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«Суб’єкти здійснення соціально-педагогічної профілактики конфліктної поведінки 

школярів» 

Профілактика конфліктної поведінки школярів є важливим і, водночас, складним 

завданням юридичної та психолого-педагогічної науки, практичної діяльності різних 

суб’єктів профілактики і соціальних служб держави. Глибокі перетворення у сфері 

економіки позначилися на ідеології суспільства і етичній свідомості населення. Відбулася 

переоцінка етичних норм і цінностей, загальноприйнятої картини історії і культури. У 

більшості населення виникло почуття невизначеності, невпевненості в майбутньому, 

тривожності, втрати орієнтирів. Значно звузилися можливості молоді в самореалізації, 

залученні до соціально корисної діяльності, задоволенні своїх потреб і інтересів за 

допомогою інституційних форм. Офіційні інститути соціалізації - сім'я, школа, трудові 

колективи - переживають кризу і не спроможні повноцінно виконувати свої соціальні 

функції. Сім’я є провідним соціальним інститутом у формуванні особи. Сім'я виступає 

сполучною лапкою між індивідом і державою, одночасно виконуючи роль конвеєра для 

передачі духовних цінностей від покоління до покоління. У сім'ї також формуються не 

тільки соціально значущі якості особи, але і властиві їй оцінні критерії. Саме в цьому і 

полягає важливість сімейного виховання. Занепад сімейних стосунків негативно 

позначається не лише на благополуччі дітей, але і на внутрішньому психологічному стані 

неповнолітніх. Негативні процеси торкнулися не тільки сім'ї, але й інших основних 

інститутів виховання дітей. Різко погіршився стан дошкільного виховання, відбулося 

скорочення мережі дошкільних установ. Шкільна система, яка протягом багатьох років 

здійснює вплив на формування особистості, значно атрофувалася. Рівень виховної роботи 

помітно знизився, сучасні педагоги вже не орієнтовані па виконання саме виховних функцій і 

не дбають про усунення недоліків сімейного виховання. Буденною практикою стало 

ухилення освітніх установ від участі у вихованні «важких» підлітків — освітяни не 

підтримують контактів з органами внутрішніх справ, комісіями у справах неповнолітніх і 

захисту їхніх прав. Школи і пришкільні ділянки стають місцями розподілу сфер впливу між 

ворогуючими підлітково молодіжними угрупованнями, де відбуваються бійки, процвітає 

здирство грошей у молодших. Найбільша складність нині полягає у визначенні нових цілей 

та орієнтирів, які мають прийти на зміну вчорашнім. На загальносоціальному рівні 

соціально-профілактична діяльність має на меті виявлення, усунення та нейтралізацію 

причин і умов, які викликають різного роду негативні явища [1, с. 13-16]. Успіх соціально-

педагогічної профілактики залежить від співпраці усіх суб’єктів здійснення профілактики. 
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