мікроклімат його сім'ї, адаптація в середовищі. На основі досліджень надаються 

рекомендації як учням, так і батькам, викладачам щодо попередження 

подальших конфліктних ситуацій. 

Суттєве місце в системі роботи соціального педагога з такими учнями 

посідає і робота з сім'єю. Вона спрямована на забезпечення членів родини 

педагогічними знаннями, надання методичної допомоги. У зв'язку з цим в 

училищі започаткована програма «Сімейна розмова». Тематика цих занять 

стосується різноманітних питань: «Шкідливі звички та їх попередження», 

«Правила поведінки», «Агресивність», «Твоє здоров'я – в твоїх руках», «Знай 

свої права» та ін. На заняття запрошуються представники центру у справах 

сім’ї дітей та молоді, представники сектору ювенальної превенції, служби у 

справах дітей. Вивчається соціальний стан сімей, умови родинного виховання 

цієї категорії дітей, їх зайнятості, потреб і інтересів. 

Ведеться контроль за дотриманням учнями норм та правил поведінки в 

училищі та в позаурочний час. 

Щомісяця в навчальному закладі відбувається засідання Ради з 

профілактики правопорушень, де розглядаються як питання з профілактики 

правопорушень, так і випадки відхилення в поведінці учнів. 

 Робота з учнями, схильними до правопорушень одна з нелегких, яка 

потребує величезних сил з боку соціального педагога. Адже легше навчити, ніж 

виправити. Відомо, що не всі підлітки піддаються корекційним впливам. 

Робота соціального педагога з учнями «групи ризику» відповідно оформлена 

і зафіксована. Перелік ділової документації для роботи соціального педагога  з 

учнями, схильними до правопорушень: 

1. Загальний план роботи соціального педагога з учнями, схильними до 

правопорушень. 

2. Список учнів, схильних до правопорушень, затверджений директором 

училища. 
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3. Індивідуальна картка учня, схильного до правопорушень. 

4. Індивідуальний план роботи з учнем, схильним до правопорушень. 

5. Результати індивідуальної діагностики з учнем, схильним до 

правопорушень. 

6. Облік проведеної роботи з учнем, схильним до правопорушень. 

7. Записи про проведену роботу з важковиховуваними учнями повинні бути 

також відображені в журналі щоденного обліку роботи. 

8. Папка з діагностичними, корекційно-відновлювальними та 

розвивальними матеріалами, яка постійно поповнюється. 

9. Просвітницькі матеріали. 

10.  Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини, 

соціальний паспорт групи, соціальний паспорт училища. 

Щоб дійти до бажаних змін, забезпечити відповідну корекційну роботу з 

учнями, які мають асоціальну спрямованість поведінки роботу з учнями, 

схильними до правопорушень необхідно реалізовувати в тісній взаємодії з 

класними керівниками та викладачами.  

3.2. Проведення профілактичної  роботи серед підлітків 

Профілактична робота спрямована на усунення умов та причин 

виникнення проблем, профілактики сімейного неблагополуччя, конфліктів, 

стресових станів, збереження репродуктивного здоров’я дітей та молоді, 

організація роботи з запобігання зростання дитячої та підліткової злочинності. 

Профілактика ґрунтується на своєчасному виявленні та подоланні проявів 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Її основним змістом 

є: надання неповнолітнім інформації про наслідки вживання різних видів 

алкогольних та наркотичних речовин, наслідки ранніх статевих стосунків, 

ранньої вагітності та абортів, а також наслідки вчинення правопорушень. 
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Профілактична робота проходить у кілька етапів: 

1 етап – тренінг для батьків та учнів (Дод. 7). з метою визначення та 

покращення рівня взаєморозуміння в сім’ї, налагодження позитивного 

мікроклімату у сім'ї, рівня спілкування батьків та дітей; 

2 етап – години спілкуванння для підлітків схильних до правопорушень, 

на тему: «Я прагну змінитися…» (Дод. 8) 

Вправи повчального та розважального характеру, що були спрямовані на 

профілактику схильності дітей до правопорушень та корекцію виявлених в 

процесі діагностики негативних явищ; 

3 етап – рекомендації для батьків, класних керівників (Додатки 3, 4, 5)  

Метою профілактичної роботи є зниження рівня схильності підлітків до 

правопорушень, зниження рівня агресивності та можливість налагодження 

взаємостосунків між батьками та підлітками, а також зниження рівня 

негативного впливу сімейного виховання.  
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ВИСНОВКИ 

Зміни, які відбуваються в суспільстві, висунули цілу низку проблем, 

однією з яких є зростання злочинності серед підлітків. Актуальність її є 

очевидною тому, що з кожним роком відмічається збільшення кількості 

випадків дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму. Простежується 

тенденція до збільшення кількості учнів з девіантною поведінкою.  

Відхилення у поведінці дітей виникають як результат впливу різних 

факторів, і як показало дослідження, одним із основних факторів, що формують 

особистість підлітка є сім’я та несприятливі взаємини у сім'ї, потім друзі, 

соціальні угрупування, зміни ціннісних орієнтацій молоді, відсутності 

контролю за поведінкою внаслідок надмірної зайнятості батьків, епідемії 

розлучень. 

Досить часто батьки самоусуваються від процесу виховання своєї дитини, 

перекладаючи ці функції на навчальний заклад, вулицю тощо. 

У сім’ї має важливе значення формування позитивного психологічного 

клімату, формування понять норми та правил, взаємостосунків у сім’ї (між 

батьками, між батьками й дітьми, між дітьми та членами сім’ї похилого віку). 

Також важливу роль відіграє стиль сімейного виховання та сімейні цінності, 

норми моралі. Діти від батьків переймають, як потрібно ставитися до закону, до 

норм, що прийняті у суспільстві. 

Чесність, доброта, порядність народжуються у батьківській хаті. Дитина, 

що добре та правильно вихована у сім’ї, рідко стає «важкою» в навчальному 

закладі, а також правопорушником у житті. І навпаки, прорахунки сімейного 

виховання обертаються потім бідою. Тому боротьбу за здорову особистість 

потрібно починати із сім’ї. Дане завдання може бути вирішено при 

комплексному підході до проблеми, за допомогою послідовних профілактично-

виховних впливів, які забезпечують формування особистості з твердими і 

правильними життєвими настановами. 

В навчальному закладі також відзначається зменшення уваги до 

особистості учня, його життєвого досвіду, інтересів, особистісних цінностей, 
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емоційної сфери. У позанавчальний час дитина не має великих можливостей 

вибору різноманітних видів діяльності для розвитку активності (ці можливості 

найчастіше обмежені наявними коштами), відносної незалежності від дорослих. 

Соціальні чинники підсилюють недоліки сімейного і освітнього 

виховання, негативний приклад дорослих, принади вулиці. 

Оскільки діти залишаються наодинці зі своїми проблемами, то 

розв'язують їх, звісно, в силу своїх можливостей, спираючись, як правило, не на 

кращі зразки. З'являється відчуття самотності і незахищеності. Все це підриває 

впевненість дитини у собі, її здатність до саморегуляції, самоствердження в 

життєво важливих ситуаціях. Підліток хоче відчувати, що його поважають, що 

на нього звертають увагу, з ним рахуються, і заради цього люди йдуть на певні 

компроміси, які є обов'язковими у груповій взаємодії. Дуже часто цими 

поступками є вживання алкоголю та наркотичних речовин, паління цигарок. 

Для підлітків, що опинилися в агресивному антигромадському 

середовищі, і вперше зробили злочин, як правило, характерні перекручування в 

сприйнятті дійсних цінностей, що склалися під впливом їхнього оточення. 

Давно відомо, що злочину передує декілька антигромадських проступків. Тому 

прояви важковиховуваності учнів у навчальному закладі потрібно сприймати 

дуже серйозно. Учнів необхідно ставити на особливий контроль. 

Адже підлітки це така категорія учнів, що надзвичайно легко піддаються 

негативному впливу оточуючого середовища. 

Впровадження розробленої профілактичної програми, спрямованої на 

зменшення проявів ризикованої поведінки, дозволили сформулювати ряд 

рекомендацій для соціальних педагогів, психологів, вчителів, в яких 

підкреслюється необхідність своєчасного виявлення учнів з високим рівнем 

схильності до правопорушень з метою впровадження у роботу соціально-

педагогічної служби заходів щодо створення умов формування навичок 

адекватної самооцінки підлітків, толерантного способу взаємодії з оточуючими, 

вибору ціннісних орієнтирів, що сприяли б особистісному зростанню учнів 

підліткового віку; підтримка прагнення підлітків до вдосконалення, якісних 
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змін; заохочення самостійності, відповідальності; створення ситуацій успіху в 

навчанні; відсутність агресивних форм взаємодії з однолітками, демонстрація 

доброзичливості у відносинах, покращення сімейного мікроклімату та 

взаєморозуміння батьків та дітей. 

Таким чином, варто зазначити, що соціально-педагогічна робота 

спрямована не лише на учнів, а й на їх сім'ї, є важливим чинником при 

вирішенні проблеми криміналізації дитячого та молодіжного середовища. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1. Анкета для учнів 

1. Прізвище та ім’я _____________________________________________ 

2. Який у тебе переважно настрій?    

    а) веселий; б) сумний; в) спокійний; г) тривожний. 

3. Тебе легко образити? 

    а) так,  дуже; б) ні, я не образливий; в) я сам кого хочеш ображу. 

4. У тебе в групі багато друзів?   

    а) так ; б) є один товариш; в) зовсім нікого. 

5. Чи буває таке, що тебе у групі хтось б’є чи кривдить?_______________ 

6. Коли тебе хтось образив ти … 

     а) заплачеш; б) вдариш; в) будеш вирішувати проблему вербально (словами). 

7. Що ти робиш, коли на уроках не цікаво? 

    а) малюєш; б) заважаєш проводити урок; в) прогулюєш; г) намагаюсь 

розсердити викладача. 

8. Як ти ставишся до  тютюнопаління?_______________________________ 

9. Я спробував перший  раз алкогольні напої : 

    а) біля батьків; б) в компанії друзів; в) сам ; г) не пробував. 

10. Яке твоє ставлення до вживання алкоголю?  

   а) я не вживаю алкоголю; б) вживаю лише зрідка; в) мені це дуже 

подобається. 

11. Чи вживають спиртні напої твої батьки, і як часто? 

    а) ні, ніколи; б) дуже рідко; в)дуже часто; г) щоденно. 

12. Якщо у тебе виникає проблема ти звертаєшся до… 

     а) друзів; б) батьків; в) вирішуєш сам. 

13. Чи бувають у тебе конфлікти зі старшими вдома?  _________________ 

14. Якщо бувають з якого приводу?  

     а) через навчання; б) поведінку; в) за невиконання своїх обов’язків; 

15. Чи бувало так, що батьки караючи тебе за щось,  дуже сильно били? 

     а) ні, ніколи; б) дуже рідко;  в) часто таке буває. 
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16. Якщо тобі сподобалась якась річ, на котру у тебе немає коштів, ти…? 

     а) будеш складати на неї кошти; б) відмовишся від неї; в)здійсниш крадіжку. 

17. Твої колеги вирішили вкрасти мобільний телефон, пропунують з ними, що 

ти робитимеш?  ___________________________________________________ 

18. Ти приніс крадену річ додому, твої батьки… 

      а) похвалять тебе; б) примусять повернути річ; в) будуть сварити; г) фізично 

покарають. 

 

Дякую за щирі відповіді! 
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ДОДАТОК 2. Анкета для батьків 

1. П. І . П. ______________________________________________________ 

2. Які у Вас стосунки з Вашою дитиною? 

   а) відверті; б) без взаєморозуміння; в) дружні;  г) ваш варіант________ 

3. Якого стилю виховання Ви притримуєтеся? 

   а) батьки завжди праві; б) іноді питаєте думки у дітей; в) діти самі собі 

вирішують, як їм бути. 

4. Чи має Ваша дитина вдома свої обов’язки? ________________________ 

5. Чи хороші стосунки у Вашої дитини з одногрупниками?  

    а) так; б) не знаю; в) ні. 

6. Чи знаєте, з ким товаришує Ваша дитина? 

    а) так; б) ні, не знаю. 

7. Чи прагне Ваша дитина бути лідером?  ____________________________ 

8. Яке ставлення у неї до невдач?  

    а) зазвичай винує себе; б) звинувачує обставини; в) приймає поразку;  

г) ваш варіант __________________________________________________ 

9. Яке Ваше ставлення до вживання алкоголю дітьми?  

________________________________________________________________ 

10. Чи посилаєте Ви купувати спиртні напої  свох дітей? 

     а) ні, ніколи; б) інколи; в) завжди. 

11. Ваші дії, коли Ви побачили свою дитину з пивом та цигаркою? 

________________________________________________________________ 

12. Що Ви робитимете, коли дізнаєтесь,що Ваша дитина краде? 

     а) проведу бесіду; б) покараю; в) « закрию на це очі». 

13. Які види покарання Ви використовуєте?__________________________ 

14. Як Ви вважаєте, Ваша дитина здатна вчинити правопорушення? 

     а) ні, ніколи; б) незнаю; в) можливо. 

15. Як Ви вважаєте,чи відверта з Вами ваша дитина?________________ 
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ДОДАТОК 3. Рекомендації батькам 

Білл про права батьків та дітей 

Права батьків: 

Давати поради та вказівки; 

Контролювати виконання обов’язків; 

Заохочувати дітей; 

Вибирати разом із дитиною гуртки, секції…; 

Захищати свою дитину та піклуватися про неї; 

Отримувати любов, повагу, увагу з боку дитини; 

Інколи карати (словесно); 

Любити дитину; 

Мати право на помилку; 

Залучати дітей до праці. 

 

Права дітей: 

Приймати або не приймати поради; 

Право на власну думку; 

Вибирати свій власний імідж; 

Самостійний вибір способу дозвілля; 

Отримувати любов і увагу з боку батьків; 

Любити батьків; 

Самостійний вибір друзів; 

Самостійний вибір їжі; 

Помилятися і бути пробаченим; 

Матеріальне забезпечення з боку батьків. 
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ДОДАТОК 4. Рекомендації класним керівникам 

1. Виробіть правильні форми поведінки у ставленні до такого учня. 

2. Врахуйте індивідуальні особливості кожного учня, а також специфіку 

його навчальної та родинної ситуації, прагніть знаходити індивідуальний 

підхід до учнів. 

3. Коректно і тактовно включайте учня в життя групи. 

4. Проводьте профілактику прогулів і правопорушень. 

5. Організовуйте навчальний процес із урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей учнів. 

6. Підтримуйте тісну взаємодію з родиною для вивчення індивідуально-

особистісних особливостей учнів. 

7. Виховуйте в учнів упевненість в собі, у своїх силах, змінюйте ставлення 

до навчання, при цьому учень сам повинен брати участь у постановці 

мети, усвідомленні умов та шляхів її досягнення. 
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Додаток 5. Поради класним керівникам щодо встановлення довіри з учнем 

«групи ризику» 

 

1.  Уважно вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб учень зрозумів, що 

він вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не 

перебивайте, не показуйте свого страху. Ставтесь до нього серйозно, з 

повагою.  

2.  Запропонуйте свою підтримку та допомогу. Постарайтесь переконати, 

що даний стан (проблеми) тимчасові. Проявіть співчуття і покажіть, що 

ви поділяєте і розумієте його почуття.  

3.  Поцікавтесь, що найбільше в даний час турбує підлітка.  

4.  Утримуйтеся від моралізаторства («як треба робити»). 

5.  Впевнено спілкуйтесь з підлітком. Саме це допоможе йому повірити у 

власні сили. Головне правило в роботі з учнями «групи ризику»– не 

нашкодити.  

6.  Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню 

контакту: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти.  

7.  В розмові з підлітком дайте зрозуміти йому, що він необхідний і іншим, і 

унікальний як особистість. Кожна людина, незалежно від віку, може мати 

позитивну оцінку своїй діяльності.  

8.  Недооцінка гірша, ніж переоцінка. Надихайте підлітка на високу 

самооцінку. Вмійте слухати, довіряти і викликати довіру в нього.  

9. Звертайтесь за допомогою, консультацією до спеціаліста, якщо щось 

насторожило вас у поведінці учня. 
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Додаток 6. Виступ на батьківських зборах «Прислухайтесь до мене – я 

підліток» 

 

Шлях до серця дитини пролягає через рівну стежку, на якій дбайливі руки 

педагогів та батьків  тільки те й робить, що викорінюють бур’яни – недоліки, а 

на цьому полі розвиваються паростки моральних чеснот. 

«Проблемні» підлітки були, є й будуть. Це завжди засмучує батьків, 

вчителів та просто дорослих. Проблеми підліткового віку є дуже актуальною 

проблемою сьогодення. Немає нічого складнішого та багатшого за людську 

особистість. Нікого не здивую, що виховувати дітей у підлітковому віці важко. 

Важко, тому що виховання це розвиток внутрішнього душевного та духовного 

світу дітей.  

Поведінка дітей у цей період нестійка, вони бувають веселими, 

активними, прагнуть до інтенсивної діяльності, а можуть бути млявими, 

пасивними, схильними до самоти та замкненості у собі. Багатьом підліткам 

властива підвищена самокритичність в оцінці своєї зовнішності, одягу й разом 

із тим зайва самовпевненість та схильність критикувати всіх навколо себе.  

Діти шукають себе. Намагаються знайти образ, що відповідав би саме їм. 

Їм погано «у власній шкірі». Вони прагнуть бути «такими, як …»: наслідують 

героїв кінофільмів, відомих спортсменів, співаків, телеведучих тощо.  У цей  

період не слід дивуватися, якщо підліток годинами сидить перед  дзеркалом, 

тричі на день змінює зачіску, відстоює право на те, щоб носити досить дивний 

одяг, починає прогулювати уроки, порушувати поведінку, зриває уроки, вживає 

нецензурну лексику навіть до вчителів, починає палити та вживати спиртні 

напої – саме такою своєю поведінкою він прагне зобразити, що не такий, як усі; 

прагне отримати авторитет серед однолітків, поводиться ніби дорослий.  

Притча про сівача.  

Так само і наші діти, всі сприймають все по різному.  

На мою думку кожна дитина має стати людиною та залишити свій добрий 

слід на землі. У нашому із вами випадку кожне зерно має прорости та дати 
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урожай, чого би це нам не коштувало. І сьогодні я, викладачі, заступник 

директора з виховної роботи запрошуємо вас до співпраці, взаєморозуміння, 

адже саме ви, батьки, найкраще знаєте своїх дітей та допоможете і нам швидше 

пізнати їх.  

Кожна дитина – це передусім душа, це маленький світ із своїми 

особливостями і цей світ потрібно дуже добре знати, щоб втрутитись у нього, 

розвинути, збагатити  та вдосконалити його та не зашкодити. 

Дуже важливим є ваш особистий приклад для дітей, який мікроклімат у 

вашій сім'ї, взаємостосунки,  духовно-моральні цінності. Переймайтеся життям 

своїх дітей – спілкуйтеся із ними. 

Мені б дуже хотілося, щоб для своїх дітей ви були добрими друзями та 

впливовим авторитетом. ( Притча «Сліди батька»). 

Існує такий трикутник батьки – викладачі – діти, та лише при тісній 

співпраці та взаємодопомозі ми зможемо досягнути спільного результату.  

На даний час в Україні – дуже складна економічна ситуація, багато хто з 

батьків вимушені багато працювати, а також залишаючи дітей на своїх батьків 

працюють  закордоном (А діти в цей час, маючи так звану свободу, роблять, що 

хочуть ). 

Хочеться мені закінчити свій виступ таким: Заробляючи гроші – ми 

тратимо своє здоров’я, а потім тратимо гроші – відновлюючи здоров’я. 

Зможемо купити дорогу їжу  та не купимо апетиту. Купимо дорогі ліжка – та чи 

будемо мати спокійний сон (Адже хвилюватимемось про майбутнє своїх дітей: 

щоб діти не стали на хибний шлях). Можна купити собі слугу – а чи купимо ми 

вірного друга? (Чи мають друзів ваші діти, та чи знаєте ви їх). Можна 

домовитися про престижний ВУЗ – не   отримати знань. Можна мати гору 

золота – та не мати духовного багатства. 

Мені дуже хочеться, щоб наші діти перш за все стали хорошими людьми! 

Дякую за увагу! 
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ДОДАТОК 7. Тренінг на тему «Батьки і діти» 

Хід заняття 

1. Привітання батьків та представлення тренера. 

2. Презентація мети заняття. 

Мета: знайомство учасників; налагодження взаємостосунків батьків та 

дітей; розширення уявлення батьків про особливості спілкування дітей за 

межами школи та дому; попередження про небезпечні ситуації, що можуть 

виникнути з підлітками на вулиці в разі недостатнього контролю з боку 

дорослих; проаналізувати знання батьків про місце перебування їх дитини у 

вільний час; про знання товаришів своєї дитини у школі та за її межами. 

3. Вправа – знайомство «Аматорське фото – сімейний фотоальбом». 

Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню групи, створення 

позитивної атмосфери й комфорту. 

Всі діляться сім’ями (дитина та її представник на батьківських зборах). 

Учасникам роздаються аркуші паперу та кольорові олівці, для створення 

малюнку своєї сім’ї, використовуючи різні асоціації. Коли всі учасники 

намалювали свою сім’ю, тоді вони мають її представити та коротко розповісти 

про себе. 

4. Правила роботи та участі у тренінгових вправах. 

Для кращої організації нашої роботи потрібно визначити основні правила, 

яких повинні усі дотримуватися. 

5. Гра «Пантоміма» 

Мета: для налагодження контакту батьків та дітей. 

Учасників поділяють на дві групи. Окремо батьки та діти. Одній із груп 

дають завдання, а інша відгадує, що вони показували. Починають діти. Тоді 

міняються. 

Завдяки цій грі був налагоджений контакт з батьками та дітьми, вдалося 

активізувати увагу учасників, що й було потрібне для наступного завдання. 

6. Повчальна історія «Син стопами батька» 
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В неділю вранці випав білий, білий сніг. Проснулася сім’я, поснідала, тоді 

батько вставши за столу почав вдягатися, нікому не сказавши, куди він іде. 

Син, якому було 8 років дуже хотів піти з батьком, адже він його дуже любив та 

поважав, батько був для нього авторитетом. Він знав, що як виросте, то буде 

схожим на свого батька. Батько сказав синові, що швидко повернеться і щоб він 

залишався вдома. 

Син, бачачи у віконце, як тато поспішав, розплакався та, взувши чобітки, 

прямував вслід за татом. Коли батько почув, що хтось за ним іде, він озирнувся 

та побачив свого синочка, який своїми ще маленькими ніжками долав снігові 

перепони. Здивуванню батька не було меж, та він спитав у хлопчика, як син  

його знайшов. Хлопчик відповів батькові, що від самого порогу їхнього дому 

він іде батьковими слідами, що залишалися після батька на великому снігу. 

Озирнувшись навкруги, подумавши трішки він обійняв сина. Змінив батько 

напрям своєї дороги, прямуючи разом із сином… 

Завдання для батьків: продовжити розповідь та дати відповіді на 

запитання: 

Куди йшов батько спочатку? 

Про що він подумав, коли побачив, що син ступає його слідами? 

Чому батько звернув із попередньо вибраного шляху? 

Куди пішли батько та син? 

Після обговорення історії «Син стопами батька», було проведено гру. 

7. Гра «Як добре я знаю свою дитину». 

Мета гри: визначити рівень взаєморозуміння та відвертості між батьками і 

дітьми. 

Зміст гри полягає у тому, що формуються пари з одного з батьків (та осіб, 

що їх замінюють та дитини. Пару ставлять пліч о пліч, їм задають питання та 

вони одночасно мають дати відповідь кивком голови. Відповіді можуть бути 

лише «так» або «ні». 

Орієнтовні запитання:  

У вас часто виникають конфлікти? 
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Чи є обов’язки у вашої дитини? 

Вона завжди їх чемно виконує? 

Ваша дитина пробувала палити цигарки? 

Ваша дитина вживала алкогольні напої? 

Чи схильна ваша дитина на крадіжку? 

Завжди вчасно приходить Ваша дитина додому з прогулянки? 

У вас є режим дня? 

Якщо в дитини виникає проблема, вона йде до Вас? 

Чи має таємниці від Вас ваша дитина? 

8. Вправа «Білл про права». 

Учасники діляться на дві групи («діти» та «батьки»). 

Мета кожної групи – скласти список своїх прав. Потім вони по черзі 

називають свої права один одному. При цьому кожне право має бути записане і 

внесене в остаточний список, але лише тоді, коли воно прийнято іншою 

стороною. Кожна сторона може відхиляти якесь право або наполягати на його 

зміні. 

За допомогою цих вправ батьки та діти почнуть краще розуміти одне 

одного і прислухатися до думки іншої сторони. 

9. Підбиття підсумків тренінгових вправ. 

Батьки та діти висловлюють почуття, що в них виникли при проведенні 

тренінгу. 

Тренер надає рекомендації батькам для позитивного мікроклімату у сім’ї . 

Рекомендації батькам: 

Уникайте докорів (як прямих, так і непрямих); 

Ніколи не демонструйте свою зверхність; 

Будьте терплячими; 

Залучайте дітей до прийняття рішень; 

Прислухайтеся до думки вашої дитини; 

Багато розмовляйте зі своєю дитиною; 

Виховуйте в дитині порядність; 
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Навчіть вашу дитину відповідати за свої вчинки; 

Любіть свою дитину; 

Не наполягайте на твердженні, що батьки завжди праві. 

Батьки! Пам’ятайте, що дитина – це дзеркало життя своїх батьків. Як у 

краплі води відбивається сонце, так і в дітях відображається ваше духовне 

багатство, ваше вміння співпереживати, ваше ставлення до правопорушень, до 

алкоголю та тютюнопаління. А ви діти, в свою чергу бережіть та шануйте своїх 

батьків та допомагайте їм у всьому. 

Любові та взаєморозуміння, взаємоповаги, успіхів та здоров’я. Нехай 

щастить вам усім! 
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ДОДАТОК 8. Година спілкування для учнів «Я прагну змінитися…»  

Хід заходу: 

Вступ та представлення; 

Перегляд відеоролику «Інтерв’ю з Господом»; 

Обговорення деяких моментів відео. 

Учням було поставлене запитання, про те, як вони розуміють дані 

вислови: 

«Людям надокучає дитинство, вони поспішають подорослішати, а потім 

знову мріють стати дітьми» 

Учні, пропускаючи уроки, порушуючи поведінку та зриваючи уроки, 

вживаючи нецензурну лексику, в ранньому віці починають вживати алкоголь, 

палити цигарки та, можливо, вживати наркотики, усіма цими методами підлітки 

прагнуть продемонструвати свою дорослість, хоча, коли стикаються з 

наслідками своїх необдуманих вчинків, хочуть усе повернути назад, хоч уже 

пізно. 

Наслідки необдуманих дій підлітків: рання вагітність; інфекційні 

захворювання в т.ч. СНІД; залежності (тютюнова, алкогольна, наркотична); 

облік у секторі ювенальної превенції; кримінальна відповідальність; 

конфліктність у сім'ї, навчальному закладі. 

«Нехай знають, що не добре себе порівнювати з іншими» 

Кожна людина є індивідуальною, з усіма своїми плюсами та мінусами, 

якою вона не була б, вона буде особливою. Ви не повинні витрачати свій час, 

бажаючи осягнути те, що у когось виходить краще ніж у вас, ви повинні 

розвивати ті таланти, які маєте саме ви. Не забувайте, що кожен із вас є 

розумним, дотепним та цікавим у розмові. 

«Нехай пам’ятають, що завдати болю будь-кому можна за декілька 

секунд, а щоб вилічити ці рани можуть піти цілі роки» 

Дуже часто поведінка учня пов’язана з бажанням отримати авторитет, 

позитивну оцінку від однолітків, але дуже часто ми забуваємо, що можемо 

когось вразити в саму душу. Ви образили викладача, когось із батьків, 
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демонструючи свою дорослість. Мені б дуже хотілося, щоб усі ви стали 

сміливішими, та навчились відповідати за свої вчинки. 

Розповідь «Викорінюймо свої погані звички!» 

Якось старий учитель пішов зі своїми учнями на прогулянку до лісу. 

Раптом він зупинився та зацікавився чотирма рослинами. Перша з них тільки-

но почала прорізатись крізь землю, друга лише мала розвинену кореневу 

систему і назовні вона випустила лише кілька листочків, третя була сформована 

у невеликий кущ, а четверта вже була зрілим деревом. Учитель звернувся до 

одного із учнів: 

- Вирви ось цю першу рослину. 

Хлопчина з легкістю, без зусиль вирвав її. 

- А тепер вирви другу. 

Учень послухав учителя, хоч це було йому вже дещо важче. 

- А тепер третю. 

Хлопчина напружив усі свої сили, і лиш тоді вирвав кущ із землі. 

- Ну, а тепер , чи даси раду четвертій рослині? 

Коли хлопець міцно схопив стовбур обома руками і спробував вирвати 

дерево, то на ньому лише затріпотіли листочки. 

- Ось так, синку, мається і з нашими поганими звичками. Коли вони ще 

молоді, не викоренені, ми можемо досить легко їх позбутися, а коли вони вже 

впустили корені, то їх уже дуже важко позбутися, хоч і ми можемо мати 

найщиріші бажання. 

Саме так і з нашим життям. Тому давайте ми будемо викорінювати наші 

погані звички, поки вони ще не вкоренилися. Будемо намагатися не пропускати 

уроків без поважних причин, не говорити в підвищеному тоні до вчителів, а з 

повагою, будемо ввічливо спілкуватися із своїми батьками, в ситуаціях де 

пропонуватимуть алкоголь та наркотичні речовини, ми навчимося говорити 

тверде «ні». 

Підсумки та побажання  

Легенда «Усе в твоїх руках» 
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Колись давно, у Китаї жив пихатий та знатний вельможа. Увесь день він 

приміряв своє вбрання та розповідав усім оточуючим про свій розум, адже 

вважав, що найдотепнішого та найрозумнішого у світі немає.  

Йшли роки за роками і з’явились чутки, що неподалік від Китаю живе 

мудрець, якого люди вважають найрозумнішим у світі. Усі до нього зверталися 

за допомогою та порадою. 

Вельможа дізнавшись про мудреця дуже розлютився і запросив його до 

себе у палац. Придумавши при цьому дуже хитрий та підступний задум. 

«Я візьму у руки метелика сховаю його за спиною та запитаю в мудреця, 

що знаходиться у мене в руках – живе чи мертве?» 

Якщо мудрець скаже, що живе – я розчавлю метелика, а якщо відповість 

мертве – то випущу його». Вельможа був впевнений, що мудрець яку б 

відповідь не дав, вона буде невірною. 

Ось настав день зустрічі в палаці зібралося багато людей, адже усім дуже 

хотілось послухати поєдинок двох найрозумніших людей у світі. 

Вельможа сидів на високому троні і тримав за спиною метелика. Двері 

відчинилися і ввійшов мудрець, привітався і сказав, що готовий відповісти на 

будь – яке запитання вельможі. 

«Скажи – но мені, що я тримаю у руках – живе чи мертве?», мудрець 

подумав, усміхнувся і відповів : «Усе в твоїх руках», розлючений вельможа 

випустив метелика з рук і полетів метелик на волю. 

Отже, шановні мої, лише від вас залежить, яким буде ваше життя. 

А мені хочеться вам побажати «Нехай нікому з вас не доведеться 

спіткнутися на шляху вашого життя, хоч би яким цей шлях тернистим він не 

був». 

Усе у ваших руках: ваше навчання, ваша поведінка, ваше здоров’я, ваше 

життя, ваше майбутнє. 

Дякую за увагу! 

 


