
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА 
МОЛОДІ ТА ДІТЕЙ ЯК ПРОЯВ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ 



Актуальність обраної теми. Проблема вивчення девіантної 

поведінки молоді відрізняється особливою гостротою. Вона 

обумовлена істотною роллю підліткової злочинності, значним 

числом суїцидів серед неповнолітніх, процвітанням 

алкоголізму та наркоманії, що в наслідку є результатом 

негативних явищ і процесів як безпосередньо в молодіжному 

середовищі, так і в житті суспільства.  

Проблема прояви девіантної поведінки серед неповнолітніх 

стала глобальною і нагальною темою для багатьох вчених-

юристів, соціологів, політологів, журналістів.  



 вчинок, дії людини, які відповідають офіційно 
встановленим або фактично сформованим у 
даному суспільстві нормам;  

 

 соціальне явище, виражене в масових формах 
людської діяльності, які відповідають офіційно 
встановленим або фактично сформованим у 
даному суспільстві нормам (стандартам, 
шаблонам).  
 
 

Під девіантною поведінкою розуміються:  



Причини девіантної 
поведінки підлітків  



Соціально-економічні: 
 

  зниження життєвого рівня населення; 

  майнове розшарування суспільства; 

  обмеження можливостей соціально схвалених форм заробітку; 

   безробіття; 

 доступність алкоголю та тютюну для неповнолітніх; 

 неконтрольована реклама психоактивних речовин.  



Соціально-педагогічні: 

 криза інституту сім’ї; 
 виховання в неповній сім’ї; 
 завищені вимоги батьків до дитини; 
 ворожість та конфлікти між батьками, батьками та дітьми; 
 критицизм підлітка щодо школи, сім’ї, відчуженість від них; 
 низький статус підлітка у класному колективі; 
 слабка система позашкільної зайнятості дітей та молоді.  



Соціально-культурні: 

 зниження морально-етичного рівня населення; 
 поширення кримінальної субкультури; 
 негативний вплив засобів масової інформації; 
 лібералізація статевої моралі; 
 домінування серед молоді культу сили. 



Психологічні: 

  прагнення бути незалежним від дорослих; 
  бажання бути визнаним в групі однолітків; 
 потяг до самоствердження; 
 бажання виглядати дорослим; 
 гедоністичні мотивації; 
 потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації; 
 підвищена тривожність, низька самооцінка; 
 підвищений, порівнянно з однолітками, рівень конформізму; 
 акцентуації характеру, психопатії; 
 психопатологічні синдроми (депресія, паранойя, мстивість тощо); 
 негативні риси характеру (заздрість, лінощі, жадібність).  
 



Виокремлюють кілька видів девіації:  

делінквентна поведінка;  

адиктивна поведінка;  

наркозалежна поведінка;  

психопатологічна поведінка.. 



Делінквентна поведінка– це сукупність протиправних вчинків  

людини, за які в особливо важких випадках може накладатися покарання згідно 

статттями цивільного та кримінального кодексів  

До протиправних дій належать 

  проступки (провини); 
  правопорушення  
  злочини.  
Серед типових проступків неповнолітніх виокремлюють : 
 лихослів’я; 

  систематичне порушення дисципліни в школі; 
  бійки з однолітками; 

  бешкетування (наприклад, жбурляння з балкону в перехожих різних  предметів);  
 дзвінки по телефону до незнайомих осіб тощо. 

Психологи виокремлюють такі групи делінквентних осіб: 

 індивіди, які здійснюють правопорушення під впливом певних обставин чи оточуючих 

людей;  

 особи з достатнім рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням до інших 

порушників правових норм;  

  люди, що випадково здійснюють правопорушення;  

 особи, що свідомо порушують правові норми. 



Адиктивна поведінка– це поведінка людини, для якої притаманне прагнення до 

відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки 

прийому різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації уваги на певних 

видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних емоцій. У результаті 

такої поведінки людина існує у своєрідному “віртуальному” світі.  

Розрізняють три групи адиктивної поведінки: 

 нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг), 

комп’ютерна адикція, трудоголізм); 

 проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, булімія – прагнення до 

постійного споживання їжі): 

 хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних речовин: тютюну, 

алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин побутової хімії). 



Психопатологічний тип девіантної поведінки базується на психопатологічних 

симптомах і синдромах, які є проявами певних психічних розладів та захворювань. 

Аутоагресивна поведінка проявляється у двох формах:  

 самогубство (суїцид) 

  самотравмування (парасуїцид).  

Розрізняють три типи суїцидальної поведінки:  

 ”аномічний”, пов’язаний із кризови-ми ситуаціями в житті людини, 

особистими трагедіями; 

   “альтруїстичний”, який здійснюється заради блага інших людей; 

   “егоїстичний”, обумовлений конфліктом внаслідок неприйняття індивідом 

соціальних вимог та норм поведінки. 

Розрізняють 4 типи підліткових аутоагресій:  

 суїцидальна поведінка;  

 суїцидальні еквіваленти (алкоголізація та наркотизація підлітків, 

підпорядкована бажанням забутися, відійти від неприємностей);  

 аутодеструкції – неусвідомлена реалізація наміру причини ушкодження 

фізичному та психічному здоров’ю (наприклад, ризиковані вчинки, ігри, види 

спорту);  

 несуїцидальні агресивні прояви і різноманітні форми самотравмувань 

(самопорізи, самоопіки хімічними речовинами, сигаретами тощо). 

 



Різновидами психопатологічної поведінки неповнолітніх є також 

  дрогоманія-характеризується втечами дитини з дому чи школи, поїздками 

в інші райони міста або населені пункти, прагненням до подорожування, 

бродяжництва. 

 дисморфоманія-хибній впевненості підлітка про наявність у нього 

фізичних недоліків. 

 гіперсором’язлива поведінка-проявляється несміливістю, страхом перед 

спілкуванням, нездатністю ефективно діяти в присутності незнайомих 

осіб, відмові від знайомства з новими людьми, страхом бути незрозумілим 

іншими. 

 гебоїдна поведінка-характеризується інфантильним егоцентризмом, 

надмірним прагненням до самоствердження з грубою опозицією до 

оточуючих, повним ігноруванням моральних норм та цінностей, 

схильністю до імпульсивної агресії, відсутністю відповідальності 



Наркозалежна поведінка -характеризується патологічною залежністю від 

психоактивних речовин. Синдром залежності – поєднання фізіологічних, 

поведінкових і когнітивних явищ, при яких вживання речовин або класу речовин 

починає займати перше місце в системі цінностей індивіда.  

Ознаки для поставлення діагнозу синдрому залежності(має бути не менше 3): 

сильна потреба або необхідність прийняти речовину;  

 порушення здатності контролювати прийом речовин, тобто початок вживання, 

закінчення або дозування вживаних речовин;  

 фізіологічні ознаки; 

  ознаки толерантності такі, як збільшення дози речовини, необхідної для 

досягнення ефекту, який раніше спостерігався при більш низьких дозах;  

 прогресуюче забуття альтернативних інтересів на користь вживання речовини, 

збільшення часу, необхідного для придбання, вживання речовини або 

відновлення після її дії; 

  продовження вживання речовини, незважаючи на очевидні шкідливі наслідки, 

такі, як спричинення шкоди печінці внаслідок зловживання алкоголем, 

депресивний стан після періоду вживання речовини, зниження когнітивних 

функцій внаслідок вживання наркотиків.  


