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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У 
ПРЕВЕНТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

У статті аналізуються особливості застосування технології 
педагогічного проектування у виховній діяльності майбутніх педагогів взагалі 
та в превентивній діяльності зокрема. Автор розкриває значення 
використання методу проектів для підготовки студентів до роботи з 
підлітками девіантної поведінки та розглядає структуру проектів 
превентивної виховної спрямованості. 

Ключові слова: технологія проекту, проектувальна діяльність, 
структура технології проекту, превенція, превентивна виховна діяльність. 

 

В статье анализируются особенности использования технологии 
педагогического проектирования в воспитательной деятельности будущих 
учителей вообще и в превентивной деятельности в частности. Автор 
раскрывает значение использования метода проектов для подготовки 
студентов к работе с подростками девиантного поведения и рассматривает 
структуру проектов превентивной воспитательной направленности. 

Ключевые слова: технология проекта, проектная деятельность, 
структура технологии проекта, превенция, превентивная воспитательная 
деятельность. 

 

The peculiarities of educational technology design in educational activities of 
future teachers in general and in preventive activities in particular are shown in the 
article. Author reveals the importance of method projects for preparing students to 
work with teenagers who have deviant behavior and examines the structure of 
educational aims-considered preventive projects. 

Key words: technology of project, projecting activity, structure of technology 
project, prevention, preventive educational activities. 



 

Пріоритетним напрямом роботи сучасної школи є рання превенція та 
діагностика негативних виявів девіантної поведінки підлітків та утвердження 
здорового способу життя серед підростаючого покоління. Реалізація завдання 
виховання гармонійно розвиненої особистості передбачає консолідацію зусиль 
і школи, і сім’ї, і суспільства. 

Так і майбутній учитель, розпочинаючи самостійну педагогічну 
діяльність, зустрічається з низкою труднощів в організації колективної, 
групової та індивідуальної роботи з учнями, постановці відповідних цілей, 
спрямованих на попередження девіантної поведінки підлітків, установлення 
правильних взаємовідносин із своїми вихованцями. Ознайомлення з 
труднощами в роботі вчителя-практика сприяє підвищенню якості 
професійної підготовки випускників вищих педагогічних закладів. 

Одним із компонентів професійно-педагогічної культури вчителя є 
проектна діяльність. Участь у ній забезпечує самореалізацію педагога, 
розкриття інтелектуального потенціалу, здатність здійснювати творчий 
процес, запроваджувати новаторські ідеї в практику. 

У пошуках шляхів підготовки студентів до запобігання девіантній 
поведінці підлітків важливе місце посідають наукові праці з питань підготовки 
майбутніх учителів (О. Біда, М. Дьяченко, С. Максименко, Л. Кондрашова, 
В. Радул, Л. Савченко). Проблемі формування особистості вчителя, 
практичної підготовки до педагогічної діяльності, зокрема, до роботи з 
девіантними підлітками, присвячені роботи О. Абдуліної, М. Сакурової, 
В. Сластьоніна, З. Фалинської, М. Фіцули та ін. 

У науково-практичній діяльності вищого навчального закладу повинні 
бути присутні як педагогічні проекти, які здійснюються з метою підвищення 
власного професіоналізму кожного викладача, так і студентські проекти, які 
розробляються під керівництвом викладача і сприяють розвитку в майбутніх 
педагогів певного рівня знань та вмінь у здійсненні технологічного підходу. 

Орієнтуючись на різноманітність та багатогранність підходів до 
проектно-технологічної діяльності, основою нашого дослідження можна 
вважати такі науково-методичні роботи вчених, як Є. Кагаров, В. Кукушиної, 
Г. Селевко, А. Хуторський, І. Якиманської та ін. Аналіз праць педагогів і 
науковців до технології педагогічного проектування у превентивній діяльності 
майбутнього вчителя дає можливість сформулювати мету нашого 
дослідження. 

Процеси теоретичного оновлення та практичного застосування методу 
проектів у виховній превентивній діяльності – це нагальна проблема часу. 
Таким чином, мета статті полягає в обґрунтуванні важливості використання 
методу проектів у навчально-виховному процесі вищої школи з метою 
формування у майбутніх вчителів готовності до здійснення превентивної 
діяльності з підлітками девіантної поведінки. 



Впровадження методу проектів у процес підготовки майбутніх учителів 
до превентивного виховання підлітків з девіантною поведінкою дозволяє 
змістити акцент із набуття сукупності знань на формування навичок, умінь, 
способів поведінки та прийомів творчості. Доцільним вбачаємо впровадження 
проектів профілактичної спрямованості в процес підготовки майбутнього 
вчителя до превентивної виховної діяльності з підлітками з девіантною 
поведінкою. 

В українському педагогічному словнику С. Гончаренка метод проектів 
визначається як така «організація навчання, за якої учні набувають знань і 
навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів» [1, 
с. 205]. 

Так, В. Кукушин визначає такі вихідні теоретичні позиції проектного 
навчання: в центрі уваги – суб’єкт навчання, сприяння розвитку його творчих 
здібностей; освітній процес будується не на логіці навчального предмета, а на 
логіці діяльності, що має особистісний смисл для тих, хто навчається; 
індивідуальний темп роботи забезпечує вихід кожного на свій власний рівень 
розвитку; комплексний підхід до розробки навчальних проектів сприяє 
збалансованому розвитку основних фізіологічних і психічних функцій 
виконавців проекту; глибоке, усвідомлене засвоєння базових знань 
забезпечується шляхом їх універсального застосування в різних ситуаціях [2, 
с. 246]. 

Отже, в основу методу проектів покладено розвиток пізнавальних 
навичок учасників, уміння самостійно конструювати свої знання, уміння 
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. 

Метод проектів завжди передбачає розв’язання конкретної проблеми, 
що вимагає, з одного боку, використання різних методів і засобів навчання, а з 
другого – інтегрування знань, умінь із різних галузей життєдіяльності людини. 
Виконання проекту завжди орієнтоване на кінцевий результат. Якщо це 
теоретична проблема, то результат – конкретне її вирішення, якщо практична 
– результат, готовий до впровадження. 

Для успішного вирішення проблеми необхідно створити умови, за яких 
студенти самостійно, з власної ініціативи набувають необхідних знань із 
різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення 
пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативних умінь та 
навичок шляхом організації внутрішньогрупового співробітництва та ділового 
спілкування; розвивають дослідницькі вміння (вміння виявляти проблеми, 
збирати інформацію, спостерігати, проводити експерименти, аналізувати, 
будувати гіпотези, узагальнювати); розвивають системне мислення. 

Метод проектів у виховній діяльності – це така організація роботи, за 
якої діти в процесі планування та виконання практичних завдань формують 
комплекс особистісних рис, умінь і навичок для подальшого успішного 
розв’язання життєвих проблем. 

Сутність проектної технології у виховній роботі передбачає системне та 



послідовне моделювання тренувального вирішення проблемних ситуацій, які 
потребують: 

1) наявності соціально значущої проблеми; 
2) активізації пошукових зусиль учасників виховного процесу; 
3) дослідження і розробки оптимальних шляхів вирішення проектів; 
4) структурування змісту проекту; 
5) алгоритмізації діяльності; 
6) рольового змісту діяльності учасників проекту; 
7) обов’язкового публічного захисту, творчого звіту; 
8) теоретичної та практичної значущості результату; 
9) самостійності дій; 
10) аналізу підсумків упровадження. 
Проектна технологія принципово відповідає за встановлення міцного 

зворотного зв’язку між теорією і практикою в процесі виховання особистості 
учня. Проектування зменшує інструктаж з боку дорослого і навчає 
самостійності у плануванні та діяльності. 

У процесі роботи над проектами превентивної тематики необхідно 
розглянути особливості превентивного виховання підлітків ыз девіантною 
поведінкою. 

Превентивне виховання –  (від лат.  запобіжний) є керованою 
педагогічною діяльністю, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію 
заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання 
відхилень у поведінці та запобігання різних форм асоціальної поведінки 
учнівської молоді: 

- правопорушень (схильність до агресій, крадіжок, брехні та інших вад, 
що можуть привести до кримінальних дій); 

- екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до всього, що 
оточує як до засобу і сировини для задоволення власних примітивних потреб); 

- адиктивної поведінки (алкоголізму та наркоманії), тютюнопаління, 
токсикоманії; 

- статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних 
хвороб та СНІДу, статевого насильства тощо); 

- важких психологічних і психічних станів з наслідками (депресії, 
суїциду, акцентуації, загострення психопатичних тенденцій тощо). 

Ця система заходів має носити попереджувальний, запобіжний характер 
і бути спрямована на вдосконалення способу життя учнівської молоді, обрання 
нею правильної соціальної орієнтації. Тому її функції багатогранні: 
діагностична (виявлення причин і факторів відхилень у поведінці); 
реабілітуюча (перевихована, спрямована на подолання негативних проявів у 
поведінці); координуюча (координація зусиль усіх зацікавлених виховних 
інститутів у попередженні та подоланні асоціальної поведінки); прогностична 
(передбачення можливих негативних явищ у поведінці). 

У рамках розробленого нами спецкурсу «Формування готовності 
майбутніх педагогів до запобігання девіантній поведінці підлітків» [3] 



розроблено практичне заняття на тему «Створення і реалізація 
профілактичних проектів». 

Мета: опрацювання технології превентивної діяльності з підлітками, що 
мають девіантну поведінку. 

І. Інформаційно-дискусійний блок 

1. Проектування у виховній роботі. 
2. Етапи педагогічного проектування. 
3. Класифікація проектів. 
4. Організація проектної діяльності. 
5. Керівництво проектною діяльністю. 
ІІ. Практико-перетворювальний блок 

Завдання: 
1. Підгодовувати доповіді. 
Орієнтована тематика доповідей: 
Психологічна профілактика емоційного вигорання і професійної 

деформації особистості педагога як передумова запобігання девіантної 
поведінки дітей. 

а психологічний аналіз структури особистості в роботі з підлітками 
девіантної поведінки; 

б дослідження психологічних механізмів готовності студента до 
здійснення превентивної діяльності; 

в інноваційні підходи до превентивної діяльності з девіантними 
підлітками; 

г засоби діагностики й розвитку готовності майбутнього вчителя до 
превентивної діяльності; 

д проблема дослідження готовності майбутнього педагога до 
запобігання девіантній поведінці підлітків; 

е роль ЗМІ у подоланні та профілактиці девіантної поведінки 
особистості. 

Орієнтована тематика проектів 
1. Впровадження технології превентивної діяльності в систему 

формування готовності майбутніх педагогів до запобігання девіантній 
поведінці підлітків. 

2. Хочеш жити – кидай курити. 
3. Технологія превентивної діяльності педагога з підлітками девіантної 

поведінки. 
4. Соціально-психологічні технології роботи з дітьми та підлітками з 

девіантною поведінкою. 
5. Система профілактики шкільної неуспішності серед підлітків. 
Отже, проектні технології дають дійсну можливість зробити підлітків 

реальними суб’єктами виховного процесу, здійснювати індивідуалізацію, 
диференціацію виховного процесу, забезпечують кожному усвідомлення 
власної значущості та необхідності в колективі. Під час проектування 
превентивної діяльності в майбутніх учителів розкриваються креативні 
здібності, створюються умови для їх творчого розвитку, формуються 



мотивація та загальна культура професійної діяльності, самостійний погляд на 
події та явища, виховується відповідальність. Працюючи над проектом, 
майбутні педагоги вчаться коректувати власну діяльність залежно від 
обставин, не пасувати перед труднощами. Чим краще студент навчиться 
планувати свою діяльність, тим впевненіше буде почувати себе в мінливих 
обставинах життя, яке можна розглядати як чергування різних проектів. 
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