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Від упорядника 

Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В.О.Сухомлинського (ДНПБ України            ім. В.О.Сухомлинського) є 
інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики, 
впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи 
навчальних закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й 
культурного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, молоді, що 
навчається. 

З цією метою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з 2001 року започатковано 
підготовку інформаційних видань у паперовому та електронному варіантах, серед яких 
різнотематичні бібліографічні посібники, зокрема, серії „Видатні педагоги світу”, 
„Академіки АПН України” та каталоги книжкових виставок, присвячених вченим – 
ювілярам АПН України, які об’єднані в серію „Ювіляри АПН України”. 

Мета бібліографічного посібника із серії „Ювіляри АПН України” – дати вичерпну 
інформацію про наукову діяльність того чи іншого вченого, пропагувати його науковий 
доробок а також розкрити фонди ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського (шифри, що 
передують бібліографічному опису документа, свідчать про його наявність у фондах 
бібліотеки). 

Черговий  випуск каталога книжкової виставки представляє науково-педагогічну 
діяльність Оржеховської Валентини Михайлівни відомого  українського вченого, доктора 
педагогічних наук, професора, дійсного члена  Національної Академії проблем людини, 
завідувача лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН 
України, яка 19 серпня 2004 року відзначила свій 65-літній ювілей. 

Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку В.М. 
Оржеховської, що є у фондах  ДНПБ України                  ім. В.О.Сухомлинського  та 
видань з особистої бібліотеки, які надані для організації виставки. Вони розкривають 
постать Валентини Михайлівни як науковця, відомого в Україні і за її межами вченого-
педагога, фахівця з проблем виховання, педагога-практика шкільної освіти. 

Документи каталога (174 позиції) систематизовано за розділами виставки, що 
відтворюють життєвий і творчий шлях Оржеховської В.М., її науковий доробок: 
монографії, навчально-методичні посібники, рекомендації, статті із  наукових збірників, 
тези доповідей конференцій, статті із педагогічних фахових видань. Окремим розділом 
представлено автореферати дисертацій, науковим керівником яких була В.М. 
Оржеховська. 

У межах розділів матеріали розміщено за алфавітом назв праць або прізвищ 
авторів. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за Державними стандартами 
України. Астериском (*) позначено праці, які представлені за списком вченого у його 
редакції. 

Дане видання надійде до фондів національних, державних, обласних бібліотек та 
освітянських центрів, ним можуть скористатись вчені, аспіранти, педагоги, студенти і всі, 
кого цікавлять проблеми превентивного виховання та здорового способу життя. 



Відомий провідний науковець з проблем виховання, педагог-практик 
шкільної освіти 

Ім’я Валентини Михайлівни Оржеховської, доктора педагогічних наук, професора, 
дійсного члена Національної Академії проблем людини, якій у серпні 2004 року 
виповнилось 65 років від дня народження і 47 років науково-педагогічної діяльності, 
відоме серед широкої громадськості України, близького і далекого зарубіжжя. 

В.М. Оржеховська народилася 19 серпня 1939 року в сім’ї службовця в м. Каневі 
Черкаської області. Рано залишилася напівсиротою – батько загинув у роки Великої 
Вітчизняної війни. На відмінно закінчила Канівську семирічку, потім – три курси 
Канівського педагогічного училища, а після його розформування  четвертий курс 
закінчувала в м. Коростишеві на Житомирщині. 

Валентина Михайлівна розпочала свій трудовий шлях у 1957 році  в м. Любарі 
Житомирської області вчителем співів та директором районного Будинку піонерів. Крім 
того, маючи музичну освіту й талант співачки, керувала як дитячими хоровими 
колективами, так  і дорослими. 

У 1961 році вступила на філологічний факультет Київського педагогічного 
інституту ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. 
Драгоманова), який закінчила в 1966 році. Водночас працювала учителем початкових 
класів, музики, російської мови та літератури. 

15 років (з 1966) В.М. Оржеховська віддала роботі в апараті Міністерства освіти 
України, спочатку в управлінні шкіл, потім в управлінні виховної роботи. Працюючи в 
Міністерстві, Валентина Михайлівна пише статті з різних проблем виховання, книги з 
організації відпочинку школярів („Організація роботи з дітьми в літній період: 
Методичний лист”, 1975; „Піонерське літо”, 1977; „Трудові канікули старшокласника”, 
1978), започатковує рух учнівських трудових об’єднань та випускає посібники з цього 
питання, бере участь в організації літньої практики студентів. 

Наукову діяльність В.М.   Оржеховська    розпочала в Українському науково-
дослідному інституті педагогіки  (нині Інститут  педагогіки АПН України), працюючи в 
лабораторіях трудового виховання та профорієнтації, передового досвіду. У 1985 році 
захищає кандидатську дисертацію «Організація трудового виховання школярів у таборі 
праці й відпочинку (на матеріалі Української РСР)». З 1988 по 1996 рік очолює 
лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Разом з колективом 
розробляє  новітні методики попередження і подолання девіантної поведінки дітей та 
підлітків. Наукові напрацювання дослідниці лягли в основу  її докторської дисертації 
„Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів”, 
захищеної в 1995 році. 

У результаті тісної співпраці педагогів України з ЮНЕСКО започатковано новий 
напрям у педагогічній науці – превентивне виховання, яке з 1998 року набуло офіційного  
статусу. Його основні положення викладено в Концепції превентивного виховання дітей і 
молоді в Україні. У 1996 році лабораторія профілактики правопорушень  серед 
неповнолітніх перейменовується на лабораторію превентивного виховання. У 1997 році 
для посилення роботи з профілактики куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних 
речовин, ВІЛ/СНІДу, забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх 
створюється Науково-методичний центр превентивного виховання АПН України, 
директором якого призначається Валентина Михайлівна. З березня 2003 року Центр стає 



науковим підрозділом Інституту проблем виховання АПН України, який знову очолює 
Валентина Михайлівна. 

Валентина Михайлівна Оржеховська  – автор понад 200 наукових праць, серед яких 
монографії, навчально-методичні посібники й методичні рекомендації, численні статті в 
наукових  збірниках та у фахових періодичних виданнях. 

Відомий учений-педагог є співавтором „Концепції превентивного виховання дітей 
та молоді” (1998), „Концепції освіти „рівний-рівному” щодо здорового способу життя 
серед молоді України” (2002), „Концепції формування мотивації на здоровий спосіб життя 
дітей та молоді” (проект, 2004). 

Професор В.М. Оржеховська –  керівник наукової школи. Проблематикою 
досліджень молодих учених є профілактика девіантної поведінки неповнолітніх, куріння, 
алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя, збереження 
репродуктивного здоров’я, забезпечення соціально-правового захисту дітей і молоді, 
проблеми насильства щодо неповнолітніх. Під керівництвом професора В.М. 
Оржеховської захистилося 10 кандидатів педагогічних наук. Терпелива, доступна, щира, 
Валентина Михайлівна обов’язково знаходить час для всіх, хто звертається до неї за 
порадою і підтримкою. І вони вдячні їй за те, що заохочує та спонукає до роботи, 
допомагає, вселяє віру в себе. 

Значна роль В.М. Оржеховської в налагодженні міжнародних контактів. Вони 
розпочалися в 1973 році поїздкою делегації від Міністерства освіти до Польщі на 
Міжнародний форум  з проблем виховання молоді по лінії ЮНЕСКО, керівником якої 
була Валентина Михайлівна. У 1980–1981 рр. вона супроводжувала й організовувала 
оздоровчу роботу старшокласників під час перебування в Німеччині та Болгарії. У 1983-
1984 рр. у Німецькій  демократичній республіці проводилися спільні наукові дослідження 
з проблем трудового виховання. З 1994 року налагоджуються контакти з департаментом 
превентивної освіти ЮНЕСКО. Тому В.М. Оржеховська вже як експерт ЮНЕСКО в 1995-
1996 рр. бере участь у Міжнародних семінарах з проблем превентивного виховання в 
м. Пловдиві (Болгарія) та м. Будапешті (Угорщина). Протягом 1997-1998 рр. працює над 
реалізацією Міжнародних проектів ЮНЕСКО з проблем упровадження новаційних 
технологій формування здорового способу життя. 

У 1997 році, як один з авторів спільних українсько-канадських підручників з 
валеології для 8-9 і 10-11 класів відвідує Канаду, провінцію Саскачевань, де працює над 
підручниками і проводить відповідну роботу в школах м. Саскатун. 

З 1999 року Валентина Михайлівна очолює Міжнародну кафедру превентивної 
освіти й соціальної політики ЮНЕСКО. У 2002 році бере участь у Міжнародному форумі 
завідувачів кафедр ЮНЕСКО в м. Парижі. Плідна наукова діяльність дала змогу 
поділитися в 2000 році досвідом превентивної діяльності з державними та громадськими 
організаціями Голландії та Вашингтона. З розвитком досліджень проблем превентивної 
педагогіки Оржеховська В.М. у 2001 та 2003 роках бере участь у Міжнародних 
конференціях з цієї проблеми у Болгарії. В.М.Оржеховська є автором і керівником, а 
також консультантом ряду Міжнародних проектів з проблем формування здорового 
способу життя, профілактики куріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед 
неповнолітніх, займається проблемами морально-духовного розвитку дітей та молоді; є 
виконавчим директором Всеукраїнського фонду сприяння розвитку християнської 
культури й освіти „Добро”. У цьому напрямі співпрацює з фахівцями Росії, Канади, США, 
Австралії. 



Валентина Михайлівна веде активну  лекційну, просвітницьку роботу, виступаючи 
перед слухачами Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України, у клубі „Майстер” Київського будинку вчителя, на багатьох міжнародних та 
всеукраїнських конференціях. Вона не лише високоосвічений фахівець, а й всебічно 
обдарована людина: гарно співає, майстер художнього слова. 

Валентина Михайлівна виконує значну громадську роботу. Багато років очолювала 
комісії з проблем виховання дітей і учнівської молоді, Науково-методичну раду з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України. Постійно в різні періоди була і нині є членом 
різних координаційних рад при Кабінеті Міністрів України (з питань дитячої 
бездоглядності, профілактики наркоманії, СНІДу). З 1997 по 2000 рік здійснювала наукове 
керівництво масштабним дослідженням – міжгалузевою науково-методичною програмою 
„Соціально-гігієнічні та медико-біологічні фактори формування  схильності неповнолітніх 
до соціально-негативної поведінки та розробка заходів до її профілактики”, яку виконував 
творчий колектив трьох академій: педагогічної, медичної та академії внутрішніх справ 
України. Співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Державним департаментом з 
виконання покарань, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством закордонних справ, 
Міністерством з проблем сім’ї, дітей та молоді, рядом міжнародних громадських 
організацій. 

Праця В.М. Оржеховської на педагогічно-науковій ниві гідно оцінена. Вона 
нагороджена почесним знаком  Міністерства освіти УРСР „Відмінник народної освіти  
України” (1977), почесним знаком Міністерства освіти СРСР „Отличник просвещения 
СССР” (1977), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Президії 
АПН України. 

  

В.Г.Постовий, 
старший науковий працівник, 
завлабораторії  Інституту 

 проблем виховання АПН України  

  



ПРАЦІ ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ ОРЖЕХОВСЬКОЇ 

Трудове виховання учнів у позашкільних закладах та оздоровлення 
школярів 

Виховання має передусім виходити з необхідності розвитку у 
дітей якостей, які допоможуть їм реалізувати себе і як частину 
суспільства, і як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними 
запитами та індивідуальними засобами самореалізації. ... не лише 
„ким бути?” і „яким бути?”, а головне – „як жити?”, як побудувати 
свій індивідуальний спосіб життя. 

В.М. Оржеховська 

Дисертація 

Авт. 

0-65 

Организация трудового воспитания школьников в лагере труда и отдыха 
(на материале Украинской ССР): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 
/ Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1985. – 22 с. – Библиогр.: 17 
назв. 

Навчально-методичні посібники,  
методичні рекомендації, листи 

П 
372/3.2 

0-65 

Воспитательная работа в летних трудовых объединениях школьников. – К.: 
Рад. шк., 1988. – 110 с. 

П 
372/3:6 

0-65 

Летние трудовые объединения школьников: [Метод. пособие]. – К.: Рад. 
шк., 1985. – 102 с. 

  Методические рекомендации по обучению актива трудовых объединений 
школьников: (В помощь работникам учреждений нар. образования) / Ровен. обл. 
 ин-т усовершенствования учителей и др. – Ровно, 1985. – 35 с. 

  Методические рекомендации по подготовке и проведению педагогической 
практики студентов в лагерях труда и отдыха учащихся старших классов 
общеобразовательных школ / Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1983. 
– 34 с. 

П 
372/3:6 

0-65 

Організація і діяльність таборів праці й відпочинку школярів: Інструкт.-
метод. лист / Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР; М.Ф. Панченко, В.З. Моцак, 
Л.В. Абашкіна, В.М. Оржеховська. – К., 1976. – 39 с. 

Організація продуктивної праці школярів: Навч.- метод. посіб. 
/ В.М. Оржеховська, В.М. Мадзігон; Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – К., 
1989. – 96 с. 

  Організація роботи з дітьми в літній період: Метод. лист. – К., 1975. – 86 с. 

  Педагогические и экономические основы организации производительного 
труда учащихся во внешкольных учреждениях: Метод. рек. / Сост.: 
В.М. Оржеховская, В.В. Мачусский, А.Н. Тютюнников и др. – К., 1990. – 50 с. 



3 КЮП 

0-65 

Піонерське літо. – К.: Рад. шк., 1977. – 134 с. – Рец.: Пилипенко В.І. 
[Рецензія] /В.І.Пилипенко //Рад. шк. – 1977. – №8. – С.104-105. 

  Програма трудового навчання учнів сільських та міських шкіл з 
наповнюваністю 25 і менше учнів: 4–8 кл. / Прогр. розроб.: В.М. Мадзігон 
(кер.),            В.З. Моцак..., В.М. Оржеховська та ін. – К.: Рад. шк., 1983. – 
159 с. 

  Самоврядування в трудовому загоні старшокласників: Метод. рек. на 
допомогу кер. труд. загонів старшокласників / Ровен. облас. ін-т удоскон. 
вчителів; Метод. матеріали розроб.:          В.М. Оржеховська (кер.), А.М. Білинський, 
В.У. Хільковець, Г.Л. Черепанова. – Ровно, 1988. – 38 с. 

372/3.2п 

0-65 

Трудові канікули старшокласника. – К.: Рад. шк., 1978. – 112 с. 

  Учебные планы областных семинаров по подготовке организаторов работы 
в лагерях труда и отдыха учащихся старших классов общеобразовательных 
школ / Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1984. – 30 с. 

Статті із наукових збірників та періодичних видань 

Навчитися жити – значить вибрати свою позицію в житті, 
свій світогляд, ставлення до себе, до оточуючого світу, зрозуміти 
себе, інших, суспільні процеси, поставити перед собою чіткі завдання і 
діяти у відповідності з ними. 

В.М. Оржеховська 

  Весь год – трудовой: [Из опыта организации сист. производит. труда 
учащихся в Украине] / В.Н. Мадзигон, В.М. Оржеховская // Шк. и пр-во. – 
1984. – №5. – С. 53–54. 

* Витоки: [З досвіду труд. виховання школярів] // Рад. Україна. – 1987. – 15 
лип. 

  Виховувати працелюбних // Рад. шк. – 1981. – №9. – С. 61–65. 

  Відпочинок і праця в літній період // Почат. шк. – 1986. – №5. – С. 71–73, 
78. 

  Головний вихователь – праця: [Труд. підготов. школярів у сіл. шк.] 
// Грані творчості: Кн. для  вчителя. – К., 1990. – С. 155–158. – (Пед. досвід). 

  Досвід трудового виховання учнів загальноосвітніх шкіл / В.М. Мадзігон, 
В.М. Оржеховська // Шлях до майстерності: Кн. для вчителя / Авт.: 
Е.Б. Бочковський, В.Ф. Паламарчук..., В.М. Оржеховська та ін. – К.,  1995. – 
С. 105–113. 

  Жовтенятське літо // Почат. шк. – 1980. – №7. – С. 3–6. 

  І знову п’ята трудова: [Про роботу в таборах праці і відпочинку] // Рад. 
шк. – 1980. – №5. – С. 63–67. 

  Літні канікули школярів – період відпочинку і праці // Рад. шк. – 1974. – 
№5. – С. 1–4. 

  Літо жовтенятське / Л.А. Греков, В.М. Оржеховська // Почат. шк. – 1973. – 
№6. – С. 1–4. 



  Літо – 79: Літні канікули школярів у таборах праці й відпочинку // Рад. 
шк. – 1979. – №5. – С. 3–8. 

* Мікрорайон: досягнення і проблеми: [Метод. рек.] // Рад. освіта. – 1980. – 
16 берез. 

* Не в своїх санях // Рад. Україна. – 1987. – 11 груд. 

  Опыт организации лагерей труда и отдыха на Украине // Шк. и пр-во. – 
1979. – №5. – С. 22–23. 

  Организация производительного труда школьников на хозрасчетной 
основе в опыте А.С. Макаренко и в современных условиях // Педагогическое 
наследие А.С. Макаренко и современные проблемы воспитания молодежи: 
Тез. Всесоюз. науч.-практ. конф., г. Москва, 1988 г., 15–17 марта (К 100 
летию со дня рождения А.С. Макаренко). – М., 1988. – С. 284–285. 

  Організаційно-педагогічні форми залучення учнів до продуктивної праці 
/ В.М. Мадзігон, В.М. Оржеховська // Рад. шк. – 1988. – №1. – С. 43–48. 

  Палац піонерів улітку: Робота за місцем проживання // Рад. освіта. – 1977. 
– 18 черв. (№49). – С. 4. 

  Підготовка роботи таборів праці й відпочинку // Рад. шк. – 1976. – №5. – 
С. 50–55. 

  П’ята трудова // Рад. Україна. – 1977. – 12 трав. 

  П’ята трудова старшокласників // Рад. освіта. – 1980. – 13 серп. 

* Робітничу кваліфікацію – школярам // Знання та праця. – 1986. – №11. 

  Робота з дітьми за місце проживання: Літній відпочинок молодших 
школярів // Почат. шк. – 1976. – №6. – С. 14–17. 

* Труд – главный воспитатель: Буклет. – К.: Политиздат Украины, 1987. 

* Трудове літо старшокласника // Рад. освіта. – 1978. – 8 серп. 

  Трудові канікули старшокласника // Рад. освіта. – 1976. – 9 черв. (№46). – 
С. 3. 

  Трудовые будни сельской школы / В.Н. Мадзигон, В.М. Оржеховская 
// Совет. педагогика. – 1988. – №5. – С. 32–34. 

  Удосконалювати діяльність трудових об’єднань старшокласників // Рад. 
шк. – 1983. – №7. – С. 78–84. 

Діафільми 
* Воспитываем патриотов: Диафильм. – К.: Укркінохроніка, 1980. – 24 кд. 

* Жовтенята у піонерському таборі: Діафільм. – К.: Укркінохроніка, 1978. – 
24 кд. 

* П’ята трудова чверть: Діафільм. – К.: Укркінохроніка, 1977. – 24 кд. 

  

 

 



Превентивне виховання дітей та молоді. 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, соціально-правовий 
захист 

Превентивне виховання – це об’єктивно визріла соціальна 
реакція на суспільну потребу збереження генофонду України, це нова 
філософія виховання, це комплексний трансформований вплив на 
особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними 
інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, 
соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до 
негативних впливів соціального оточення. 

В.М. Оржеховська 

Дисертація 

Авт. 

0-65 

Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень 
важковиховуваних учнів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / АПН 
України. Ін-т педагогіки. – К., 1995. – 40 с. – Бібліогр.: с. 36–39. 

Навчальні і методичні посібники, методичні рекомендації 
  Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки: 

Навч. посіб. / В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко; АПН 
України. Ін-т пробл. виховання. – К., 2004. – 177 с. 

371.1 

Ш 70 

Досвід роботи з неформальними об’єднаннями школярів // Шлях до 
майстерності: Кн. для вчителя / Авт.: Е.Б. Бочковський, В.Ф. Паламарчук..., 
В.М. Оржеховська та ін. – К., 1995. – С. 101–104. 

  Педагогічна профілактика відхилень у поведінці дітей дошкільного віку: 
Метод. рек. / Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР, Москов. райвідділ нар. 
освіти м. Києва; В.М. Оржеховська, Т.Є. Колесіна. – К.,         1991. – 55 с.  

  Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнт. 
прогр. для пед. навч. закл. України / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 
1996. – 41 с. 

  Педагогічний словник для молодих батьків / АПН України. Ін-т пробл. 
виховання, Держ. центр соц. служб для молоді; Авт.: В.М. Оржеховська та 
ін. – К., 2002. – 347 с. 

П 371 

0-65 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод. посіб. – 
К.: ВІАН, 1996. – 351 с. 

  Профілактика правопорушень школярів у продуктивній праці: Метод. 
рек. / НДІ педагогіки України, Москов. райвно м. Києва; В.М. Оржеховська, 
А.М. Білинський. – К., 1991. – 57 с. 

  Робота з важким класом: Метод. рек. клас. кер. / НДІ педагогіки України. 
Лаб. профілактики правопорушень серед неповноліт.; В.М. Оржеховська, 
Т.В. Хілько, В.Ф. Бударін та ін. – К., 1992. – 35 с.  

  Роль вчителя у формуванні в учнів норм і правил поведінки: Метод. рек. 
для пед. працівників / НДІ педагогіки України; В.М. Оржеховська, 
Л.В. Терехова, Т.В. Хілько та ін. – К., 1992. – 32 с. 



37.035 

С 48 

Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / АПН 
України. Ін-т пробл. виховання; Уклад.: В.М. Оржеховська, 
В.Є. Виноградова-Бондаренко, І.І. Доброскок та ін. – Переяслав-
Хмельницький, 2003. – 64 с. 

           Статті із наукових збірників, тези доповідей конференцій 

Втікачі – це активна, а не пасивна частина дітей і підлітків, це 
ті, хто здатний на вчинок; це ті, хто зараз потрібен суспільству, та 
суспільство не намагається їх зрозуміти і зробити своїми 
спільниками. Діти не усвідомлюють небезпеку вулиці, у них ще не має 
соціального досвіду. 

В.М. Оржеховська 
  Виховання дитини в контексті її морально-духовного розвитку 

// Формування педагогічної культури батьків у діяльності освітніх закладів: 
досвід, перспективи: (теорет.-метод. пробл. виховання дітей та учнів. 
молоді): Зб. наук. пр. / АПН України. Ін-т пробл. виховання. – К.: Херсон, 
2003. – С. 11–16. 

378.6 

Н 37 

Втілення гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського у превентивній роботі 
з неповнолітніми // Наук. зап. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. 
– Кіровоград, 2003. – Вип. 52, ч.1. – С. 58–60. – (Пед. науки). 

37.03 

П 84 

Гуманізація роботи комісій у справах неповнолітніх у сучасних умовах 
// Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: (пробл. спільної 
роботи комісій у справах неповноліт. та органів освіти України): Зб. наук.-
метод. ст. / АПН України. Ін-т педагогіки та ін. – К., 1994. – С. 23–28. 

  
371 

М 34 

Гуманістичне спрямування роботи комісій у справах неповнолітніх 
/ В.М. Оржеховська, А.І. Пилипенко, І.Є. Голубєва // Матеріали 
Всеукраїнської науково-методичної конференції „Гуманізація навчально-
виховного процесу як засіб попередження правопорушень серед учнівської 
та студентської молоді”: Тез. доп. – К., 1994. – С. 111–113. – У надзаг.: Ін-т 
систем дослідж. освіти України. 

  Духовний розвиток дітей і молоді – важливий превентивний фактор в 
освітньо-виховному процесі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 
Рівне, 2000. – С. 141–143. – (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип.9). 

37 

Ж 74 

Концепція превентивного виховання дітей і молоді: Затв. Президією АПН 
України 25.02.98 р. Протокол №1-7/3-21 / В. Оржеховська, О. Пилипенко 
// Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки: Роздуми над пробл.: 
Збірник / Медико-оздоров. соц.-реабілітац. центр для неповноліт. – К., 2002. – 
С. 273–278. 

 

Морально-духовний розвиток неповнолітніх – обов’язкова умова їх 
соціалізації // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2002. – Вип. 153: 
Педагогіка та психологія. – С. 99–103. 

 
  

 

Нові підходи до виховання учнів у сучасній школі: [Саморозвиток 
особистості] // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і 

 
  



методів навчання. – К., 1997. – Вип. 19. – С. 52–60. 

37.03 

П 84 

Орієнтовна програма та навчально-тематичний план спецсемінару 
„Психолого-педагогічна діагностика вчинків неповнолітніх і прийоми 
виховної корекції”: (Для працівників правоохорон. органів) 
/ В.М. Оржеховська, П.Д. Віленчук, О.І. Пилипенко // Профілактика 
правопорушень серед неповнолітніх: (Пробл. спільної роботи комісій у 
справах неповноліт. та органів освіти України): Зб. наук.-метод. ст. / АПН 
України. Ін-т педагогіки та ін. – К., 1994. – С. 95. 

  Превентивная педагогика – новая философия воспитания // Превентивната 
педагогика като научно познание: Сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф., 1–
5 сент. 2003 г. / Софийски ун-т „Св. Клементія Охридски”. – София, 2003. – 
С. 22–27. 

  Проблеми ненасильства в контексті дитячої безпритульності 
// Превентивне виховання: проблема ненасильства: Зб. наук.-практ. ст. 
/ АПН України. Наук. метод. центр. превентив. виховання та ін. – К., 2000. – 
С. 55–59. 

  Проблеми ненасильства як гостре соціальне явище // Превентивне 
виховання: проблема ненасильства: Зб. наук.-практ. ст. / АПН України. 
Наук.-метод. центр превентив. виховання та ін. – К., 2000. – С. 3–8. 

  Проблеми превентивного виховання неповнолітніх у контексті 
соціологічних досліджень // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. 
пр. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). – К., 2000. – Вип.1: 
Концепт. засади становлення та розвитку соціол. науки і освіти в Україні. – 
С. 316–320. 

П371 

П 84 

Проблеми профілактики правопорушень серед неповнолітніх на сучасному 
етапі розвитку загальноосвітньої школи // Профілактика правопорушень серед 
неповнолітніх: Зб. наук. ст. / Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – К., 1990. – С. 3–
10. 

  Проблемы духовного просвещения в современной школе // Международная 
научно-практическая духовно-светская конференция „А щє возможно, будьте в 
мирє со всєми...”: Тез. докл. и сообщ. конф., г. Запорожье, 1997 г., 9–12 янв. – 
Запорожье, 1997. – С. 212–216. – В надзаг.: Укр. Православ. Церковь. Запорож. 
Епархия и др. 
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п 84 

Профілактика правопорушень серед дітей і підлітків на основі гуманізації 
сучасної школи / В.М. Оржеховська, В.І. Терещенко // Профілактика 
правопорушень серед неповнолітніх: (Пробл. спільної роботи комісій у 
справах неповноліт. та органів освіти України): Зб. наук.-метод. ст. / АПН 
України.                   Ін-т педагогіки та ін. – К., 1994. – С. 41–45. 

  Работа по предупреждению правонарушений среди учащихся 
// Психолого-педагогическое обоснование комплексной программы 
развития образования в г. Славутиче / АПН Украины. Ин-т педагогики, Ин-т 
психологии и др. – К., 1995. – С. 68–86. 

  Соціальна адаптація неповнолітніх і молоді у позашкільній діяльності: [Про 
створення Центру адаптації молоді] // Позашкільна педагогіка: Пошук і 
проблеми: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 1994 р., 20–24 верес. 
/ Ін-т систем. дослідж. освіти України. – К.,  1995. – С. 226–228. 



371 

М 34 

Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних 
умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 
„Гуманізація навчально-виховного процесу як засіб попередження 
правопорушень серед учнівської та студентської молоді”: Тез. доп. – К., 1994. – 
С. 177–179. – У надзаг.: Ін-т систем. дослідж. освіти України. 

  Соціально-педагогічні проблеми профілактики відхилень у поведінці 
// Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації 
загальноосвітньої школи: Зб. наук.-метод. ст. з питань профілактики 
правопорушень серед неповноліт. / Наук.-дослід. ін-т педагогіки України. – 
К., 1992. – С. 4–16. 

  Теоретико-методологічні засади розробки і впровадження інтерактивних 
технологій у превентивному вихованні // Теоретико-методичні проблеми 
виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. / АПН України. Ін-т 
пробл. виховання. – К.; Житомир, 2003. – Вип. 5, кн. 1. – С. 222–229. – 
Бібліогр.: 5 назв. 

37 

Ц 65 

Християнська мораль як засіб морально-духовного розвитку 
неповнолітніх // Цінності християнської культури як фактор морально-
етичного формування особистості: Зб. наук. ст. / АПН України, Фонд 
сприяння розв. християн. культури і освіти „Добро”. – К., 2002. – С. 51–55. 

  

   Статті із періодичних видань 

Насильство дає дуже серйозні негативні соціальні наслідки. 
Воно породжує терор, надмірну пильність за своєю поведінкою, 
безладдя; відчуття відсутності допомоги, безнадійності або безсилля; 
боязнь турботи;відчуття провини; відчуття придушення волі; 
примари; відсутність самоповаги; настирливі спогади; напади боязні; 
депресії, фобії, заніміння, смуток; роздуми про самогубство, 
самозвинувачення; утрату довіри; сумніви щодо віри в щось; 
виходження з довіри, наркотично-алкогольну залежність; помсту. 

В.М. Оржеховська 

А психіка ще не зміцніла: [Які прогр. дивляться наші діти? Кого наслідують?] 
/ Валентина Оржеховська, Тетяна Хілько // Жінка. – 1997. – №8. – С. 31. 

„Діти вулиці” потребують захисту / Валентина Оржеховська // Почат. шк. – 1999. – №2. 
– С. 58–60. 

Ідейно-політичне виховання школярів // Почат. шк. – 1980. – №5. – С. 3–7. 

Ким бути? Яким бути? Як жити?: особливості сучас. виховання // Пед. газ. – 1996. – 
Серп. (№8). – С. 4. 

Коли виховувати важко // Завуч. – 2002. – №17/18. – С. 22–26. – З кн.: Класний керівник 
у сучасній школі: Метод. посіб. – К., 1996. 



Концепція виховання дітей і молоді: [Про Концепцію превентив. виховання дітей і 
молоді] // Освіта України. – 1998. –  21 жовт. (№43). – С. 7. 

Моральний розвиток дитини – могутній превентивний фактор: [Виступ на Всеукр. 
форумі „Формування здорового способу життя і духовності культури дітей і молоді: 
проблеми, пошуки, перспективи] // Пед. газ. – 2001. – Трав. (№5). – С. 2. 

Об’єднуюча ідея превентивного виховання // Пед. газ. – 1998. – Лип. (№7). – С. 2: фото. 

Превентивна освіта: досвід країн світу // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С. 54–58. 

Превентивне виховання як засіб додержання прав дитини, її захист // Укр. часоп. прав 
людини. – 1998. – №3/4. – С. 98–99. 

Превентивне виховання як пріоритетний напрямок світової науки // Освіта України. – 
1996. – Черв. (№2). – С. 9. 

Превентивність освіти – напрям світової науки // Пед. газ. – 1995. – Лип.-серп. (№7/8). 

Пошук інтерактивних технологій у превентивній роботі з підлітками // Освіта України. 
– 2001. – 31 серп. (№37). – С. 5. 

Про концепцію превентивного виховання дітей і молоді // Практ. психологія та соц. 
робота. – 1999. – №2. – С. 8; Учитель. – 2000. – №1/3. – С. 12–13. 

Проблеми морально-духовного розвитку неповнолітніх у контексті превентивного 
виховання // Рід. шк. – 2002. – №10. – С. 30–31. 

Проблеми превентивного виховання неповнолітніх // Почат. шк. – 1998. – №4. – С. 4–6. 

Профілактика правопорушень неповнолітніх у сучасній школі // Інформ. бюл. АПН 
України. – 1993. – Серп. (№3/4). – С. 42–44. 

Соціально-педагогічні проблеми девіантної поведінки неповнолітніх у сучасних умовах 
// Педагогіка і психологія. – 1995. – №4. – С. 90–98. 

Співробітництво з превентивного виховання // Пед. газ. – 1996. – Трав. (№5). – С. 4. 

Формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі // Педагогіка і 
психологія. – 1996. – №4. – С. 25–31. 

Цінності християнської культури – фактор морально-етичного формування 
особистості: [Про Міжнар. наук.-практ. конф. під анал. назвою, жовт. 2002 р.] // Пед. газ. – 
2002. – Жовт.-листоп. (№10/11). – С. 16. 

Кінофільм 
  

* „Я теж хочу до вас”: Наук.-публіцист. кф. з пробл. профілактики 
правопорушень. – К.: Укркінохроніка, 1995. – 1 кф., 4 ч. 

  



Науковий доробок вченого з проблем валеологічної освіти, формування 
здорового способу життя 

 
  

Проблема здоров’я, здорового способу життя дітей і молоді 
визначається як найгостріша соціальна проблема в Україні... Здоровий 
спосіб життя – це такі умови і форми життєдіяльності людини, які 
забезпечують стан повного фізичного, психічного, соціального і 
духовного благополуччя. 

В.М.Оржеховська 

Навчальні та методичні посібники 
  Валеологічна освіта: Експерим. шкіл. посіб.: 8 кл. / Ін-т змісту та методів 

навчання, Укр. ін-т громад. здоров’я, Асоц. укр. вчителів Саскачевану 
(Канада); Авт.: Анатолій Царенко, Тетяна Бойченко..., Валентина 
Оржеховська та ін. – К.; Саскатун, 1997. – 92 с. 

  Валеологічна освіта: Експерим. шкіл. посіб.: 9 кл. / Ін-т змісту та 
методів навчання, Укр. ін-т громад. здоров’я, Асоц. укр. вчителів 
Саскачевану (Канада); Авт.: Анатолій Царенко, Тетяна Бойченко..., 
Валентина Оржеховська та ін. – К.; Саскатун, 1997. – 90 с. 

  Валеологічна освіта: Експерим. шкіл. посіб.: 10 кл. / Ін-т змісту та 
методів навчання, Укр. ін-т громад. здоров’я, Асоц. укр. вчителів 
Саскачевану (Канада); Авт.: Анатолій Царенко, Тетяна Бойченко..., 
Валентина Оржеховська та ін. – К.; Саскатун, 1997. – 107 с. 

  Валеологічна освіта: Експерим. шкіл. посіб.: 11 кл. / Ін-т змісту та 
методів навчання, Укр. ін-т громад. здоров’я, Асоц. укр. вчителів 
Саскачевану (Канада); Авт.: Анатолій Царенко, Тетяна Бойченко..., 
Валентина Оржеховська та ін. – К.; Саскатун, 1997. – 110 с. 

  Духовність і здоров’я: Навч.-метод. посіб. / АПН України. Ін-т пробл. 
виховання. – К., 2004. – 168 с. 

  Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх: Навч.-метод. 
посіб. / В.М. Оржеховська, Л.І. Габора; АПН України. Ін-т проблем 
виховання. – К., 2004. – 219 с. 

37.03 

0-65 

Избавление учащихся от наркогенных привычек [Метод. пособие] 
/ В.М. Оржеховская,         Н.П. Бурмака. – К., 1992. – 303 с. – Библиогр.: с. 301–303. 

371.2 

К 47 

Класний керівник у сучасній школі: Метод. посіб. / Авт.: 
В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, Л.А. Греков та ін. – К.: ІЗМН, 1996. – 
156 с. 

  Концепція освіти „рівний – рівному” щодо здорового способу життя 
серед молоді України: Модуль / В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, 

 Л.І. Андрущак. – К.: Міленіум, 2002. – 19 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. 
арк. 

  
* Крок до себе: Навч.-метод. посіб. – К., 1995. – 328 с. 



74.200 

М 54 

Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Метод. 
посіб. / Ін-т систем. дослідж. освіти України. – К., 1995. – 262 с. 

  Педагогическая профилактика наркогенных привычек у школьников: 
Метод. рек. / НИИ педагогики УССР. Лаб. профилактики 
правонарушений среди несовершеннолет., Москов. райотдел нар. 
образования г. Киева; А.И. Пилипенко, В.М. Оржеховская. – К., 1991. – 
46 с. 

  Педагогіка здорового способу життя: Орієнт. прогр. для установ 
післядиплом. пед. освіти та пед. навч. закл. / АПН України. Ін-т пробл. 
виховання; В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко. – К., 2004. –  37 с. – Авт. 
зазнач. у кінці кн. 

  Прояви турботу та обачливість: Модуль / Б.М. Ворник, 
В.М. Оржеховська, О.А. Голоцван. – К.: Міленіум, 2002. – 155 с. – (Прогр. 
М-ва освіти і науки (ПРООН) ЮНЕЙДС „Сприяння просвіт. роботі „ 
рівний – рівному” серед молоді України щодо здоров. способу життя”). – 
Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

  



Статті із наукових збірників та періодичних видань 

Роль школи у збереженні й зміцненні здоров’я, формуванні 
здорового способу життя повинна стати провідною. Бо саме школа – 
єдиний інститут, через який проходить усе населення країни, а 
навчально-виховний процес – єдиний систематизований процес 
можливого формування мотивів відповідальної для індивіда і 
суспільства поведінки. 

В.М. Оржеховська 

  Алкоголь і здоров’я // Все для вчителя. – 1996. – №2. – С. 8–9. 

  Валеологічні знання дітям і молоді // Освіта України. – 1999. – 1 верес. 
(№36). – С. 10. 

  Здоровий спосіб життя: Превент. фактор виховання // Освіта України. – 
2000. – 5 квіт. (№14). – С. 8. 
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Ц 65 

Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні підлітків 
// Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / АПН України, Центр 
інформації та документації Ради Європи в Україні; За заг. ред. 
О.В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 188–191. 

  Здоров’я дітей – багатство нації / Валентина Оржеховська, Галина 
Ковганіч // Пед. газ. – 2002. – Серп.-верес. (№8/9). – С. 8. 

  Концепція освіти „рівний – рівному” щодо здорового способу життя 
серед молоді України / В. Оржеховська, О. Пилипенко, Л. Андрущак 
// Пед. газ. – 2000. – №12. – С. 4–5. 

Те ж: Пед. газ. – 2001. – Січ. (№1). – С. 4–5. 

  Кроки становлення. Погляд у завтра: [Валеол. знання в освіт. процесі 
України] // Пед. газ. – 1999. – Лип. (№7). – С. 1–2. 

37.03 

В 15 

Кроки становлення валеологічної політики в Україні та шляхи її 
розвитку // Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, 
доступність і шляхи їх розвитку в Україні: Зб. наук.-практ. ст. / АПН 
України. Наук.-метод. центр превент. виховання. – К., 1999. – С. 5–9. 
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С 69 

Методика позбавлення підлітків і молоді від нікотинової і алкогольної 
залежності // Соціально-педагогічні та методико-психологічні заходи 
протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніми і молоддю: 
Наук.-метод. посіб. / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. – К., 1995. – 
С. 65–72. 

74.200 

С 91 

Позбавлення учнів від наркотичної залежності // Сучасні підходи та 
моделі розв’язання проблеми попередження правопорушень, наркоманії 
серед учнівської і студентської молоді: Зб. наук. ст. та матеріалів передов. 
досвіду / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1997. – С. 11–13. 

74.200 

С 91 

Практика позбавлення підлітків і молоді від нікотинової і алкогольної 
залежності // Сучасні підходи та моделі розв’язання проблеми 
попередження правопорушень, наркоманії серед учнівської і студентської 
молоді: Зб. наук. ст. та матеріалів передов. досвіду / Ін-т змісту і методів 
навчання. – К., 1997. – С. 46–55. 

  Про результати дослідження валеологічних знань в освітньому процесі 



України // Пед. пошук. – 1999. – №4. – С. 7–11. 

  Проблеми алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх та молоді 
// Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – №6/7. – С. 43–45. 

  Проблеми формування здорового способу життя неповнолітніх та його 
науково-методичного забезпечення // Стратегія формування здорового 
способу життя: Матеріали конф. / Голов. управ. охорони здоров’я 
м. Києва, Соц. служба для молоді м. Києва, Укр. ін-т громад. здоров’я 
МОЗ України та ін. – К., 2000. – С. 17–19. 

37.1 

К 63 

Просвітницька робота щодо здорового способу життя як стратегічний 
напрям державної політики України // Комплексна реабілітація дитини: 
стратегія, технології, перспективи: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-пошук. 
конф., м. Київ, 2002 р., 26–28 лют. / АПН України. Ін-т психології 
ім. Г.С. Костюка, Ін-т педагогіки, Медико-оздоров. соц.-реабілітац. центр 
для неповноліт. – К., 2003. – С. 23–26. 
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превентив. виховання ін-ту пробл. виховання та ін.; Авт.: Г.Л. Черепанова, 
Л.А. Купман, О.П. Петращук та ін.; Рецензенти: В.М. Оржеховська, 
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учнів. молоді): Зб. наук. пр. / АПН України. Ін-т пробл. виховання; 
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•         КОНОНКО Олена Леонтіївна (до 60-річчя від дні народження) 



•         КРЕМЕНЬ Василь Григорович  (до 55-річчя від дня народження) 
•         КУЛЬЧИЦЬКА Олена Іполитівна  (до 70-річчя від дня народження) 
•         ЛАКТІОНОВА Галина Миколаївна  (до 50-річчя від дня народження) 
•         МАДЗІГОН Микола Васильович  (до 65-річчя від дня народження) 
•         МАСОЛ Людмила Михайлівна (до 50-річчя від дня народження) 
•         МОЛЯКО Валентин Олексійович  (до 65-річчя від дня народження) 
•         РОГОВА Павла Іванівна ( до 55-річчя від дня народження) 
•         СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна (до 55-річчя від дня народження) 
•         ХАЙРУЛІНА Василина Миколаївна (до 60-річчя від дні народження) 
•         ХОРОШКОВСЬКА Ольга Назарівна (до 65-річчя від дня народження) 
•         ЧЕБИКІН Олексій Якович (до 55-річчя від дня народження) 
•        ШЕЛЕХОВА Галина Тарасівна (до 50-річчя від дня народження) 
•        ШУХОВА Елеонора Василівна (до 70-річчя від дня народження 
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АДРЕСА ДНПБ УКРАЇНИ 
 ІМ. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

  

РЕЖИМ РОБОТИ 

Головне приміщення 
м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 

тел. для довідок: 467-22-12; 440-35-48 

Понеділок - п’ятниця 

 з 10.00-19.00 

Неділя – 10.00-18.00 

Вихідний день – субота 

Останній день місяця – санітарний 
  

Філія 

  
вул. Володимирська, 57 

(Будинок учителя) 

тел. для довідок  228-71-19 

Понеділок - п’ятниця з 10.00-19.00 

Неділя 10.00-18.00 

Вихідний день – субота 

Останній день місяця – санітарний  
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