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ПЕРЕДМОВА

Зміни, які наразі відбуваються в Українському суспільстві, різнобічно впливають на школу як важливий соціальний інститут та її вихованців, викликаючи при цьому як позитивні так і негативні тенденції. Зокрема, дослідженням «Моніторинг практики застосування законодавства щодо попередження насильства в сім’ї»* на рівні Херсонської області констатовано, що збільшується: кількість осіб, які чинять насильство в сім’ї; кількість батьків, які негативно впливають на виховання дітей; кількість дітей, схильних до скоєння насильства в сім’ї та відносно однолітків та яких поставлено на облік службами у справах неповнолітніх. Помітним стало падіння інтересу до навчання в школі, що спостерігається вже в молодших класах. Сукупність цих чинників актуалізує проблему превентивного виховання та вимагає розробки ефективних засобів превентивної діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів, загальноосвітньої та вищої шкіл.
За останні роки загострилися і поглибилися ризики девіантної поведінки, у 30 разів зросла кількість «дітей вулиці». І це дані офіційної статистики. Насправді ж ці показники набагато більші. За вчинення злочинів щорічно засуджується майже 18 тисяч неповнолітніх**.
Існує прямий зв’язок між розладами стану здоров’я і негативними проявами у поведінці школярів та можливостями опановувати навчальний матеріал. У половини хворих дітей проблеми загострюються. На дитячий організм негативно впливає вживання психоактивних речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків), а також статева розпуста.
На жаль, Україна у цьому сумному списку серед «лідерів»: вона посідає 8-ме місце в світі за вживанням алкоголю одинадцятирічними дітьми, 16-те − тринадцятирічними,  і 20-те − п’ятнадцятирічними.  Кожний  п’ятий  підліток
___________________________________
* Попередження насильства в сім’ї щодо дітей: моніторинг практики застосування законодавства на Херсонщині. – Херсон : «Нова генерація», 2006. – 42 с.
** Оржеховська В. Крах соціальних ілюзій. Про поведінку неповнолітніх // Позашкілля. – 2008. – № 3. – С. 9-12.
уживає алкоголь раз на тиждень, кожний десятий − 2-3 рази на тиждень. Шосте місце у світі Україна посідає за станом тютюнопаління одинадцятирічних, 8-ме − тринадцятирічних, і 3-тє − п’ятнадцятирічних. Різко зросла частота тютюнопаління — першого і головного наркотику неповнолітніх.
Україні належить провідне місце в Європі за темпами поширення наркоманії і ВІЛ/СНІДу та третє місце у світі за вступом у статеві стосунки п’ятнадцятирічних. Викликають тривогу сільські школярі: кількість споживачів наркотиків серед них за останні 5 років зросла у 2,3 рази. Частка молоді, яка споживає наркотичні речовини, становить: у школах − 3,9%; у професійно-технічних училищах − 1,2%, у вищих навчальних закладах − 0,5%.
Статистика останнього десятиліття свідчить про збільшення майже вдвічі чисельності неповнолітніх, які підозрювалися у скоєнні злочинів, пов’язаних із психоактивними речовинами. Все це створює серйозну загрозу для генофонду нації.
Загрозливим явищем у суспільстві стає насильство щодо неповнолітніх. Дві третини дітей і підлітків відчувають на собі прояви насильства: фізичного, психічного чи сексуального. Третина дітей в Україні щороку є свідками актів насильства в сім’ї; третина підлітків зазнає насильства в інтимних стосунках.
За останні 10 років вдвоє збільшилася кількість алкоголіків і наркоманів серед молодих батьків. У таких сім’ях кожну третю дитину б’ють дуже часто, кожну десяту − постійно, кожну п’яту − ображають, принижують її гідність. Зрозуміло, що насильство щодо неповнолітніх належить до соціально-економічних проблем.
Отже, можна стверджувати про механізм виникнення девіантної поведінки: поєднання несприятливої соціальної ситуації у розвитку дитини з комплексом її психологічних якостей (особливостей темпераменту, характеру), деформаціями особистості як наслідком порушених або зруйнованих соціальних стосунків з дорослими й однолітками.
Девіантна поведінка неповнолітніх, її профілактика − це проблема суспільства в цілому, а також установ, які займаються питаннями педагогіки, психології, соціології, медицини, правоохоронної сфери. Вирішення цієї проблеми потребує потребує комплексного підходу. Саме тому теперішнього часу активно розвивається нова галузь педагогічної науки − превентивна педагогіка.
«Превентивний» у перекладі з латини (prаventivus) означає «запобіжний». Предметом дослідження превентивної педагогіки є умови, чинники, причини відхилень у поведінці дітей та молоді від соціальних норм, шляхи і засоби профілактики аномальної поведінки. Оскільки проблема превенції постає як глобальна соціальна проблема, то на її вирішення свої зусилля спрямовують психологи, педагоги, соціологи, юристи, медики. Однак педагогічний аспект попередження асоціальних явищ у житті учнівства має бути визначальним, адже саме педагогам належить координувати превентивну діяльність, досліджувати соціальні корені проблеми, вікові та психологічні особливості дітей, схильних до девіантної поведінки, їх відношення до правових та моральних норм, причини і характер об’єднання молоді в асоціальні групи тощо. Педагогічна превенція має розв’язувати також проблеми захисту прав дитинства в Україні, формування у молоді потреби у здоровому способі життя, що сприятиме забезпеченню психічного та фізичного здоров’я нації.
Вище викладене актуалізує необхідність озброєння сучасного учительства ідеями превентивної педагогіки та засобами їх упровадження в навчально-виховний процес закладів освіти. На вирішення цього завдання зорієнтовані пропоновані «Методичні рекомендації», які стануть у нагоді слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації, зацікавлених у поглибленні знань в галузі теорії та методики превентивного виховання. Вони будуть корисними також студентам вищих педагогічних навчальних закладів та усім бажаючим підвищити свій професійний рівень засобами самоосвіти в галузі превентивної педагогіки.
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