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Сравнительная характеристика морфофункциональньїх показателей учащихся воєнного 
лицея в динамике их обучения. 

В статье представлень/ результати исследования физического розвитая и 
функционального состояния мальчиков-подростков в процессе обучения. 
Специфические условия обучения в лицее с усиленной военно-физической подготовкой 
положительно влияют на формирование и становление детского Организма, что 
свидетельствует о високой зффективности учебно-воспитательной роботи в 
учебньїх заведениях такого типа, 
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адаптация к обучению. 

51ШМАКУ 
О. №поуа, Ь. Вазапеїз, V. Ргоізепко, Уи. ЗУІСЛОУ, V. РгозсНауІо. Сотрагаїіуе 

с(іагайегі5Ііс5 оі тогрНоїипсііопаї ІПСІЄХЄІ о?5ІисІепІ5 оГ тіїііагу БСНООІ іп (Не сіупатісз о( 
іЬеігігаіпіпе. 

ТЬе агіісіе ргевепів о/(Не ґевиіїв о/(Ье ИиЬу о/рЬувісаІ сіеуеіортепі апсі/ипсііопаї 
\Шиз о/аМевсепі Ьоу$ іп (Ье віиду. ТЬе вресірс сопШііопв о/Іеагпіпд іп Іусеит игііЬ іЬе 
іпсгеаве(і тіІііагу-рЬувісаІ ргерагаїіоп а ровіїіче е{{есІ оп іЬе }огта(іоп апсі евіаЬіівЬтепі 
о[а сЬіШ'в Ьосіу, тНісН Шісаіев ІЬе е}}ісіепсіев о/есіисаііопої шогк іп всЬооі о/Мв іуре. 

Кеу и/огдв: тогрЬо/ипсііопаі Шісев в(иЬеп( о/(Не Іусеит, асіаріаіюп (о ігаіпіпд. 

УДК 371.72.-057.874:371.59 
В. І. Кириченко 

лабораторія превентивного виховання 
Інституту проблем виховання НАПН України 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У статті висвітлено проблеми моделювання профілактики девіантної 
поведінки старшокласників у діяльності учнівського самоврядування загальноосвітнього 
навчального закладу. Наведено докладні характеристики принципів, підходів, 
прганізаційно-педагогічнихумов організації профілактики в старшому шкільному віці. 

Ключові слова: профілактика девіантної поведінки старшокласників, модель, 
учнівське самоврядування, просоціальна поведінка. 

Постановка проблеми. Дослідження стану профілактики девіантної 

поведінки старшокласників засвідчує невідповідність між суспільними 

потребами у зменшенні кількості й спектру девіацій їх поведінки та 

результатами профілактичної діяльності загальноосвітніх навчальних 

іакладів взагалі й профілактичної діяльності учнівського самоврядування 

(далі - УС) зокрема. Така невідповідність відзначається як на рівні змісту та 

методичного забезпечення профілактики, так і має вияв у розпорошенні 

ниховних зусиль різноманітних суб'єктів профілактики та недостатньому 

рівні участі старшокласників у цих процесах як важливого показнику їхньої 

ефективності. Необхідність розробки моделі профілактики девіантної 
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поведінки старшокласників постає важливим об'єктом докладання зусиль 
педагогічної науки і практики. 

Аналіз актуальних досліджень. Загальні характеристики наукової 
моделі глибоко й системно розглянуті у працях В. Штоффа, який під цим 
поняттям розуміє «подумки уявлену чи матеріально реалізовану систему, 
яка, відображаючи або відтворюючи об'єкт дослідження, здатна заступати 
його так, що її вивчення надає нову інформацію про цей об'єкт» [13, с. 8]. 

У педагогіці створення моделі розглядається як процес, що містить у 
собі формулювання задуму, розробку концепції, науковий опис системи, що 
розбудовується. Модель у вихованні Л. Новікова розглядає як «цілісне 
уявлення системи, що будується чи перетворюється, її внутрішнє бачення; 
можливість програвання подумки варіантів розвитку й прогнозування 
результатів» [9]. 

У словнику із соціальної педагогіки Л. Мардахаєва висвітлюється 
соціально-педагогічна складова цього поняття: « ... символічне зображення 
структури, типу поведінки і зразків взаємодії в соціальних процесах; стандарт 
для вимірювання відхилень реальних процесів від передбачуваних» [12]. 
Проаналізувавши вищенаведені тлумачення, ми дійшли висновку, що 
наявність моделі профілактики девіантної поведінки старшокласників у 
діяльності УС дозволяє вирішити ряд проблем, а саме: узгодити вимоги 
суспільства до інститутів виховання з проблем профілактики, визначити 
цільові орієнтири, яких прагнутимуть педагоги й старшокласники, та 
взаємоприйнятні механізми їх реалізації; здійснювати контроль за 
ефективністю процесу профілактики; активізувати процес самодетермінації. 

Мета статті - висвітлити процес моделювання профілактичної 
діяльності УС, що надає можливість вибудувати очікувану логіку 
послідовних дій, на основі вихідних положень створити конструкцію 
профілактики, механізми її реалізації, розкрити динаміку взаємозв'язку 
складових елементів, виявити шляхи оптимізуючого впливу на 
профілактику девіантної поведінки старшокласників. 

Виклад основного матеріалу. Спираючись на думки вчених (І. Бех, 
П. Вербицька, В. Івашковський), які наголошують, що у виховній роботі зі 
старшокласниками «концепція суб'єкта є найбільш прийнятною», а розвиток 
учня як особистості відбувається не лише шляхом оволодіння ним 
нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення суб'єктного досвіду в 
соціально значимій діяльності [2; 4; 7, с. 111], ми припустили, що цілісна 
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профілактична діяльність може складатися з окремих професійно об'єднаних 
процесів, видів і форм діяльності, кожен з яких має свою специфіку, але 
повинен бути спрямованим на сформованість просоціальної поведінки 
(таршокласників та формування готовності активу УС до організації 
профілактичної діяльності. Головним компонентом моделі є мета -
іменшення кількості й звуження спектру проявів девіантної поведінки 
(таршокласників. 

Реалізація цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 

• забезпечити визнання учнівського самоврядування в якості 
пажливого суб'єкта профілактичної діяльності загальноосвітнього 
навчального закладу; 

• впровадити сучасні педагогічні підходи, форми, методи й засоби 
організації профілактичної діяльності УС; 

• сприяти набуттю старшокласниками вмінь свідомого морального 
обґрунтування вибору, оцінки власної поведінки і поведінки оточуючих за 
чинними моральними цінностями та нормами; 

• забезпечити розвиток здатності старшокласників здійснювати 
моральні вчинки, проявляти сумлінне ставлення до реалізації своїх прав і 
пиконання своїх обов'язків; 

• сприяти визначенню особистістю оптимістичної стратегії узгодження 
«оціально значимих і особистісно-орієнтоеаних цілей і завдань. 

Невід'ємним компонентом моделі є підходи, які ми, вслід за 
Ю. Мануйловим, розглядаємо як спосіб пізнання й розвитку особистості 
дитини, систему дій з середовищем, що перетворюють його на засіб 
діагностики, проектування і продукування виховного результату. У 
контексті вищезазначених принципів організація профілактичної діяльності 
учнівського самоврядування розгортається з позицій особистісно 
(орієнтованого (І. Бех, С. Подмазін) та системного підходів (рис. 1). 
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Педагогiчнi Irе}zки: теорiя, iсlоЕtiя, iнноваЦйrrj Lехнологii, 20_1З, Nq LQЦ_
До основи системи профiлактики девiантноi повед!нкlл

старшокласникiв нами закладенi TaKi принципи:

. персонiФiкацii профiлактичнот роботи - профiлактичнi впливи

MatoTb орiснтуватися на конкретну особисr,iсть з ir потребами, iнтересалvtи,

цiннiсними орiснтацiями, почуттями й емоцiями;

о орiснтацii на позитив у поведiнф та харакгерi старшокласника

потребуе визнання особисrостi дитини головною цiннiсrю у сисгемi

педагогiчноi взаемодii; педагог мае розгледiти у юнаковi його кращi риси, що

€ тим зерном, яке пiд час зростання формуе в нього позитивнi якостi, Bipy в

себе, виробляе позитивне ставлення до вимоr суспiльства i моральних норм;

о мотивацii - припуска€ наявнiсть у старшокласника внуl,рiшньоi

спонуки до соцiально значимоi дiяльностi;
. об/рунтованого соцiального вибору - припуска€ моделювання

сиryацiй вибору в ходi профiлактичного процесу, що сftрияють опану8анню

старшокласниками навичок вiдповiдального вибору певноТ стратегiТ

поведiнки;

. позитивноi самореалiзацii старшокласника в дитячiй групi

llрипуска€ створення в ходi профiлактичноi дiяльностi УС поля актуалt,ного

})озвитку для кожноТ особи;

. адекватно[ самооцiнки - оцiнка юнаком себе, cBoii дiй i вчинкiв

мае спiввiдноситися iз соцiально-прийнятними нормами поведiнки;

. по€днання формування навичок здорового способу життя з

rlрофiлактикою конкретних видiв девiантl-tоТ поведiнки - передба.tае

llизнання прiоритетностi розвитку навичок здорового способу жиггя,

{lормування потреби особистостi в досягненнi соtliально схвалюваних

rразкiв поведiнки; забезпечення комплексностi, систематичностi га

t tаступностi у п рофiлактичнiй дiяльностi;
. опосередкованостi профiлактичних впливiв - припуска€, що

rrрофiлактична дiялыliсть мае вiдбуватися без жорсткого зовнiшнього

l l римусу, через формуван ня активноТ життевоТ позицiТ дитин и, устаноаок на

rдlоровий спосiб житгя; залучення до соцiально значимоi дiяльностi

у,rнiвського самоврядування та використання рiзних форм включенгrя

( tарцlокласника до профiлактичного процесу;

. соцiальноi загартованостi старшокласникiв з девiантною
rrtlведiнкою - передбачае iх включення до ситуацiй, якi потребують
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о мотивацii - припуска€ наявнiсть у старшокласника внуl,рiшньоi

спонуки до соцiально значимоi дiяльностi;
. об/рунтованого соцiального вибору - припуска€ моделювання

сиryацiй вибору в ходi профiлактичного процесу, що сftрияють опану8анню

старшокласниками навичок вiдповiдального вибору певноТ стратегiТ

поведiнки;

. позитивноi самореалiзацii старшокласника в дитячiй групi

llрипуска€ створення в ходi профiлактичноi дiяльностi УС поля актуалt,ного

})озвитку для кожноТ особи;

. адекватно[ самооцiнки - оцiнка юнаком себе, cBoii дiй i вчинкiв

мае спiввiдноситися iз соцiально-прийнятними нормами поведiнки;

. по€днання формування навичок здорового способу життя з

rlрофiлактикою конкретних видiв девiантl-tоТ поведiнки - передба.tае

llизнання прiоритетностi розвитку навичок здорового способу жиггя,

{lормування потреби особистостi в досягненнi соtliально схвалюваних

rразкiв поведiнки; забезпечення комплексностi, систематичностi га

t tаступностi у п рофiлактичнiй дiяльностi;
. опосередкованостi профiлактичних впливiв - припуска€, що

rrрофiлактична дiялыliсть мае вiдбуватися без жорсткого зовнiшнього

l l римусу, через формуван ня активноТ життевоТ позицiТ дитин и, устаноаок на

rдlоровий спосiб житгя; залучення до соцiально значимоi дiяльностi

у,rнiвського самоврядування та використання рiзних форм включенгrя

( tарцlокласника до профiлактичного процесу;

. соцiальноi загартованостi старшокласникiв з девiантною
rrtlведiнкою - передбачае iх включення до ситуацiй, якi потребують
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вольових зусиль щодо подолання негативних впливів оточення, 
вироблення для цього соціально прийнятних способів, які відповідають 
індивідуальним особливостям, соціального імунітету, стресостійкості; 
формування мотивації до профілактичної діяльності; 

• рефлексії - означає аналіз старшокласниками своїх дій і вчинків та 
вчинків інших на основі соціально прийнятної системи цінностей і 
моральних орієнтирів. 

Ми повністю поділяємо думку В. Бочкарьова, що відповідним чином 
організована профілактична діяльність УС створює можливість реалізації 
педагогами і старшокласниками основних специфічних функцій профілактики 
(виховної, корекційно-компенсаторної, прогностичної, превентивної, 
організаторської, захисної, комунікативної, соціалізуючої), дає позитивний 
ефект, оскільки забезпечує включення кожного учня, в тому числі й з 
відхиленнями у поведінці, в життя колективу, суспільно корисну й 
організаторську діяльність у школі та її мікрорайоні; виключає поділ учнів на 
«актив» і «пасив», ставить кожного учня в позицію організатора й учасника 
різновидової колективної та групової діяльності; попереджує і перешкоджає 
«випадінню» окремих учнів з-під впливу виховного колективу, включає їх у 
відносини «відповідальної залежності»; надає необмежені можливості для 
вправляння учнів у моральній поведінці, засвоєння соціального досвіду; 
сприяє переключенню притаманної юнакам енергії на соціально значимі цілі, 
формуванню в них відповідальності за доручену справу, свою поведінку, за 
справи й життя свого колективу; забезпечує задоволення сутнісних потреб 
юнаків у самовираженні, самовизначенні, самореалізації; гідне становище 
учнів у колективі, покращення їх відносин з оточуючими людьми; сприяє 
успішному розв'язанню протиріч між соціально позитивними інтересами та 
потребами юнаків і особистісними недоліками, що заважають їх реалізації, та 
відхиленнями у поведінці [3, с. 9]. 

З огляду на те, що основним предметом діяльності в цей віковий 
період є систематизація суб'єктивного досвіду в процесі його розширення, 
конструювання нами змісту профілактичної діяльності спрямовувалось на 
участь старшокласників у соціально значимій діяльності УС, розвиток 
самостійності, творчості в реалізації поставлених завдань, набуття здатностей 
самостійно приймати та реалізовувати зважені рішення, брати на себе 
відповідальність за свої вчинки і поведінку. Ми припустили, що зміст має 
полягати в розкритті особливостей конструктивного міжособистісного 
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спілкування; навчанні рефлексії власної поведінки та відносин з іншими 
людьми; сприянні визнання цінностей і норм здорового способу життя як 
особистої потреби; активізації уявлень старшокласників про те, якими вони 
можуть стати; усвідомленні тих якостей, які перешкоджають реалізувати 
наявні чи потенційні можливості; закріпленні нових способів поведінки, 
пов'язаних із взаємопідтримкою, відповідальністю, підвищенням статусу в 
колективі; формуванні почуття власної гідності, потрібності, поваги до гідності 
інших; збагаченні потенціалу особистісних ресурсів (розвиток внутрішнього 
контролю власної поведінки; набуття правової культури та навичок соціальної 
нідповідальності); сприянні включенню старшокласника у діяльність 
різноманітних дитячо-дорослих спільнот, які існують у просторі УС або 
можуть утворюватися за їх ініціативою та інтеграції виховних впливів 
однолітків й значущих дорослих у набутті досвіду конструктивної взаємодії; 
писвітленні можливостей вибору засобів для досягнення визначеної групової 
мети; врахуванні думки старшокласників під час проектування простору для 
ідійснення ними соціальних проб, мотивації до самостійної соціальної 
практики, створенні профілактичних програм; сприянні виробленню 
(іаршокласником ще не притаманних йому духовно-моральних цінностей, 
пізнання своєї моральної індивідуальності; набуттю (або вдосконаленню тих, 
що вже має) життєвих компетенцій, конструктивних стратегій поведінки, 
життєвих умінь і навичок; навчанні вмінь як їх застосовувати у незнайомій чи 
ризикованій ситуації, навчанні розпізнанню таких ситуацій та їх подоланню. 

Наступним компонентом нашої моделі є форми організації 
профілактичної роботи, під якими ми розуміємо способи організації 
т ільної діяльності й спілкування. Підставою для їх класифікації можуть 
і /іугувати засоби, суб'єкти, цілі й завдання. Якщо взяти за основу засоби, то 
можна виділити такі педагогічні форми профілактики: вербальні, практичні 
ІІІЮ вербально-практичні. За ознакою суб'єкта форми роботи можна 
поділити на державні й громадські, масові, індивідуальні й групові. У 
шдгіовідності до цільової ознаки профілактичної роботи можна поділити 
н.і пізнавальні, що сприяють набуттю різноманітних знань, та формувальні, 
що сприяють формуванню переконання в необхідності ведення здорового 
і пособу життя, дотримання суспільних норм і законів тощо. 

У процесі організації профілактичної діяльності УС нам видавалось 
доцільним поєднання індивідуальних, групових і масових форм роботи. До 
м.кових заходів, що проводяться за обов'язкової участі старшокласників, 
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ми віднесли акції, форуми, організаційно-діяльнісні ігри, конференції, 

свята, фестивалі, трудові десанти тощо. Спільна організація й участь 

педагогів та старшокласників у проведенні вечорів питань і відповідей, 

семінарів, круглих столів, конференцій) присвячених проблемам девіантної 

поведінки та її профілактики, створюють основу для злагоджених вирішень 

багатьох проблем виховання старшокласників. Як свідчить дослідження, 

найбільш дієвими груповими формами профілактичної роботи себе 

виявили: тренінги, що проводяться старшокласниками, підготовленими за 

технологією «рівний-рівному», шефська допомога, розробка й реалізація 

соціальних проектів, онлайн-форуми, прес-конференції, форум-театр і 

програми примирення, а індивідуальними - стендові доповіді, слайдові 

презентації, приймальні дитячих омбудсменів, консультації, виконання 

громадських доручень, телефон довіри. 

Наступним компонентом моделі є методи виховання, або способи 

педагогічного впливу, за допомогою яких здійснюється цілеспрямоване 

формування просоціальної поведінки старшокласників і готовності 

учнівського активу до організації профілактичної діяльності УС. Визначення 

важливих для дослідження методів чи їх модифікація здійснювались з 

урахуванням поглядів М. Рожкова [11] про те, що методи виховання 

пов'язані з сімома сутнісними сферами особистості, та його ідею 

бінарності методів виховання - спосіб управління для вихователя і спосіб 

самовиховання для дитини (табл. 1). 

Таблиця 1 
Бінарність методів виховання і самовиховання особистості 

(за М. Рожковим) 

Сутнісна сфера Домінуючий метод 
виховання 

Домінуючий метод 
самовиховання 

Інтелектуальна Переконання Самопереконання 

Мотиваційна Стимулювання 
(заохочення-покарання) Мотивація 

Емоційна Навіювання Самонавіювання 
Вольова Вимога Вправляння 

Саморегуляції Корекція Самокорекція 
Предметно-практична Виховуюча ситуація Соціальні проби 

Екзистенційна Метод дилем Рефлексія 

Окрім вищезазначених, у процесі організації профілактичної 

діяльності УС використовувалися такі методи: авансованої довіри, 

відповідального поручительства, особистого прикладу, створення 
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громадської думки, позитивної перспективи, ігрові, змагання, ритуали, 
традиції, «педагогічної інструментовки» (озброєння учнівського активу 
технологією розробки і реалізації соціальних проектів), систематизовані й 
сполучені з урахуванням досліджень В. Бочкарьова [3], А. Гонєєва [5], 
Н. Зимівець [6], М. Ковальчук [8], В. Оржеховської [10]. 

Практика поєднання індивідуальних і колективних впливів, 
застосування різних форм, методів і видів профілактичної діяльності в роботі 
зі старшокласниками з відхиленнями поведінки, посилила її результативність, 
допомогла зробити процес подолання недоліків у розвитку особистості та 
девіацій у поведінці старшокласників реальним, дієвим, а завдання з 
формування просоціальної поведінки старшокласників цілком здійсненним. 

Важливим засобом, використання якого сприяє ефективній 
профілактичній діяльності учнівського самоврядування, є нормативно-
правове підґрунтя, що регламентує профілактичну діяльність у сфері освіти. 
Щодо нормативно-правових актів, слід наголосити, що їх знання важливе 
для всіх суб'єктів профілактики. Тому на початковій стадії організації 
профілактики девіантної поведінки старшокласників ми вважали за 
необхідне ознайомити всіх її учасників із найважливішими, засадничими 
джерелами (Конвенція ООН з прав дитини. Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини, закони України, накази 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, щодо організації діяльності 
УС, Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ 
України», накази експериментальних навчальних закладів тощо). 

У процесі моделювання профілактичної діяльності УС, окрім 
визначення мети й завдань, вбачається доцільним окреслити очікувані 
результати та показники її ефективності. У рамках нашої моделі 
результативність профілактики девіантної поведінки старшокласників у 
діяльності УС вбачається у сформованості просоціальної поведінки 
старшокласників і готовності учнівського активу до організації 
профілактичної діяльності з однолітками. 

Реалізація представленої моделі здійснюється в ході взаємодії 
старшокласників з педагогами та учнівським активом УС, яку ми, вслід за 
Г. Андрєєвою [1] розуміємо як спільну діяльність, у процесі якої для учасників 
важливо не тільки обмінятися інформацією, але й організувати «обмін 
діями», здійснити спільну діяльність, внести свій вклад у неї. Дослідники 
М. Рожков і Л. Байбородова [11] класифікують взаємодію, насамперед за 
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суб'єктом і об'єктом: особистість-особистість (лідер учнівського 
самоврядування - старшокласник, учень - учень, педагог - учень, педагог -
педагог, педагог - батьки тощо); колектив-колекгив (колектив молодших -
колектив старших, клас - клас, рада справи - проектна група, ініціативна 
група - клас, учнівський колектив - педагогічний колектив тощо). 

Характеризуючи взаємодію суб'єктів успішного профілактично-
виховного процесу, дослідники (М. Ковальчук, В. Оржеховська, М. Рожков) 
виділяють її сутнісні особливості: 

• шанобливе ставлення до вихованця за принципом «не зашкодь», 
виключення ризику нанесення йому душевної травми при плануванні й 
здійсненні виховних впливів. Віра в сили юнацтва забезпечується 
насамперед адекватною оцінкою наявного особистісного потенціалу, 
відмовою від переконання у своїй перевазі над ними і погляду на них як на 
менш досконалі особистості; 

• забезпечення сприятливого ставлення до особистості, що стимулює 
позитивні зміни в її поведінці й діяльності. Дії вихователя при цьому 
спрямовуються на підвищення статусу учня, організацію його підтримки 
іншими дітьми, надання права самостійно вирішувати конфліктні ситуації. 
Сприятлива атмосфера створюється, якщо педагог протиставляє суворості 
доброзичливу вимогливість, покаранню-заохочення, використовує прийоми 
опосередкованої оцінки, «авансування довірою»; 

• орієнтація педагога й старшокласників на самозміни. Ці процеси 
взаємопов'язані та взаємообумовлені й передбачають розвиток таких 
особистісних характеристик, як здатність до співпраці та діалогічної позиції 
у спілкуванні, до емпатії та рефлексії, а також здатності до зниження 
власної внутрішньої конфліктності, відкидаючи ті способи поведінки, які 
невідворотно викликають конфлікт особистості з соціумом [8; 10; 11]. 

Розроблена модель профілактичної діяльності УС задає загальну 
конструкцію процесу, визначає його необхідні елементи, які за відповідних 
організаційно-педагогічних умов гарантують достатньо високий рівень 
ефективності при подальшому її відтворенні. Спеціально створені 
організаційно-педагогічні умови, під якими ми розуміємо сукупність 
обставин цього процесу, створення і реалізація яких обумовлює досягнення 
його кінцевої мети та забезпечує результативність використання обраних 
способів реалізації забезпечують ефективність здійснення цього процесу і 
уможливлюють досягнення заздалегідь поставлених цілей. На основі аналізу 
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психолого-педагогічних джерел і досвіду багаторічної практики роботи зі 

старшокласниками ми припустили, що реалізація розробленої моделі 

профілактичної діяльності учнівського самоврядування буде ефективною при 

дотриманні наступних організаційно-педагогічних умов: 

• стимулювання суб'єктної участі старшокласників у профілактичній 

діяльності УС шляхом включення до ситуацій обґрунтованого вибору; 

« навчальна підготовка педагогів та учнівського активу до організації 

профілактичної діяльності УС; 

• впровадження технологи соціального проектування профілактичної 

діяльності старшокласників у системі УС. 

Висновок та перспективи подальшого дослідження. Отже, 

комплексність, цілісність представленої структурно-функціональної моделі 

профілактики девіантної поведінки старшокласників у діяльності УС 

виражається у створенні єдиної системи, в межах якої усі компоненти 

підкоряються єдиній меті й відповідним чином перебудовуються під 

впливом організаційно-педагогічних умов, реалізуються на єдиних 

принципах, здійснюються при об'єднанні зусиль суб'єктів профілактики. 

Відтак, УС як невід'ємна складова профілактичної діяльності ЗНЗ, у процесі 

впровадження структурно-функціональної моделі забезпечує реалізацію 

суспільних запитів щодо зменшення рівня і спектру проявів девіацій у 

поведінці учнівської молоді. 
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РЕЗЮМЕ 
В. И. Кириченко. Моделирование профилактики девиантного поведения 

старшеклассников в деятельности ученического самоуправления. 
В статье освещаются проблеми моделирования профилактики девиантного 

поведения старшеклассников в деятельности ученического самоуправления 
общеобразовательного учебного заведеная. Описаньі характеристики принципов, 
подходов, организационно-педагогических условий организации профилактики в 
старшем школьном возрасте. 

Ключевьіе слова: профилактика девиантного поведения старшеклассников, 
модель, ученическое самоуправление, просоциальное поведение. 
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ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЗДОРОВ'Я 

У наукових дослідженнях якість життя визначається як ступінь 
задоволеності особистості важливими можливостями свого життя. З цих позицій у 
статті проаналізовано деякі теоретичні підходи до визначення сутності поняття 
здорового способу життя та оцінювання його якості. 

Ключові слова: здоров'я, показники здоров'я, здоровий спосіб життя, чинники 
здорового способу життя. 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетів стратегічного розвитку 
України визнано інтеграцію нашої держави у Європейське співтовариство. 
За перспективною програмою розвитку, яка розрахована на десять 
років, Україна має узгодити, наблизити свої соціально-економічні 
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Інституції до стандартів країн ЄС та зробити їх відповідними 
і.иальноєвропейським вимогам. Європейський вибір України зумовлено її 
ісополітичним положенням та спільною історією формування і розвитку 
і нрогіейської культури. 

Сучасна національна школа має сприяти розвиткові демократичної 
культури, формуванню необхідних для проживання у європейському 
< півтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-
економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у 
наданні молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину та 
практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах 
Свропи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і 
іахисту своїх прав, дотримуватися здорового способу життя (ЗСЖ). 

Аналіз актуальних досліджень. Тенденції пострадянського розвитку 
«мусили суспільство по-новому поставитися до збереження здоров'я та 
дотримання здорового способу життя. Це пояснюється тим, що система 
охорони здоров'я забезпечує в середньому лише близько 10% усього 
комплексу впливів на стан здоров'я громадян. Решта 90% припадає на 
екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%), і найбільше - на умови і 
спосіб життя (близько 50%), які сьогодні досить далекі від європейських 
стандартів [1]. Сьогодні багато людей розуміють, що краще берегти здоров'я, 
ніж лікуватися, а тому намагаються дотримуватися здорового способу життя. 
На жаль, у більшості неповнолітніх цієї переконаності немає. 

Як свідчать сучасні наукові та статистичні дослідження, таке 
становище у країні спричиняє негативні тенденції у стані здоров'я 
випускників шкіл (Н. Василишина, М. Зубалій, О. Леонов, М. Ніколаєнко 
та їм.); зменшення рухової активності юнаків та дівчат (О. Дубогай, 
М. Дутчак, Р. Левін, С. Операйло, О.Яременко та ін.); погіршення рівня 
фізичної підготовки учнів (Д. Глазирін, Г. Лещенко, С. Операйло та ін.); 
збільшення кількості летальних випадків на уроках фізичної культури 
(Г. Апанасенко); наявність у шкільному процесі фізичного виховання 
авторитарних, екстенсивних методів навчання, виховання та розвитку 
дитини (А. Дубенчук, М. Дутчак, Н. Фролова та ін.). 

Одним із колективів, який системно вивчає соціальне самопочуття в 
окремих груп населення, є Український інститут соціальних досліджень 
(попередня назва - Український науково-дослідний інститут проблем 
молоді). Починаючи з 1991 року моніторингові дослідження становища 
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