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ПрОФІлАКтиКА ПрАВОПОрУшеНь СереД НеПОВНОлІтНІх 
В ІНтерНАтНих ЗАКлАДАх

Стаття розглядає теоретичний аспект реалізації соціально-педагогічної профілактики противоправної 
поведінки серед вихованців дитячих будинків та інтернатних закладів. Зазначається дотримання прав непо-
внолітніх, визначених міжнародним суспільством та законодавством України. Зазначено структуру соціально-
педагогічного комплексу та його напрями соціально-педагогічної роботи в інтернат-установах, в тому числі 
склад педагогічного колективу щодо організації попереджувальних заходів, стратегічні напрями профілактич-
ної роботи, виховні та психокорекційні заходи. Виділено пріоритетні напрями проведення та організації профі-
лактичної роботи із неповнолітніми.
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PReVeNTION OF OFFeNSeS AMONg MINORS IN ReSIDeNTIAl INSTITUTIONS

The article considers theoretical aspects of implementation of social and pedagogical prevention of illegal behavior 
among the pupils of orphanages and boarding institutions. Defines the rights of minors, defined by the international soci-
ety and the laws of Ukraine. Noted the structure of the social and pedagogical complex and its directions of social and 
pedagogical work in boarding institutions: the composition of the teaching staff for the organization of preventive meas-
ures, the strategic directions of the preventive work, educational and psycho-corrective activities. The priority directions 
of the organization and carrying out of preventive work with minors.

The analysis showed that the social and preventive work in schools or typical institutions has two directions: measures 
of general prevention, inclusion of all students into the life of boarding school and measures of special prevention, to 
identify, prevent and eliminate the manifestations of deviations in the behavior of pupils. The latter include all forms of 
deviant behavior including unlawful behavior of children.

Implementation of the state policy concerning social prevention of illegal behavior of minors, subject to fulfillment their 
rights and interests aimed at improving the system of legal education in educational institutions (boarding schools), the 
promotion of healthy lifestyles (physical fitness), preventing the use of alcoholic and narcotic substances as a primary factor 
in the commission of offences, identification, record keeping and the conduct of such inspections and provide comprehensive 
assistance to families in difficult life circumstances , the creation and development of institutions of social protection of chil-
dren that are in conflict with the law, creation of an effective system of rehabilitation of children who committed the offense.

To provide a comprehensive approach to organization of prevention of offenses among youth means, first, to determine 
the optimum, closely linked goals and tasks of ideological and political, labor, moral and legal education, taking into account 
characteristics of different categories of youth, their interests, and secondly, more efficient use of funds, forms and methods of 
educational and preventive effects, covering the part of minors, who have this particular need, thirdly, to organize and to imple-
ment fully the educational and prevention process, quickly studying the performance of educational and preventive activities.

Key words: juvenile delinquency, prevention, delinquent behavior, boarding school, boarding school institutions.

Постановка проблеми. Злочинність неповноліт-
ніх займає особливе місце серед інших криміноло-
гічних проблем. А найбільш соціально-уразливою і, 
відповідною. найменш захищеною категорією непо-
внолітніх нині виявляються ті діти, які виховуються 
в дитячих будинках та школах-інтернатах.

Правопорушення серед вихованців дитячих 
установ, дитячих будинків та шкіл-інтернатів, 

відображає багатомірність негативних факторів у 
соціальному середовищі, які примушують непо-
внолітніх до скоєння злочину. Лише той факт, що 
коефіцієнт злочинності серед вихованців інтер-
нат-установ майже в 4 рази перевищує право-
порушення, скоєні неповнолітніми зі звичайних 
сімей, говорить нам про необхідність проведення 
профілактичних заходів.
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Педагогiка

Тому проблема попередження злочинності в 
дитячих установах потребує  комплексного, глибо-
кого і наукового аналізу.  

Аналіз досліджень. Проаналізував науково-
педагогічну літературу, маємо зазначити, що на 
сучасному етапі, дослідження профілактики кримі-
ногенної активності серед неповнолітніх, проходить 
за такими напрямами: дослідженням виникнення 
соціально-педагогічних причин скоєння правопо-
рушень неповнолітніми займаються М. Алемаскін, 
О. Капаман, Е. Погребняк; психологічні аспекти 
особистості, щодо скоєння противоправної пове-
дінки вивчають Л. Зюбін, А. Ковальов, В. Татенко; 
соціологічні аспекти скоєння правопорушень роз-
кривають Е. Гіднес, М. Тімашев, М. Шульга; пошу-
ком шляхів і засобів профілактики делінквентної 
поведінки займаються Ю. Гєрбєєв, І. Козубовська, 
Е. Костяшкін, О. Панченко, Ю. Юрічка та інші.

Проте недостатність систематизації отриманих 
теоретичних знань із соціально-педагогічної профі-
лактики правопорушень серед неповнолітніх в інтер-
нат-установах свідчить про необхідність більш ґрун-
товного соціально-педагогічного аналізу проблеми.

Мета статті − виявити теоретичні положення 
реалізації соціально-педагогічної профілактики пра-
вопорушень серед вихованців інтернат-установ.

Виклад основного матеріалу. Соціально-про-
філактична робота в школах-інтернатах або типових 
закладах має два напрями: заходи загальної профі-
лактики, що забезпечують залучення всіх учнів до 
життя школи-інтернату, та заходи спеціальної про-
філактики, націлені на виявлення, попередження та 
усунення прояву девіацій у поведінці вихованців.

До останньої належать всі форми девіантної 
поведінки, включаючи противоправну поведінку 
неповнолітніх.  

Аналіз досягнень та розробок вітчизняних 
дослідників свідчить про те, що виховна та своєчасна 
робота з неповнолітніми завжди була пріоритетною. 
Так, для покращення профілактичної роботи з подо-
лання злочинності та правопорушень серед учнів-
ської молоді, вдосконалення виховної роботи, пра-
вовиховної роботи відповідними органами влади 
та закладами освіти в незалежній Україні здійсню-
ється комплекс організаційно-практичних заходів. 
Зокрема, у Законі України від 05.03.2009 р. № 1065-
VI «Про Загальнодержавну програму «Національ-
ний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини»» зазначено основні завдання щодо 
активізації профілактичної  роботи з метою запо-
бігання правопорушенням у дитячому середовищі 
(Закон України від 05.03.2009 р. № 1065-VI).

У розпорядженні Кабінету Міністрів України 
№ 1209 «Про схвалення концепції реалізації дер-

жавної політики у сфері профілактики правопо-
рушень» визначені шляхи та способи розв’язання 
проблем профілактики правопорушень (Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р.  
№ 1209).

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 03.08.2012 р. № 888 затверджено 
план заходів Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту щодо профілактики правопорушень серед 
дітей та учнівської молоді (Козубовська, 2008: 62).

Соціальному педагогу інтернатного закладу дово-
диться розв’язувати завдання, дещо відмінні від тих, 
які стоять перед його колегою у звичайному загаль-
ноосвітньому навчальному закладі. Це пов’язано з 
тим, що в школах-інтернатах формується особливий 
тип особистості, для соціалізації якої необхідне сво-
єчасне подолання кризових ситуацій та розв’язання 
проблем вихованця на основі самоусвідомлення ним 
становлення до самого себе, оточуючих та навколиш-
нього середовища. На думку Л. М. Артюшкіної та 
А. О. Поляничко, у центрі уваги соціального педагога 
має бути соціалізація вихованця інтернату, інтегра-
ція його у суспільство як альтернатива відособлення, 
«випадання» з унормованих соціальних стосунків. 
Тобто дитину необхідно вчити бути «архітектором» 
власного життя, який відчуває впевненість у майбут-
ньому і здатен виявляти повагу та довіру не лише 
до самого себе, а й до всього світу. Значно легше 
досягти цього, коли створено соціально-педагогіч-
ний комплекс школи-інтернату. Його структура може 
мати такий вигляд: 1) медико-психолого-педагогічна 
служба, 2) служба спортивно-оздоровчого та куль-
турного дозвілля, 3) служба професійної і соціальної 
адаптації, 4) служба профілактики правопорушень 
(Пальчевський, 2005: 386).

До служби профілактики входять соціальний 
педагог, шкільний психолог, заступник директора 
з виховної роботи (старший вихователь), вчитель 
історії та права. Мірою необхідності до її роботи 
залучають інших фахівців. Служба здійснює спо-
стереження над вихованцями, особливо схильними 
до правопорушень, із метою запобігання останніх 
організовує і проводить відповідні профілактичні 
заходи. Представники служби допомагають дітям у 
навчанні, корекції поведінки, залученні їх до орга-
нізації та проведення корисного дозвілля (Пальчев-
ський, 2005: 386).

Реалізація державної політики щодо загально 
соціального запобігання противоправній поведінці 
неповнолітніх,  за умовою дотримання їх прав та 
інтересів, спрямована на: удосконалення системи 
правового виховання у навчально-виховних закла-
дах (інтернати); пропаганду здорового життя (роз-
виток фізичної культури); профілактику та запо-
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бігання вживання алкогольних та наркотичних 
речовин як першочергового чинника скоєння пра-
вопорушень; виявлення, облік, проведення соціаль-
ного інспектування та надання комплексної допо-
моги сім’ям, що опинилися у складних життєвих 
обставинах; створення і розвиток закладів соціаль-
ного захисту дітей, які перебувають у конфлікті із 
законом; забезпечення одержання повної загальної 
середньої і професійно-технічної освіти такими 
дітьми; зацікавлення заняттями у культурно-роз-
важальних і спортивно-оздоровчих закладах дітей, 
що перебувають у конфлікті із законом, створення 
системи ефективної реабілітації дітей, які вчинили 
правопорушення тощо (Петров, 2015: 11−12).

Сучасна соціально-педагогічна наука поділяє 
профілактику на первинну, вторинну та третинну.

Первинна профілактика противоправної пове-
дінки (освітній етап) передбачає ознайомлення непо-
внолітніх із нормативно-правовою базою держави, 
Кримінальним Кодексом України та криміналь-
ною відповідальністю за скоєння правопорушень, 
а також виховання морально-естетичної культури 
неповнолітніх в умовах інтернат-установах.

Вторинна профілактика (діагностичний етап) 
спрямована на виявлення схильності до противо-
правної поведінки в окремих вихованців інтернат-
установах. На цьому етапі виділимо перелік соці-
ально-педагогічних заходів:

– вивчення особливих справ вихованців;
– бесіди з вихователями, наставниками, педаго-

гами, вчителями;
– спостереження за поведінкою неповнолітнього;
– проведення індивідуальних бесід та співбесід 

із підлітком;
– діагностування неповнолітнього з допомогою 

різноманітних соціально-педагогічних й психоло-
гічних комплексів виявлення схильності до проти-
воправної та делінквентної поведінки.

Третинна профілактика являє собою систему 
заходів, спрямованих на корекцію противоправної 
поведінки неповнолітнього в умовах інтернат-уста-
нов, його перевиховання та повторну адаптацію до 
умов здорового суспільства.

Проте пріоритетними напрямами соціально-
педагогічної роботи у запобіганні правопорушень 
серед неповнолітніх в інтернат-установах є: пропа-
ганда правових знань серед підлітків групи ризику; 
грамотна організація навчально-виховного про-
цесу, робота над страхуванням контингенту учнів; 
залучення підлітка до системи додаткової освіти, 
організація позаурочної зайнятості; соціально-пси-
хологічна допомога підліткам групи ризику за реко-
мендаціями педагогів, вчителів (Ковальова та ін., 
2008: 136−137).

Забезпечити комплексний підхід до організації 
профілактики правопорушень серед молоді означає: 
по-перше, визначити оптимальні, тісно взаємоза-
лежні цілі і завдання ідейно-політичного, трудового, 
морального і правового виховання з урахуванням 
різних категорій молоді, особливостей і їх інтере-
сів; по-друге, ефективніше використовувати кошти, 
форми і методи виховно-профілактичного впливу 
з охопленням тієї частини неповнолітніх, які цього 
особливо потребують; по-третє, організовувати та 
комплексно здійснювати виховно-профілактичний 
процес, оперативно вивчаючи результативність 
виховних і профілактичних зусиль.

Так, у своїй монографії «Профілактика делінк-
вентності неповнолітніх: психолого-правові 
аспекти» Благута Р.І. пропонує такий розподіл про-
філактики противоправної поведінки неповнолітніх: 

– залежно від видів злочинів, що вчинюються 
неповнолітніми (наприклад, профілактика сексуаль-
них посягань, профілактика майнових злочинів);

– залежно від психологічних типів неповноліт-
ніх, а в подальшому − диференціювати та індивіду-
алізувати підходи у виховній роботі (Благута, 2008).

Дослідник зазначає: «Варто проводити профі-
лактику щодо реальних і потенційних делінквентів, 
неповнолітніх, які вчиняють умисні і необережні 
злочини. У будь-якому разі запобіжні заходи діяти-
муть у межах однієї і тієї ж системи. Різним буде 
лише пріоритет застосування тих або інших засобів 
профілактики. Комплексна класифікація об’єднує 
систему засобів профілактики делінквентності 
залежно від її суб’єктів та об’єктів і найбільш повно 
враховує всі категорії делінквентів, а також засоби, 
які застосовуються різними суб’єктами профілак-
тики» (Благута, 2008: 112).

Автор приділяє увагу проведенню індивідуаль-
ної профілактики прояву делінквентності неповно-
літніх, яка полягає у своєчасному, якомога ранішому 
виявленні осіб, схильних до такої поведінки та 
проведенні з ними необхідних виховних і психоко-
рекційних заходів, що спрямовані на формування 
усвідомлення власних та почуттів інших людей, 
розвиток емпатії, розвиток позитивної самооцінки, 
навчання реагуванню на свій гнів прийнятним спо-
собом, безпечним для себе та оточуючих, а також 
реакції на негативну ситуацію загалом, навчання 
технікам і способам управління власним емоційним 
станом, розвиток контролю над деструктивними 
емоціями, навчання конструктивним поведінковим 
реакціям у проблемних ситуаціях, зняття деструк-
тивних елементів у поведінці; розвиток рефлектив-
ності (Благута, 2008: 111−112).

Нині в Україні здійснюється розвиток мережі 
спеціалізованих центрів щодо подолання соціально-
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Педагогiка

педагогічних проблем дітей, підлітків, юнацтва, 
педагогічної корекції, педагогічної реабілітації, 
медико-соціально-педагогічних ???? щодо подо-
лання дитячого та юнацького алкоголізму, нарко-
манії, а також реабілітації жертв насилля, соціаль-
ної віктимології. Для перевиховання і виправлення 
використовують різні можливості у роботі з дітьми 
та підлітками, в тому числі трудотерапія, освітній 
процес, виховний вплив колективу, індивідуальна 
робота тощо (Завацька, 2008: 140−141). 

Висновки. Наведене узагальнення теоретич-
ного аспекту реалізації профілактичних захо-
дів із попередження противоправної поведінки 
неповнолітніх засвідчує здійснення в інтернат-
закладах комплексу соціально-педагогічних та 
психологічних дій, націлених на забезпечення 
повноцінного життя, всебічного виховання і роз-
виток дитини, захисту її прав, а також  профілак-
тики негативних явищ, що провокують дітей на 
скоєння правопорушень.
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