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На початку ХХІ століття найбільш гостро відчуваються соціальні, 

моральні, економічні протиріччя людського буття. Зокрема, незважаючи на 
те, що демократія вважається провідною і оптимальною формою правління, у 
багатьох державах спостерігаються тоталітаризм; стрімкий розвиток 
виробничих технологій та зубожіння, існування на межі злидарства окремих 
верств населення; проголошення людського життя як найвищої цінності 
суспільства та зростання кількості злочинів, що посягають на життя, війни та 
міжнаціональні, міжрелігійні суперечності тощо. На жаль, системи освіти не 
є винятком і мають ряд суперечностей. Так, поряд із багатовіковим досвідом 
педагогічної діяльності, з розвитком інноваційних технологій, великою 
кількістю оптимізованих форм і методів едукаційного процесу мусимо 
констатувати зростання негативних тенденцій у формуванні підростаючого 
покоління. Негативізм, споживацьке ставлення, агресивність є підґрунтям 
для деструктивних дій, що завдають реальну шкоду суспільству та самим 
суб’єктам. У психолого-педагогічній науці для означення таких дій чи їх 
системи використовують поняття „девіантна поведінка”. Під девіантною 
поведінкою ми розуміємо стійку поведінку особистості, що має відхилення 
від найбільш важливих соціально-психологічних та моральних норм певного 
суспільства в певний час та приносить реальну шкоду суспільству та самій 
особистості, що її проявляє, і супроводжується соціальною дезадаптацією 
особистості. 

Враховуючи глибоку історію даного явища, зазначимо, що воно 
аналізувалося вченими як вітчизняної, так і зарубіжної психологічної, 
педагогічної, соціологічної, юридичної та медичної наук. Г.А.Аванесов, 
П.П.Блонський, О.М.Грабаров, Е.Дюркгейм, О.В.Змановська, В.П.Кащенко, 
Ю.А.Клейберг А.Коен, І.С.Кон, М.А.Коновалов, А.І.Кочетов, 
А.С.Макаренко, Р.Мертон, В.М.Оржеховська, В.О.Сухомлинський, Д.Уолш, 
М.М.Фіцула – далеко не повний перелік дослідників девіантної поведінки 
вихованців. Сьогодні накопичено величезний досвід стосовно причин, 
сутності цього негативного явища, проаналізовані шляхи його подолання, 
серед яких корекція, виправлення, перевиховання осіб, що мають поведінкові 
відхилення. Проте переважна більшість учених цілком справедливо зазначає, 
що вище зазначені шляхи не є оптимальними, оскільки вимагають 
„перебудови” особистості, пригнічення сформованих (негативних, 
суспільнонедоцільних та руйнівних) якостей, цінностей, переконань і 
створення нових (позитивних). Більш прогресивним напрямком боротьби з 
девіантною поведінкою, як проявом індивідуальної активності, так і 
соціальним явищем, вважають профілактику. „Очевидно, не стільки 
вдосконалення системи покарань (хоч і це, звичайно, потрібно), скільки 
своєчасна профілактична робота повинна стати основним напрямком у 



боротьбі з порушеннями норм і правил поведінки, прийнятих і даному 
суспільстві” [2, 6]. 

На жаль, незважаючи на значну кількість праць, у яких профілактика 
виступає одним із ключових понять, мусимо констатувати невизначеність 
даного психолого-педагогічного терміна. В окремих працях, зокрема в 
дослідженні В.О.Татенко та Т.М.Титаренко „Ранняя профилактика 
отклоняющегося поведения учащихся: Пособие для учителя”, терміни 
„профілактика” чи „педагогічна профілактика” взагалі не аналізуються. У 
педагогічних [1; 5], психологічних [9; 10] словниках, педагогічній 
енциклопедії [4] взагалі відсутній даний термін. 

У дослідженні Б.С.Кобзаря, Є.І.Пєтухова, І.О.Литвинова та ін. 
„Запобігання відхиленням у поведінці школярів” здійснюється аналіз поняття 
профілактики педагогічної занедбаності як особливої системи 
цілеспрямованих засобів, що загальмовують розвиток негативних відносин, 
які вже виникли у формі ранніх проявів та ще не зробилися стереотипною 
характерологічною рисою. Ми не можемо погодитися з таким трактуванням, 
оскільки воно більшою мірою характеризує процес корекцій, виправлення, а 
не профілактики. 

У роботі І.В.Козубовської „Рання профілактика протиправної 
поведінки неповнолітніх (психолого-педагогічні аспекти)” зазначається, що 
„традиційно заходами ранньої профілактики вважається: 

а) оздоровлення середовища і надання допомоги неповнолітнім, які 
виявилися в несприятливих умовах життя і виховання, ще до того, як 
негативна дія цих умов суттєво вплине на їх поведінку; 

б) попередження переходу на злочинний шлях і створення умов для 
виправлення осіб, які допускають правопорушення, що не караються 
законом” [2, 11]. У роботі визначаються напрямки профілактичної роботи: 
економічний, соціальний, правовий [2, 383], проте відсутній аналіз самого 
поняття „профілактика”. 

Більш ґрунтовні погляди на профілактику (педагогічну) зустрічаємо в 
дослідженнях В.М.Оржеховської, яка, серед іншого, зазначає, що педагогічна 
профілактика може розглядатися як самостійний вид педагогічної діяльності 
зі своєю метою, мотивами, умовами, інтерпретацією методів виховання [3, 
91]. 

Аналізуючи психолого-педагогічні засади девіантної поведінки, ми 
приходимо до висновку, що профілактика – це система заходів, спрямованих 
на створення оптимальних умов (нейтралізація негативних чинників) для 
розвитку особистості. Але ж подібне трактування збігається з метою 
навчально-виховних та культурно-просвітніх закладів, що становлять 
систему освіти. 

Таким чином, виникає потреба у визначенні терміну „профілактика” як 
психолого-педагогічного феномену. 

Традиційно під профілактикою розуміють попередження, запобігання. 
Це пов’язано з походженням даного слова, адже від грецького рrophylaktikos 
– той, що охороняє, запобігає. У побутову та психолого-педагогічну мову це 



Схема 1. Структура 
едукаційного процесу 

поняття увійшло з медицини, де під профілактикою розуміють „сукупність 
заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення 
захворювань, на охорону та укріплення здоров’я і фізичного розвитку 
населення” [7, 574]. 

Юридичною наукою термін „профілактика” репрезентовано як 
„попередження”, ці слова розглядаються як синоніми. Співвідношення 
профілактики та попередження в контексті філософських наук 
характеризується як взаємозв’язок цілого і частини, загального та часткового. 
Тобто, у наукових дослідженнях попередження необхідно розглядати як 
більш широке поняття, а профілактику – як найважливіший компонент 
попередження [6, 7-8]. 

Поняття „педагогічна профілактика” фахівці педагогічної галузі 
розглядають, спираючись на узагальнене визначення профілактики, що дає 
К.Є.Ігошев у контексті правничої науки. Автор аналізує її як складну, 
об’єктивно зумовлену систему керованої діяльності, що закономірно 
склалася на конкретному історичному етапі суспільного життя і яка 
забезпечує науково-теоретичну і практичну реалізацію заходів, спрямованих 
на попередження злочинів і злочинності [6 ,8]. 

Для того, щоб з’ясувати сутність профілактики як психолого-
педагогічного явища, необхідно проаналізувати структуру навчально-
виховного, чи, коректніше, едукаційного процесу, його складових. 

Ми відштовхуємось від того, що едукація є триєдиним процесом, котра 
охоплює інформатизацію дитини (засвоєння нею інформації), розвиток і 
виховання [8, 6]. Необхідність уведення даного поняття, на нашу думку, 
обумовлюється тим, що існуючий термін „навчально-виховний процес” 
приховує найактуальніший на сьогоднішній день компонент, котрий 
відображає сутність сучасної педагогічної парадигми – формування 
особистості. 

Всі компоненти едукаційного процесу (розвиток, виховання, навчання) 
мають бути взаємопов’язаними, оскільки доповнюють один одного і не 
повинні існувати окремо. Лише в їх 
гармонійному поєднанні 
створюються оптимальні умови для 
формування особистості. 

Таким чином, педагогічна 
профілактика (в широкому значенні) 
– це елемент едукаційного процесу, 
що базується на його складових і 
спрямований на створення 
оптимальних умов для розвитку 
особистості (схема 1). А у вузькому 
значенні – це система заходів, 
спрямованих на попередження виникнення та розвитку негативних 
(соціально та морально неприйнятних для певного суспільства в певний 
проміжок часу) якостей особистості. 



Ми вважаємо, що педагогічну профілактику найбільш доцільно, як з 
теоретичної так і з практичної точки зору, проаналізувати за формами, 
методами та структурою (етапами) роботи. 

Враховуючи, що педагогічна профілактика базується на розвитку, 
вихованні та навчанні, пропонуємо аналіз форм профілактичної роботи: 

а) за напрямком впливу: 
– індивідуальна (учень, учитель, один з родичів учня та ін.); 
– мікрогрупова (сім’я, група з 2-5 учнів, адміністрація закладу та ін.); 
– групова (класний колектив, батьки учнів певного класу, вчителі-

предметники певного класу, класні керівники та ін.); 
– фронтальна (педагогічний, учнівський колектив закладу, 

батьківський колектив та ін.). 
б) за чинниками впливу: 
– зовнішня; 
– внутрішня (саморозвиток, самовиховання, самоосвіта). 
в) за способом впливу: 
– опосередкована (робота з батьками, вчителями як суб’єктами 

профілактичної діяльності; робота з майбутніми батьками; робота з 
майбутніми вчителями). 

– безпосередня (робота, спрямована на суб’єкт профілактичного 
впливу). 

Ми вважаємо, що саме така класифікація форм профілактичної роботи 
найбільшою мірою корелює з методами навчання і виховання, що 
сформувалися в класичній педагогіці. 

Методи педагогічної профілактики – це впливи на свідомість, волю та 
поведінку особистості з метою формування у неї стійких переконань та 
моральної сили до протидії деструктивним чинникам. Враховуючи місце 
педагогічної профілактики в едукаційному процесі, зазначимо, що методи 
педагогічної профілактики – це не що інше, як методи розвитку, виховання та 
навчання. 

Як і будь-який компонент едукаційного процесу, профілактика має 
завдання: 

1. Діагностика та прогнозування (визначення фізичного, психічного та 
соціокультурного рівня розвитку вихованців; деструктивних чинників 
розвитку, що мають чи матимуть прояви). 

2. Узгодження діяльності суб’єктів профілактичної роботи 
(планування, виконання та контроль за виконанням конкретної програми дій 
з нейтралізації негативних чинників, що можуть призвести до відхилень у 
розвитку особистості). 

3. Корекція, виправлення та перевиховання. Аналізуючи перші два 
поняття, можна зробити висновок, що вони є синонімами. Для підтвердження 
наведемо визначення поняття „корекція”, запропонованого С.У.Гончаренком: 
„Корекція (від лат. corrctio – виправлення, поліпшення) в спеціальній 
педагогіці – виправлення (часткове чи повне) вад психічного або фізичного 
розвитку в дітей, порушення тої чи іншої психічної функції в дорослих” [1, 



178]. Що стосується перевиховання – то це система впливів, спрямованих на 
подолання негативних рис, якостей, переконань та ідеалів особистості, що 
сформувалися за несприятливих умов розвитку особистості. 

На нашу думку, дані завдання не лише відображають структуру 
профілактичної роботи, а й збігаються з поглядами В.М.Оржеховської на 
види профілактичної роботи. З них до первинної, або соціальної 
профілактики відносять роботу, спрямовану на збереження і розвиток умов, 
які сприяють збереженню здоров’я і життя дітей та попередженню 
несприятливого впливу на них факторів соціального і природного 
середовища. Первинна профілактика є масовою і найбільш ефективною. Вона 
ґрунтується на комплексному системному дослідженні впливу умов і 
факторів соціального і природного середовища на здоров’я і розвиток 
дитини. 

Завдання вторинної профілактики є найбільш раннє виявлення 
негативних змін у поведінці дитини, що дає можливість також попередити їх 
подальший розвиток. Вторинна, або рання профілактика ґрунтується на 
результатах масової діагностики різноманітних аспектів життєдіяльності 
учнів і є індивідуальною в плані корекції систем життєдіяльності і 
життєзабезпечення організму. 

Третинна, або цілеспрямована профілактика правопорушень 
неповнолітніх – це сукупність знань, практичних навичок, спрямованих на 
попередження переходу відхилень у поведінці у більш важку стадію. 
Третинна профілактика також індивідуальна, вона передбачає заходи щодо 
виявлення і усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і 
суспільного виховання, а також цілеспрямовану роботу з тими підлітками, 
які мають відхилення в поведінці від моральних і правових норм, а також з 
окремими групами, колективами щодо попередження несприятливих 
наслідків їх поведінки [3, 88-90]. 

Отже, проаналізувавши теоретичні основи педагогічної профілактики 
можна зробити висновок, що: 

– педагогічна профілактика – це складний, багаторівневий процес, що 
є компонентою едукації і базується на її складових (розвитку, 
вихованні та навчанні); 

– педагогічна профілактика – це процес, спрямований на 
попередження виникнення та розвитку негативних якостей 
особистості, на нейтралізацію деструктивних чинників її 
формування; 

– рівні, форми, та методи профілактичної роботи визначаються 
конкретними завданнями. 

Даний підхід до педагогічної профілактики як психолого-педагогічного 
явища забезпечить науковий підхід при розв’язанні конкретних практичних 
завдань, підвищить ефективність едукаційного процесу та оптимізує 
розвиток особистості вихованців. 
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