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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ  

НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

На шляху державотворення України особливе місце, роль і значення 
належить навчально-виховному процесу в закладах освіти. Але як не 
акцентується на цьому увага, все ж таки ми маємо багато недоліків. Серед 
цих невирішених питань є проблема – це “важкі діти”, що мають відхилення 
у поведінці і в більшості схильні до правопорушень. Це спонукає нас 
звернути увагу на первинну профілактику різних видів девіантної поведінки, 
яка має соціально-педагогічний характер і відзначається різними реакціями: 
зловживання спиртними напоями, наркоманією, агресивними проявами, 
суїцидними тенденціями, психічними вадами. 

Зазначимо, що профілактика девіацій (негативних проявів у поведінці) 
має трирівневу структуру. 

Первинна профілактика має винятково соціально-педагогічний характер. 
Вона спрямована на боротьбу зі шкідливими факторами в соціальному та 
природному середовищі. Первинна профілактика найбільш ефективна, тому 
що базується на вивченні й усвідомленому аналізі впливу шкідливих 
факторів на здоров’я, передбачає формування у дітей і підлітків відрази до 
алкоголю, тютюну, наркотиків, токсикантів, виключення негативного впливу 
соціального оточення. 

Вторинна профілактика – це заходи, спрямовані на найбільш ранній вияв 
тих змін в організмі, що з’являються при захворюваннях. Вона є соціально-
медичною і повинна попередити розвиток хвороби, перехід її в хронічну 
стадію. Вторинна профілактика передбачає виявлення груп ризику, 
застосування до цих груп комплексу лікувальних та виховних заходів. 

Третинна профілактика – це медична профілактика. Сутність її – в 
розробці заходів, які спрямовані на одужання хворого, попередження 
загострення хвороби та інвалідності. Ядром цієї профілактики є терапевтичні 
заходи і соціальна реабілітація. 

Постає питання: “Якими ж методами, технологіями на кожному із трьох 
рівнів профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх, можна 
досягти найефективнішого результату”? 

Сучасне життя насичене новими соціальними, інформаційними і 
науковими технологіями. Ми б хотіли привернути увагу до поняття і змісту 
превентивних технологій у навчально-виховному процесі. Говорячи про 
технології превентивного виховання доцільно розпочати з визначення 
технології взагалі. 

Сьогодні вже йде мова про інформаційні (інформатика та обчислювальна 
техніка), педагогічні (освіта), психологічні (психологія), технології 
біологічних систем (фізіологія) тощо. 



За визначенням Укр ІНТЕІ, технологією є сукупність наукових знань, 
відпрацьованих технічних рішень, виробничих процесів, матеріалів і 
обладнання, за допомогою яких здійснюється виробництво та удосконалення 
продукції. 

Ми будемо робити акцент на технологіях, які використовуються у 
навчально-виховному процесі. 

Академік Семен Гончаренко в Українському педагогічному словнику 
пропонує таке визначення технології навчання (з грец. – мистецтво слова, 
навчання) – за означенням ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний 
метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і 
засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, 
який ставить своїм завданням оптимізацію освіти. Технологію навчання 
також часто трактують як галузь застосування системи наукових принципів 
до програмування процесу навчання й використання їх у навчальній практиці 
з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх оцінювання. Ця 
галузь зорієнтована в більшій мірі на учня, а не на предмет вивчення, на 
перевірку виробленої практики (методів і техніки навчання) в ході 
емпіричного аналізу й широкого використання аудіовізуальних засобів у 
навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з теорією навчання [1]. А.С. 
Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т.Шпак пропонують таке визначення: технологія 
навчання – це розділ педагогічної технології, який вивчає, досліджує, 
узагальнює принципи, закономірності, форми, методи та прийоми 
навчального процесу, їх вплив на формування в особистості учня знань, 
умінь та навичок, розвиток його світогляду та громадської позиції [2]. 

У результаті теоретичного аналізу встановлено, що поняття технології 
міцно увійшло в суспільну свідомість у другій половині ХХ століття. 
Спочатку говорили про “техніку”, “технічні засоби навчання”, “технологію 
виховання”, “технологію навчання”, “педагогічну технологію”. Потім 
поняття технологія стало своєрідним регулятивом наукового та практичного 
мислення. Його регулятивний вплив полягає в тому, що спонукає дослідників 
та практиків в усіх сферах, в тому числі і в галузі освіти: 

- знаходити підстави результативності діяльності; 
- мобілізувати кращі досягнення науки та досвіду, щоб гарантувати 

результат, що вимагається; 
- будувати діяльність на інтенсивній, тобто максимально науковій, а не 

екстенсивній основі, що веде до невиправданих затрат сил, часу та ресурсів; 
- приділяти більше уваги прогнозуванню діяльності з метою запобігання 

її корекції в ході виконання; 
- використовувати у всезростаючій мірі найновіші інформаційні засоби, 

максимально автоматизувати рутинні операції і т.ін. 
З цього випливає, що технологічність стає домінуючою характеристикою 

діяльності людини, означає перехід на якісно новий ступінь ефективності, 
оптимальності, наукоємності. 

Довкола поняття освітньої технології в усьому світі ведуться серйозні 
дискусії, які не дозволяють дати йому однозначне, для всіх прийняте 



визначення. Як основні характеристики (критерії) технології освіти, 
дослідники називають її системність, концептуальність, науковість, 
інтегративність, гарантованість результату, відтворюваність, ефективність, 
якість навчання, його мотивованість, новизну, алгоритмічність, 
інформаційність, оптимальність, можливість тиражування та перенесення в 
нові умови тощо. 

Таке різноманіття небезперечних характеристик вимагає визначити 
деяку узагальнену інваріантну ознаку технології, яка відображала б її 
сутність. В ролі такої ознаки виступає законовідповідність технології. 
Технологія – це педагогічна діяльність, яка максимально реалізує в собі 
закони навчання, виховання та розвитку особистості, і тому забезпечує її 
кінцеві результати. Чим повніше осягнуті й реалізовані ці закони, тим вища 
гарантія результату. Критерію законовідповідності повинні відповідати всі 
провідні ознаки технології навчання. 

Враховуючи це як робоче положення А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. 
Шпак пропонують таке визначення. Технології навчання – це 
законовідповідна педагогічна діяльність, яка реалізує науково обґрунтований 
проект дидактичного процесу і володіє більш високим ступенем 
ефективності, надійності та гарантованості результату, ніж це має місце при 
традиційних методиках навчання [2]. 

Технологія – слово грецького походження, яке в оригіналі означає 
знання про майстерність. 

Історичне поняття “технологія” виникло в зв’язку з розвитком 
технічного прогресу. “Технологія” – це виробничий термін, який означає 
сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та 
їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини, про що 
говорить словник. Останнім часом зміст цього поняття значно розширився. 
Так, наприклад, у сфері обробки інформації (засоби обчислювальної техніки) 
говорять про інформаційні технології, а у фізіології – про технології 
біологічних систем тощо. 

Нині, користуючись цим поняттям, мають на увазі, з одного боку, 
сукупність прийомів і способів обробки або виробництва певних продуктів, а 
з іншого – науку про такі способи. 

Якщо пов’язати технологію з діяльністю, то структурно це матиме такий 
вигляд: 

діяльність – потреба – мета – мотив – мотивація – задача – прийом – дія – 
операція – результат. 

Таку ж структуру має і навчальна діяльність, де мають місце вищезгадані 
складові. Це свідчить про спільність діяльності виробничої і навчальної.
 Науковий термін “технологія виховання” вперше ввів у педагогічну 
науку А.С. Макаренко, проте донині це поняття не набуло широкого 
впровадження. Стосовно виховного процесу під технологією розуміють 
систему знань, необхідних викладачеві для реалізації науково обґрунтованої 
стратегії, тактики й процедури виховання. Таким чином, термін “педагогічна 
технологія” слід вживати стосовно загальних завдань планування й 



організації навчально-пізнавальної діяльності, а не слід ототожнювати з 
терміном “педагогічна техніка”, що відображає винятково суб’єктивні 
фактори праці викладача, передбачає управління своїми емоціями, 
поведінкою, настроєм, соціальну активність, техніку мови. 

Педагогічна технологія має певний історичний розвиток, пов’язаний з 
типами (видами) навчання, сутність яких розкривається у відповідній 
технології. Становлення педагогічної технології відбулося ще в 60-х роках. 
Але в ті роки мало місце ототожнення поняття “технологія навчання” і 
“педагогічна технологія”. Лише в кінці 70-х років Асоціація США з питань 
педагогічних комунікацій та технологій опублікувала “офіційне” визначення 
педагогічної технології: “педагогічна технологія є комплексний, 
інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і методи організації 
діяльності для реалізації проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння 
знань”. Зміст наукового терміну “педагогічна технологія” включає модель 
(проект), обґрунтовану в логічній послідовності систему, яка реалізується в 
практичній діяльності. А структуру будь-якої педагогічної системи 
складають такі взаємозв’язані елементи, як: 

- мета навчання та зміст навчально-пізнавальної діяльності; 
- елементи дидактичної системи та їхня ієрархічна послідовність 

(принципи, правила навчання, форми, методи, засоби); 
- методологічні основи процесу навчання; 
- контингент викладачів та учнів. 
Педагогічні технології за своєю суттю не можуть бути чимось 

принципово відмінним від інших. Як і будь-які інші, вони мають свої 
галузеві (професійні) особливості: і в тому, якими методами і засобами 
оперують, і в тому, з якими матеріалами мають справу. Специфіка 
педагогічних технологій виявляється в наявності виховного компонента і 
необхідності врахування філософського, психологічного та дидактичного 
аспектів проблеми. Під тиском технологічного досвіду інших галузей 
педагогічні технології знаходять нові можливості впливати на традиційний 
процес навчання, підвищувати його ефективність. Адаптація нових 
технологій в освітній сфері особливо добре простежується за таким 
показником, як впровадження в навчальний процес нових інформаційних 
технологій. В словнику-довіднику для соціальних педагогів та соціальних 
працівників за загальною редакцією А.Й Капської, І.М. Пінчук, С.В. 
Толстоухової пропонується визначення технології соціальної роботи – 
сукупність прийомів, методів та впливів, що застосовуються соціальними 
службами, окремими закладами соціального обслуговування, соціальними 
працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення 
ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. 

Технологія соціальна – упорядкована система процедур та операцій, за 
допомогою яких реалізується певний соціальний проект або конкретна 
цілеспрямована ідея перетворення (реорганізації, модернізації або 
вдосконалення) соціальної роботи. 



Таким чином, ми розглянули сучасні технології, що мають місце в 
навчально-виховному процесі. 

Державотворчі процеси, які нині відбуваються в Україні, мають 
охоплювати всі ділянки життя в соціальному середовищі. Перехід від старих 
педагогічних орієнтирів через нову соціально-педагогічну ситуацію, – 
об’єктивно складний процес. Зрозуміло, що стара система відбирала до 
змісту виховних технологій заідеологізовані штампи, нав’язати які можливо 
тільки шляхом використання директивних, маніпулятивних методів, які 
доповнювались соціальним контролем. Тому сьогодні необхідно звертати 
увагу на пошуки таких новітніх технологій, які максимально сприяли б 
формуванню соціально активної, творчої особистості, здатної до самостійної 
регуляції власної життєдіяльності. В словнику: Соціологія. Короткий 
енциклопедичний словник під ред. В.І.Воловича: Нововведення (інновація, 
новація) – цілеспрямована зміна чогось у суспільстві, його структурах і 
підструктурах, що розрахована на певний ефект (економічний, соціальний, 
політичний, навчально-виховний та ін.). Сутність нововведення є інноваційна 
діяльність, а змістом – комплексний процес створення, розповсюдження та 
використання новацій. Водночас нововведення означає спричинення даною 
новацією змін у тому соціальному, духовному, культурному та предметному 
середовищі, в яке вона впроваджується. Залежно від предметного змісту 
інновацій розрізняють технічні (продуктивні, технологічні), соціальні, 
економічні, організаційні, культурні, структурні, інтелектуальні та ін. 
нововведення, а за ознакою новизни й характеру спричинених новаціями змін 
– радикальні, помірні, рутинні (традиційні), руйнуючі (деструктивні), 
конструктивні нововведення і т.д. 

Більшість молоді сьогодні знаходиться на середньому або низькому рівні 
соціальної культури. Нам відомо, що дії суб’єктів спрямовані системою 
виховних впливів. Освіта і виховання ґрунтується на певних педагогічних 
технологіях, мета яких полягає у формуванні ідеальної, з точки зору держави, 
особистості. Так, наприклад, традиційне виховання розглядається як процес і 
результат цілеспрямованого впливу. Виховна система спрямована на 
керування поведінкою, набуття неповнолітніми соціального досвіду 
відповідно соціального замовлення. У країні відбуваються: зниження 
усвідомлення цінності нормативної поведінки; перехід від схвалених видів 
поведінки до не схвалених; підвищення ініціатив до ризикової поведінки; 
зниження особистісної відповідальності за наслідки прийнятих рішень; 
зниження рівня впливу усталених, традиційних видів педагогічних засобів. 
Молодь, яка навчена керуватися настановами формального виховання з його 
маніпулятивними технологіями формування моделей поведінки, при 
зіткненні з реальними проблемами життя (соціального середовища) отримує 
розчарування від неспрацьовування тих навичок і вмінь, що вони отримали 
для того, щоб адаптивно включитись у нормативно визначений соціум. 
 Первинна профілактика є частиною ідеологічної та психологічної 
функції культури суспільства. Не так давно широко використовувався 
інформаційний підхід: залякування в засобах інформації, в тому числі й 



свідчення колишніх наркоманів та лекції спеціалістів. Але такі спроби часто 
мали дію, зворотну тій, що очікували, - підвищувався інтерес до 
психоактивних речовин, раннього статевого життя та ін. 

Відбулося усвідомлення необхідності формування відповідальної 
поведінки дітей, що в свою чергу призводить до подальшої зміни акцентів у 
профілактичній роботі, розробці новітніх технологій. В її фокусі з’явилися не 
хімічні речовини та ефекти, що ними викликаються, а люди та аналіз причин 
негативних проявів у поведінці неповнолітніх. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що серед багаточисельних, 
різноманітних технологій, що застосовуються у напрямку профілактики 
негативних проявів у поведінці неповнолітніх (девіацій), ми вважаємо, що 
саме розробка та впровадження новітніх інтерактивних технологій є на 
сьогодні актуальним та доцільним питанням. Такий висновок ми робимо, 
спираючись ще й на психолого-педагогічні засади розвитку особистості 
неповнолітнього, які в період свого розвитку, становлення як особистості, 
надто потребують уваги, розуміння, спілкування, взаємодії (з однолітками, з 
дорослими). Взаємодія є однією з головних чинників, що впливають на 
формування особистості. Бо в залежності від того, в яке русло буде 
спрямована взаємодія (і можливо, під чиїмось керівництвом), в тому руслі 
вона і буде формуватися (т.б. це русло буде давати значний відбиток на 
формування особистості неповнолітнього). 

Спираючись на короткий психологічний словник під загальною 
редакцією А.В. Петрусинського, М.Г. Ярошевського, можемо дати 
визначення інтерактивним технологіям – від англ. Interaction – взаємодія, 
вплив один на одного. В основі інтеракції лежить психологічна теорія 
інтеракционізм, що зводить соціально-психологічні процеси і явища до 
впливу людей один на одного і бачить у ній пояснення суті, походження і 
розвитку міжособистісних відносин. Інтеракционізм базується на працях 
американського соціолога і психолога Дж. Міда. Під соціальною взаємодією 
в інтеракционізмі розуміють лише безпосередню комунікацію (“обмін 
символами”), важливою особливістю якої визнається здатність людини 
уявляти, як його сприймає партнер по спілкуванню (здатність “приймати 
роль іншого”) чи група (“генералізований інший”), і відповідно 
інтерпретувати ситуацію і конструювати особистісні дії. Розвиток 
особистості, з точки зору інтеракціонізму, проходить у процесі взаємодії з 
іншими людьми у суспільстві, яке трактується як система безпосередніх 
комунікацій, причому структура особистості має компоненти, що 
забезпечують активність особистості, а також її контроль над особистісною 
активністю у відповідності із соціальними нормами, ролями і соціальними 
установками партнерів по взаємодії. 

Необхідно ставити комплексні задачі щодо вирішення глобальних 
питань (профілактика негативних проявів у поведінці неповнолітніх). При 
чому, при розв’язанні комплексних проблем мають вирішуватися ряд 
дрібних: навчання ефективним навичкам спілкування, критичному 
мисленню, прийняттю відповідальних рішень, відпрацювання адекватної 



самооцінки, навчання вмінню стояти за себе, уникати непотрібного ризику, 
робити правильний здоровий вибір, навчання регуляції емоцій, уникнення 
стресів, вирішення конфліктів, протидії тиску зовні. 

Отже, враховуючи проявам у поведінці неповнолітніх сказане, робимо 
висновок, що головним завданням протидії негативним проявав у поведінці 
неповнолітніх є вдосконалення превентивного підходу; розробка та 
впровадження інноваційних технологій одні із яких – інтерактивні. 
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