
Рекомендації педагогам щодо спілкування з дітьми схильними до правопорушень 

1. Проявляйте витримку під час спілкування з проблемними підлітками. 

2. Терпляче і наполегливо пояснюйте неправильність їхніх поглядів і поведінки. 

3. Намагайтесь переконувати і відкривати “важким” підліткам гідні та цікаві життєві 

перспективи. 

4. Постійним повчанням не закріплюйте у підлітків, схильних до правопорушень, 

негативну оцінку своїх учинків. 

5. Не перешкоджайте їхній участі у звичайних молодіжних об’єднаннях. 

6. Уникайте надто наполегливо і безцеремонно втягувати таких підлітків в суспільні 

справи колективу учнів. 

7. Сприяйте організації педагогами та батьками спільних масових заходів, що з’єднують 

підлітків з різною поведінкою, світосприйняттям, успішністю. 

8. Втягуйте “важких” підлітків в суспільно корисні трудові справи, використовуючи 

притаманну їм завзятість в досягненні поставленої мети, прагнення до першості, частково 

усвідомлене почуття їхньої соціальної неповноцінності. 

9. По можливості, з метою перевиховання підлітків, які вже зробили помилку в житті, 

змініть обставини та звичні їм форми поведінки, виказуйте їм довіру, схвалюйте їхні 

досягнення. 

10. Виховуйте у таких підлітків вміння не тільки підкорятися, а й командувати, не 

принижуючи та не уражуючи інтереси однолітків. 

Правила покарання агресивних дітей та підлітків 

• Покарання не повинно шкодити здоров'ю дитини — ні фізичному, ні психічному. Понад 

те, воно має бути корисним. Якщо є сумніви, покарати чи ні, не карайте, навіть якщо вже 

зрозуміли, що надто м'які, довірливі й нерішучі. Жодної «профілактики», жодних 

покарань про всяк випадок». 

• За один раз — одне. Навіть якщо провин багато, покарання може бути суворим, але 

тільки одне за все відразу, а не по одному за кожну провину. Салат із покарань — страва 

не для дитячої душі! Не можна карати за рахунок любові. Хай там ідо трапилося, не 

обмежуйте дитину в схваленні й заохоченні, на які вона заслуговує. 

• Термін давності. Краще не карати, ніж карати із запізненням. Покарання із запізненням 

навіюють дитині минуле, не дають стати іншою. 

• Покараний — пробачений. Інцидент вичерпано. Сторінку перегорнуто. Про старі гріхи 

ні слова. Не заважайте починати життя спочатку! 

• Без приниження. Хай там що сталося, хай там якою є провина, покарання не повинно 

сприйматися дитиною як перемога нашої сили над її слабкістю, як приниження. Якщо 

дитина вважає, що ми ноесправедливі, покарання подіє тільки у зворотний бік. 

• Дитина має боятися не покарання, не гніву, а нашого засмучення. Слід розуміти, що, не 

будучи досконалою, вона не може не засмучувати тих, хто її любить. 

 


