
Лекція № 1. Особливості прояву соціальної дезадаптації дітей та 

молоді в сучасний період розвитку українського суспільства. 

 

План 

1. Девіантна поведінка дітей. 

2. Форми девіантної поведінки. 

3. Зміст профілактичної діяльності соціального педагога з попередження 

девіантної поведінки дітей. 

4. Вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної роботи з дітьми 

девіантної поведінки. 

 

Література: 3,4,7,11,13,20,27 

 

1. У суспільстві давно сформовані уявлення про норми життя, правила і 

форми взаємовідносин, про поведінку, яка схвалюється і яка засуджується 

суспільством чи громадою. 

Девіація – відхилення від правильної лінії, від потрібного напрямку під 

впливом яких-небудь зовнішніх причин. 

Девіантна поведінка (від лат. deviatio – відхилення) – поведінка, яка не 

відповідає нормам і правилам, прийнятним у певній групі суспільства. 

Деліквент (англ. deliquent) – особа, яка чинить порушення існуючого 

кримінального законодавства. 

Депривація соціальна – відчуття, усвідомлення особистістю чи групою 

обмеження чи позбавлення можливостей задоволення основних життєвих 

потреб. 

Девіантна поведінка – система дій і вчинків людей, соціальних груп, що 

суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і 

стандартам поведінки. 

Останній час констатується збільшення кількості проявів девіантної 

поведінки серед неповнолітніх. Хоч у багатьох випадках порушення норм не 

становлять суспільної небезпеки, оскільки характеризуються примітивністю 

способів вчинення, часто мають виражену дитячу мотивацію, але є 

небезпечними і в разі відсутності своєчасного реагування вихователів 

можуть привести до деформації особистості. 

Вивчення та аналіз існуючих думок, поглядів, теорій щодо проблеми 

відхилень у поведінці дає можливість визначити основні причини 

виникнення девіантної поведінки. 

Зупинимось на поглядах учених, які є цінними для розглядання даної 

проблеми. 

Грецькі філософи Демокрит, Платон, Аристотель були переконані в 

тому, що виховання шляхом переконань має позитивний вплив на розвиток 

вихованців. Так Демокрит вважав, що погане оточення негативно впливає на 

дитину; Платон відзначив, що вихователь повинен завжди пояснювати 

дитині позитивність і негативність вчинків, оцінювати їх; Аристотель 

рекомендував вихователям враховувати вікові та індивідуальні особливості 



дитини і дотримуватися середини при вихованні. 

Цікавими є думки римського педагога М. Квінтіліана, який у своїй книзі 

„Про виховання оратора” зазначав, що позитивні задатки слід розвивати, що 

погані вчинки дітей є результатом неуважності до них педагога. 

Слушними є педагогічні ідеї мислителя-гуманіста М. Монтеня. Це, 

насамперед, думка про уміння вихователя розуміти, поважати, знати 

вихованця; не вживати до нього насильства, виявляти у відносинах з 

дитиною витримку, вимогливість і доброту. 

Видатний чеський педагог Я. А. Коменський у своїй „Великій 

дидактиці” звертався до проблеми відхилень у поведінці дітей. Так 

Коменський вважав, що діти не народжуються поганими чи добрими, такими 

вони стають у результаті виховання. Він акцентував увагу на тому, що 

„ласкаве слово”, похвала за хороші вчинки – найкращі методи виховання. 

Цікавою є його класифікація дітей, які мають труднощі в навчанні (діти дуже 

повільні, загальмовані, діти вперті, невгамовні, яких часто вважають 

безнадійними, але з яких можна виховати видатних людей; діти тупі, байдужі 

до всього, мляві, злі. 

Позитивні ідеї Ж.-Ж. Руссо є актуальними і сьогодні. Це ідея 

природовідповідності виховання, врахування індивідуальних і вікових 

особливостей. Ж.-Ж. Руссо запропонував метод „природних наслідків”, який 

можна використовувати у вихованні дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку. Якщо дитина зламала стілець, то не слід поспішати дати їй 

новий. Нехай вона відчує, як незручно без стільця.  

Розглянемо теорії девіантної поведінки зарубіжних вчених, які подані в 

таблиці. 

Теорії девіантної поведінки. 

 Теорія Автори Визначення причин девіантної поведінки 

 Соціологічний підхід 

1

. 

Аномії Е.Дюркгейм Правопорушення - прояв аномії - такого стану 

суспільства, коли значна кількість його членів не 

вважає за потрібне дотримуватись соціальних норм. 

Аномія є наслідком перехідного характеру епохи. 

коли дотримання старих норм права, моралі не дає 

можливості людині повноцінно існувати. 

2 Соціальної 

дезорганіза

ції 

У.А.Томас,  

Ф. 

Знавецький, 

Т. Шибутані 

та ін. 

Протиправна поведінка - результат такого стану 

суспільства, коли його члени не усвідомлюють 

спільності, взаємної відповідальності, асоціальні 

інститути (правоохоронні органи, установи 

суспільного виховання, сім'я) не здатні у повній 

мірі контролювати дотримання норм та забезпечити 

дітей необхідним вихованням 



3

. 

Аномії Р.К.Мертон Протиправна поведінка - наслідок аномії, яка є 

результатом неузгодженості соціальних цінностей-

цілей (того, заради чого варто жити) і прийнятних з 

т. з. суспільства засобів їх досягнення (соціальних 

норм). Існуючі норми поведінки не дають 

можливість всім людям в рівній мірі досягнути 

успіху. Отже, протиправна поведінка може бути 

„ненормальним" засобом досягнення 

загальноприйнятих, „нормальних” цілей 

4

. 

Субкульту

р 

(культурн

а теорія) 

Селлін, 

Міллер, 

Е.Сатерленд 

та ін. 

Особи, які не можуть ствердитись в межах 

загальноприйнятих суспільстві норм , об'єднуються в 

свої групи і створюють свою субкультуру, свої 

норми, що більш лояльні або навіть протилежні 

нормам пануючої соціальної групи. У таких групах 

можуть дозволятися або заохочуватися 

правопорушення, отже з точки зору суспільства вони 

є кримінальними. Протиправна поведінка - 

результат орієнтації людини, зокрема - підлітка, на 

цінності кримінальної субкультури. 

5

. 

Стигматизац

ії 

(таврування

) 

Ч.Беккер, 

Ф.Таненбау

м, Е.Лемерт 

Протиправна поведінка - результат навішування 

тавра правопорушника на дитину, що спонтанно, 

випадково порушує норми пануючої соціальної 

групи або просто не схожа на представників 

більшості. В результаті санкцій з боку суспільства 

дитина шукає собі захист в кримінальній групі, яка 

її приймає і заохочує її протиправну поведінку. 

6

. 

Радикальна 

кримінолог

ія 

О.Турк, 

Квінні, Янг, 

Тейлор 

Протиправна поведінка - протест окремих осіб і 

дискримінованих соціальних груп (наприклад, 

підліткових угруповань, національних і расових 

меншин) проти пригноблення з боку держави, влади, 

правоохоронних структур. 

 Психологічний підхід 

1

. 

Теорії 

характероло-

гічних 

відхилень 

К.Леонгард, 

А.ЕЛичко 

Акцентуації характеру та психопатії роблять 

людину менш адаптованою в певних ситуаціях. 

2

. 

Психоаналіз З.Фрейд Протиправна поведінка реалізує асоціальні, 

неусвідомлені прагнення або дозволяє позбутися 

нервової напруги, реалізувати зайву енергію Це стає 

можливим внаслідок несформованості структур 

супер-его і механізмів психологічного захисту, які 

мали б стримувати асоціальні потяги особи. 



3

. 

Індивідуальн

а психологія 

А.Адлер Кожній людині властивий комплекс неповноцінності, 

який вона долає завдяки прагненню до переваги над 

іншими. Проте таке прагнення врівноважується 

почуттям спільності з іншими. Протиправна 

поведінка може бути засобом компенсації почуття 

неповноцінності при недостатньому розвитку почуття 

спільності та соціальних інтересів. 

4

. 

Неофрейдизм К.Хорні, 

Е.Фром, 

Г.С.Салівен 

Протиправна поведінка - засіб компенсації 

внутрішнього конфлікту, викликаного страхом перед 

суспільством і прагненням бути частиною 

суспільства. Якщо через певні причини людина не 

здатна подолати соціальну тревогу, вона може 

тікати від суспільства або вступає в боротьбу з ним, 

порушуючи його норми. 

5

. 

Біхевіоризм Б.Ф.Скінер Протиправна поведінка - результат засвоєння 

протиправних стереотипів поведінки в ситуації, коли 

спонтанні асоціальні дії індивіда отримають 

позитивне підкріплення з боку оточуючих або 

задовольняють потребу та не отримують негативного 

підкріплення. Протиправні стереотипи поведінки 

можуть засвоюватись дитиною і тоді, коли вона 

просто спостерігає успішні злочинні дії або 

безкарність інших 

6

. 

Когнітивн

а теорія 

Ж.Піаже, 

Л.Колберг 

Протиправна поведінка - результат 

несформованості механізмів правової та моральної 

саморегуляції поведінки через нездатність зрозуміти 

універсальне значення правових та моральних норм; 

результат неспроможності індивіда ототожнити 

власні дії з правовими нормами 

7

. 

Гуманістич

ні теорії 

К.Роджерс,  

В. Е. Фракл,  

А. Маслоу 

Протиправна поведінка - результат 

неусвідомлення сенсів життя; результат 

неадекватної, частіше - негативної самооцінки, 

перешкод на шляху самоактуалізації, 

незадоволення базових потреб особистості. 

 

Кожна з представлених теорій показує один із чинників або механізмів 

формування протиправної поведінки у людини, зокрема, в підлітковому віці. 

Узагальнюючи ці теорії. можна сказати, що формуванню протиправної 

поведінки у підлітковому віці сприяють такі чинники: 

 Відсутність умов для задоволення потреб ,самореалізації та 

самоствердження; 

 Відсутність чіткої системи норм і цінностей у середовищі, де дитина 

виховується; 



 Наявність в полі зору дитини кримінальних субкультур та 

субкультур, що вважаються девіантними, прикладів успішної 

протиправної поведінки; 

 Знаходження дитини в умовах, що погіршують її психічний стан; 

 Неналежне виконання інститутами виховання своїх функцій; 

 Некоректні педагогічні дії щодо підлітка та надмірний контроль; 

 

 Наявність у дитини патохарактерологічних відхилень, 

некомпенсованих психологічних проблем, міжособистісних конфліктів; 

 Несформованість інтелектуальних, емоційно-вольових якостей 

дитини, її адекватної самооцінки, нерозвиненість духовної сфери, 

світогляду, що, як правило є наслідком розвитку дитини в несприятливих 

умовах. 

Названі чинники не залежать від свідомого вибору підлітка. Проте без їх 

подолання неможливе повернення його до повноцінного право слухняного 

життя. 

 

У вітчизняній літературі ще з часів Київської Русі знаходимо думки 

щодо запобігання відхиленням у поведінці. Це, насамперед, „повчання 

Володимира Мономаха, в якому визначаються основні засоби запобігання 

лінощам, привчання до праці; тактовне і гуманне ставлення до оточуючих. 

„Домострой” включає 164 правила поведінки, які слід засвоїти з дитинства. 

Проблему відхилень у поведінці дітей з ХVІІІ ст. досліджувало багато 

вчених, зокрема І. Бецькой, М.Новіков, О. Радіщєв, Г. Сковорода вважав, що 

моральні вади та інші відхилення у поведінці людей породжуються 

суспільними умовами, не правильним вихованням, неосвіченістю. У 

правильному вихованні дитини з перших днів її життя філософ вбачає основу 

профілактики відхилень та протиправних дій. 

Певний внесок у розвиток теорії відхилень у формуванні особистості 

дитини у другій половині ХІХ ст. внесли такі вчені, як О.М. Добролюбов, М. 

І. Пирогов, К. Д. Ушинський. Цікавими є погляди М. І. Пирогова, який 

вимагав від вихователів шанобливо ставитися до вихованців, враховувати всі 

обставини здійснення ними поганих вчинків і призначати відповідне 

покарання. К. Д. Ушинський серед засобів морального виховання відзначав 

приклад, педагогічний такт, похвалу, покарання та ін. 

О. Духнович розумів, що на формування поведінки дитини впливають 

природні нахили і навколишнє середовище. Він пропонував нешаблонні 

підходи до фізично слабких дітей та дітей із затриманням психічного 

розвитку; покарання до дітей, вважав він, треба застосовувати тактовно, 

обережно. 

Проаналізувавши погляди вчених на проблему девіантної поведінки 

серед дітей, слід зазначити, що вони характеризуються різноманітністю та 

різноаспектністю. 

На основі аналізу ідей, теорій девіантної поведінки можна виділити 



фактори, що впливають на поширення девіацій. А саме: 

1) соціально-економічні (низький матеріальний рівень життя сім'ї, 

погані житлові умови, безробіття батьків); 

2) медико-санітарні (несприятливі екологічні умови, хронічні 

захворювання батьків та нехтування санітарно-гігієнічними нормами); 

3) соціально-демографічні (неповна чи багатодітна сім'я, сім'я з 

вторинними шлюбами і зведеними батьками); 

4) соціально-психологічні (сім'ї з деструктивними емоційно-

конфліктними відносинами подружжя, педагогічною нездатністю батьків та 

їх низький загальноосвітній рівень, деформованість ціннісних орієнтацій); 

5) кримінальні (алкоголізм, наркоманія, аморальний і паразитичний 

спосіб життя батьків, сімейні суперечки, присутність в середовищі дитини 

членів сім'ї, що відбували покарання, схильність до субкультури злочинного 

світу). 

 

2. Перейдемо до розгляду форм девіантної поведінки. Багато вчених, 

вивчаючи проблему девіантної поведінки дітей, мають різні погляди щодо 

форм вияву її. Ми звернемося до праці М. М. Галагузової, яка виділяє такі 

форми девіантної поведінки. А саме: делінквентна поведінка – дитяча 

злочинність (правопорушення), адитивна поведінка – дитячий алкоголізм, 

токсикоманія, наркоманія, проституція. 

Дитяча злочинність – негативне соціально-правове явище, яке включає 

всю сукупність фактично здійснюючих неповнолітніми протиправних дій, за 

які передбачена законом кримінальна відповідальність. 

До протиправних дій відносять поступки, правопорушення та злочини. 

Серед типових проступків неповнолітніх виокремлюють лихослів'я, 

систематичне порушення дисципліни в школі, бійки з однолітками, 

бешкетування. 

Правопорушення – це порушення адміністративних та правових норм, 

які проявляються через дрібні крадіжки, задирництво, викрадення 

транспортних засобів, хуліганство. 

Злочин – протиправне, суспільно небезпечне діяння, що класифікується 

за певними нормами кримінально-процесуального права.  

 

Адиктивна поведінка (англ. addictive beheviour) – система стосунків, 

спрямованість вчинків неповнолітніх, які звикають до вживання наркогенних 

засобів: стадія наркотизації без явно виражених психічної і фізичної 

залежностей. 

 

Про дитячий алкоголізм говорять в тому випадку, коли його ознаки 

проявляються вперше у дитини, яка не досягла 18 років. Дитячий алкоголізм 

є сьогодні є однією з актуальних проблем сучасного суспільства. 

Особливості дитячого алкоголізму: 

1) швидке звикання до спиртних напоїв; 

2) прийняття дитиною великих порцій алкоголю; 



3) порушення фізичного та психічного здоров'я дитини. 

Наркоманія – пристрасть до речовин, які викликають зміни психічного 

стану. Дитяча наркоманія – форма девіантної поведінки дітей, яка 

проявляється в фізичній або психологічній залежності від наркотичних 

речовин, поступово приводять організм до фізичного та психічного 

виснаження й соціальної деградації дітей. 

Соціальний педагог-теоретик М. М. Галагузова вважає, що дитяча 

наркоманія має свої особливості, а саме характеризується: 

1) збільшенням кількості підлітків, котрі вживають 

наркотичні препарати; 

2) залежність довгий час залишається психологічною; 

3) прийняття препарату в групі однолітків ін'єкційним 

шляхом; 

4) задоволення цікавості, бажання самоствердження. 

Причини підліткової наркоманії: 

- толерантність до наркотичних речовин; 

- прагнення до самоствердження та особливості типів акцентуації 

характеру підлітка; 

- асоціальний спосіб життя батьків; 

- вплив підліткової субкультури; 

- доступність наркотичних речовин. 

 

Дитяча проституція – форма девіантної поведінки, яка проявляється в 

безладних статевих стосунках, що здійснюються за плату. 

Про дитячу проституцію говорять тоді, коли її ознаки вперше виникають 

у дитини до 18 років. Поведінка дітей, які займаються проституцією, 

принципово відрізняється від поведінки дорослих проституток. До 

особливостей дитячої проституції можна віднести: 

1) неусвідомленість вчинків (мотивом може бути самоствердження, 

цікавість, бажання бути дорослим та навіть, голодування); 

2) отримання плати за свою працю в різних формах; 

3) продаж свого тіла в будь-якому місці за бажанням клієнта; 

4) прийняття великих доз алкоголю або наркотиків перед здійсненням 

сексуальних послуг; 

5) заняття проституцією має епізодичний характер; 

6) залякування, шантажування підлітка клієнтом; 

7) правовий нігілізм підлітків (як правило, до кола друзів входять: 

сутенери та інші кримінальні елементи, але яких підлітки не вважають 

злочинцями і не відносять себе до злочинного світу). 

 

3. Сьогодні наука розглядає соціальну норму і соціальні відхилення у 

поведінці як два протилежні полюси. Звичайно будь-яка норма є корисною, 

якщо вона є значущою. Коли ж вона втрачає цю якість, то результат її 

соціальної дії буде негативним. Це призводить до її витиснення і заміною 

іншим правилом. І їх невиконання вже не буде свідчити про девіантну 



поведінку, небажані прояви в суспільній практиці. 

Перейдемо до розгляду змісту профілактичної діяльності соціального 

педагога з попередження девіантної поведінки дітей. 

Серед усіх заходів соціальної роботи з дітьми пріоритет належить 

профілактичній роботі, у рамках якої необхідно об'єднати зусилля різних 

фахівців і створити цілісну службу допомоги дітям, де дитина може 

одержати психологічну, педагогічну, правову, соціальну та інші види 

допомоги. 

Профілактична робота з дітьми, насамперед, припускає науково 

обґрунтовані та своєчасно здійснені дії, спрямовані на: запобігання 

можливим фізичним, психологічним чи соціокультурним колізіям в 

окремих дітей і дітей груп ризику; збереження, підтримку й захист 

нормального рівня життя і здоров'я дітей; сприяння дітям у розкритті 

їхніх внутрішніх потенціалів. 

Профілактична робота з дітьми має ряд напрямів. 

Психопрофілактична робота. Цей напрям визначається необхідністю 

своєчасного запобігання можливим порушенням в індивідуально-

інтелектуальному розвитку дітей, у створенні умов для їхнього 

повноцінного психічного розвитку. Така робота ведеться опосередковано 

через педагогічний колектив, опікунів та інших дорослих, які впливають на 

становлення й формування особистості дитини. 

У процесі психопрофілактичної роботи соціальний працівник 

(фахівець зазначеного напряму) здійснює ряд конкретних заходів: 

- проводить психологічне обстеження дітей при їх надходженні до 

дитячої установи інтернатського типу й при переході з однієї установи до 

іншої (з будинку дитини до дошкільного дитячого будинку, з дошкільного 

дитячого будинку до шкільного чи до школи-інтернату), а також на 

кожному новому віковому етапі (при надходженні дітей до школи, при 

переході з початкової школи до середньої, при закінченні неповної чи 

повної середньої школи) з метою створення програми індивідуальної 

роботи з кожною дитиною для її оптимальної адаптації до виховання й 

навчання на новому етапі, ранньої діагностики можливих відхилень та їх 

корекції, розвитку особистості та індивідуальності дитини; 

- проводить роботу із запобігання психологічному перевантаженню й 

нервовим зривам у дітей, пов'язаних з особливими умовами їхнього життя; 

- організує педагогічні консиліуми з метою психологічного аналізу 

поведінки й розвитку вихованця для якомога повнішого розкриття 

індивідуальних особливостей його особистості та здібностей; 

- проводить роботу зі створення сприятливого психологічного клімату 

в дитячій установі інтернатського типу: оптимізує форми спілкування в 

педагогічному колективі (дорослий - дорослий), сприяє поліпшенню норм 

спілкування педагога з дітьми (дорослий - дитина), консультує педагогів та 

інших працівників дитячої установи з широкого кола проблем як 

професійних, так і особистісних; 

- сприяє розвитку комунікативних навичок професійної діяльності 



педагогів, здійснює заходи щодо запобігання й зняття психологічного 

перевантаження членів педагогічного колективу; 

- проводить роботу з адаптації вихованців до широкого соціального 

оточення за межами дитячого будинку чи школи-інтернату, оптимізує 

взаємини вихованців із членами їхніх родин (родичами, опікунами і т. ін.) у 

випадку, якщо такі взаємини зберігаються. 

Консультування в галузі профілактичної роботи з дітьми має такі 

завдання: 

- інформування батьків (педагогів, соціальних працівників та ін.) про 

вікові та індивідуальні особливості дитини; 

- своєчасне виявлення в дитини первинних психосоматичних відхилень і 

направлення її на психолого-медико-педагогічні консультації; 

- запобігання вторинним відхиленням у розвитку й рекомендації з 

психогігієни та психопрофілактики (спільно із психопатологами та лікарями); 

- складання рекомендацій для об'єктів впливу (педагоги, батьки, соціальні 

працівники та інші) із психолого-педагогічної корекції труднощів навчання 

дитини; 

- складання рекомендацій з виховання в родині (спільно з фахівцями із 

сімейної терапії, соціальними працівниками, педагогами); 

- проведення корекційної роботи в спеціальних групах при 

консультації з дітьми й батьками. 

Корекційна робота з дітьми в галузі профілактики припускає проведення 

відповідних заходів, починаючи з дошкільного віку, і посилення цієї роботи в 

підліткових колективах. З цією метою соціальними працівниками розробляються 

корекційні програми, які охоплюють усі вікові групи дітей і спрямовані на 

профілактику й корекцію різних видів девіантної й делінквентної поведінки. 

Для наочності наведемо один із численних прикладів такої програми. 

Австралійська програма первинної профілактики вживання психоактивних 

речовин для дітей у віці 6-8 років призначена для початкової школи та 

послідовно реалізує системний підхід до антинаркотичного навчання молодших 

школярів, спираючись на концептуальну модель формування життєвих навичок 

(ФЖН). 

Умови забезпечення ефективності антинаркотичного навчання за програмою 

формування життєвих навичок такі: 1) навчання має починатися в дошкільному 

чи молодшому шкільному віці, тобто до того, як будуть засвоєні загальноприйня-

ті традиції вживання тютюну та алкоголю; 2) воно не може ґрунтуватися лише на 

інформуванні дітей про небезпеку, яка пов'язана із зловживанням психоактивних 

речовин, та їх залякуванні; 3) воно має відповідати віковим психологічним 

особливостям дітей; 4) навчання будується на засадах певних життєвих 

цінностей - таких, як самодисципліна, відповідальність, чесність, повага до 

людей, обов'язки в сімейних стосунках; 5) методологія навчання життєвих 

навичок передбачає зосереджений на учневі підхід та залучення до навчального 

процесу як партнерів батьків; 6) його цілі - чіткі, реалістичні; 7) передбачається 

можливість оцінки ефективності запроваджених програм. 

Програма первинної профілактики (ППП) являє собою поурочну розробку з 



антинаркотичного навчання молодших школярів, що входить до річного 

навчального плану початкової школи. Зміст шести тем ППП розподілено на 

десять уроків. Тривалість кожного заняття - звичайний шкільний урок. 

Завдання ППП: 1) сприяти усвідомленню та засвоєнню дітьми 

загальнолюдських цінностей; 2) навчити дітей методів вирішення життєвих 

проблем, подолання стресу та зняття напруження без уживання 

психоактивних речовин; 3) інформувати дітей про психоемоційні, фізіологічні, 

соматичні та соціальні наслідки вживання психоактивних речовин; 4) формувати 

в дітей психосоціальні та психогігієнічні навички прийняття рішень, ефективного 

спілкування, критичного мислення, опору негативному впливу однолітків, 

управління емоціями, у тому числі - у станах стресу; 5) довести до 

усвідомлення дітей переваги відмови від уживання психоактивних речовин; 

6) сформувати настанову на ведення здорового способу життя; 7) підняти 

самооцінку дітей. 

Методологія програм формування життєвих навичок передбачає 

навчання дітей у процесі їхньої активної взаємодії. Тому до роботи з ППП 

залучають усіх учнів. Конкретні методи навчання: робота в малих групах, 

«мозковий штурм», групова дискусія, рольова гра, «драма». Заняття з ППП 

проводить учитель, який пройшов спеціальну підготовку та має необхідні 

психологічні знання. 

Особливістю психології молодшого шкільного віку є довіра дитини до 

значущого дорослого. Інформація, що повідомляється добре знайомим та 

улюбленим учителем, закріплюється вдома під час її обговорення з 

батьками, має сильний вплив; чим молодші діти, тим цей ефект сильніший. 

Оцінка ефективності ППП здійснюється за допомогою спеціального 

опитувальника, що дозволяє проаналізувати ставлення дітей до 

психоактивних речовин. Тестування проводиться до початку та після 

завершення роботи з ППП. Здобуті результати відображаються у зміні 

соціальної настанови. 

Можливість розширення роботи з ППП, покращення її якості тісно 

пов'язані з підходом учителя до навчання. Дітям можна запропонувати 

видавати класний журнал чи газету, присвячені здоровому способу життя, 

провести конкурс на кращий плакат, малюнок, рекламу. Корисно залучати 

до роботи старших дітей: вони можуть поділитися враженнями від роботи, 

що була виконана на рік раніше, показати свої малюнки та плакати, 

провести окремі заняття. 

Соціальна робота з дітьми також припускає типологізацію їх за 

групами девіантно-кримінальної поведінки. 

У дитячих девіаціях найбільш яскраво виступають такі психологічні 

особливості: 

- висока афективна зарядженість поведінкових реакцій; 

- імпульсивний характер реагування на ситуацію фрустрації; 

- короткочасність реакцій із критичним виходом; 

- низький рівень стимуляції; 

- недиференційована спрямованість реагування; 



- високий рівень готовності до девіантних дій. 

Таким чином, девіантні діти часто виявляють систему властивостей, 

які свідчать про значні емоційні порушення (вони, як правило, імпульсивні, 

дратівливі, запальні, агресивні, конфліктні), що утруднює їхнє спілкування 

в навколишньому середовищі й створює певні труднощі з позицій 

соціальної роботи з ними. 

Для дітей з девіантною поведінкою характерні такі властивості 

емоційно-вольової й ціннісно-нормативної сфер особистості, як 

тривожність, дефектність ціннісної системи (мета і сенс життя). 

Дитяча девіація як форма поведінки знаходиться в прямій залежності 

від комплексного особистісного утворення, набутого в дитинстві, що 

детермінує й забезпечує реалізацію девіантної поведінки. 

Факт наявності дитячої девіації визначається реальними 

суперечностями, що виникають у житті кожної дитини. 

Необхідність усвідомлення і вирішення проблеми сприяє твердження В. 

П. Кащенка, який ще у 20-ті роки ХХ ст. вивчав проблему девіантної 

поведінки, зазначав, що корекція недоліків особистості в процесі її 

становлення – це проблема великої значущості і вирішувати її продуктивно 

потрібно в контексті державно політики. 

Причому він привертав увагу до проблеми поєднання методико-

терапевтичних, навчально-педагогічних і виховних прийомів, спрямованих 

на корекцію характеру і відновлення особистості в цілому. До того ж 

наголошувалось на незаперечній залежності успіху реабілітаційного процесу 

від терміну його початку: чим раніше почати, тим більше надії на успіх. 

Важливими принципами у соціально-педагогічній реабілітації є: 

- заміна домінуючого у виховній роботі педагога на самого вихованця, 

який визначає зміст і методи роботи педагога; 

- орієнтація на потенційну соціальну психологічну повноцінність 

особистості, котра реабілітується, і повернення її у звичне соціальне 

середовище; 

- постійне вивчення так званої "винятковості" індивіда у процесі 

корекційно-реабілітаційної роботи має здійснюватися у тісній взаємодії 

педагога і психолога. 

Не можна обминути при розгляді даного питання соціальну, корекційну 

і реабілітаційну діяльність А.С. Макаренка та С.Т. Шацького, які у 30-ті роки 

XX ст. заклали основні принципи, зміст і методи соціальної роботи з 

важковиховуваними дітьми і підлітками. В основу своєї педагогічної теорії 

вони заклали ідею створення педагогом виховного соціального середовища. 

Так, С.Т. Шацький вважав, що одним із таких виховних середовищ 

можуть стати клуби за інтересами, які дозволяють дітям і підліткам розкрити 

"свої інстинкти" особливо соціальні інстинкти, суть яких полягає у прагненні 

вчитися життю, пристосовуватись до життя, оволодівати соціальним 

досвідом, включатися в соціалізацію. 

А ось у 60-ті роки минулого сторіччя простежується тенденція до більш 

глибокого вивчення даної проблеми, зокрема, у психологічному, соціально-



правовому і медичному аспектах. Причому причини девіантної поведінки 

вбачалися в особливостях вікового розвитку особистості, у відчуженні від 

"нормальних" дітей, своєрідності прояву протесту проти "пригнічення" їхніх 

інтересів тощо. 

У цей період В.О. Сухомлииський запропонував різноманітні засоби 

стимулювання самовиховання особистості. Домінантною в його 

рекомендаціях була орієнтація на індивідуальний стиль побудови 

педагогічного процесу, на гуманізацію засобів виховання девіантних 

підлітків. 

Вагомий внесок у соціально-педагогічну діяльність з неповнолітніми 

правопорушниками зробив Антон Семенович Макаренко.  

 

Аналіз наукових шкіл і сьогоднішньої практики дозволив виявити деякі 

принципи соціально-педагогічної реабілітації: 

- опора на позитивні якості особистості; 

- реабілітація потреби дитини чи підлітка у самоствердженні; 

- формування в них життєвих прагнень; 

- розвиток корисних інтересів і вищих духовних цінностей вихованця; 

-   глибока повага і довіра у взаємовідносинах із дітьми і молоддю. 

Виходячи із основних принципів і змісту соціальної реабілітації, можна 

окреслити соціально-педагогічні завдання і функції, які вона спроможна 

вирішувати: 

1. Відновлювану, яка передбачає відновлення тих позитивних якостей, 

які переважають у суб'єкта  до появи девіантної поведінки, звернення до 

пам'яті індивіда і його добрих справ. 

2. Компенсаторну, суть якої полягає у формуванні в підлітка чи молодої 

людини прагнення компенсувати гой чи інший недолік завдяки прояву зусилля 

в діяльності в тій галузі, яку він любить і в якій може швидко домагатися 

успіху (наприклад, у спорті, художній творчості, праці тощо). 

3. Стимулюючу, яка спрямована на активізацію позитивної суспільно 

корисної діяльності підлітка. Вона реалізується завдяки використанню 

методів схвалення, засудження, тобто обов'язково з проявом оціночного 

емоційного становлення до поведінки чи вчинків суб'єктів дії. 

4. Виправну, ця функція пов'язана з виправленням негативних якостей 

підлітків і передбачає застосування різноманітних методів заохочення, 

переконання, навіювання, прикладу тощо, які сприяють успішній корекції 

поведінки. 

З цього можна зробити висновок, що процес соціальної реабілітації буде 

здійснюватись успішно в тому випадку, якщо у підлітка чи молодої людини 

вдасться розбудити потребу в самовдосконаленні, самовихованні і якщо об'єкт 

даного процесу стає активним суб'єктом корекційної роботи. До тенденцій, які 

сприяють успішній соціальній корекції особистості, на думку С.А. Бєлічевої, 

можна віднести: 

- гуманізацію превентивної практики, переважання охоронно-захисних 

мір над мірами покарання і примусу; 



- професіоналізацію виховної профілактики й охоронно-захисної 

діяльності, введення і підготовку спеціальних соціальних працівників чи 

соціальних педагогів, соціальних реабілітологів, практичних психологів, які 

мають спеціалізуватися з проблем практичної роботи по корекції поведінки 

індивидів з відхиленням та оздоровлення умов їх сімейного і суспільного 

виховання; 

- створення мережі спеціальних структур, здатних здійснювати соціальну 

і соціально-психологічну допомогу сім'ї, дітям, молоді: консультаційні центри 

(пункти), центри довіри, дозвіллєві і реабілітаційні центри, соціально-

педагогічні притулки для дітей, котрі попали в кризову ситуацію; 

- психологізацію виховної профілактики й охоронно-захисної діяльності, 

визначення провідної ролі медико-исихологічної допомоги і підтримки у 

корекції відхилень у поведінці особистості, реабілітації неповнолітніх з 

різними формами соціальної і психологічної дезадаптації; 

- визнання сім'ї як неповного інституту соціалізації дітей і підлітків, 

надання сім'ям соціально-правової, соціально-педагогічної і медико-

исихологічної допомоги, в першу чергу, сім'ям групи соціального ризику, не 

спроможних самостійно викрити проблеми виховання. 

Соціальна корекція девіантної поведінки передбачає, перш за все, 

виявлення неблагополуччя в системі відносин дитини як з ровесниками, так і 

з дорослими, а також оздоровлення соціальної ситуації. 

Спираючись на теоретичні дослідження і досвід практиків, можна 

стверджувати, що сутність характеристики соціальної реабілітації дітей, 

підлітків і молоді включають: 

- створення виховного розвиваючого середовища для об'єкта реабілітації; 

- відновлення і підтримка соціально значущих умінь, установок, 

навичок і звичок; 

- регулювання соціально несприйнятливих форм поведінки, інтеграція 

особистості в суспільство. 

Що стосується організаційного аспекту соціальної реабілітації 

неповнолітніх і молоді, схильних до девіантної поведінки, то він передбачає: 

- проведення соціально-медико-психолого-педагогічної діагностики 

клієнта; 

- складання індивідуальної комплексної програми реабілітації; 

- реалізацію індивідуальної комплексної програми реабілітації; 

- збереження і зміцнення отриманих соціально значущих результатів 

корекції особистості. 

 

Закономірності соціальної реабілітації девіантної особистості. В основі 

цих закономірностей лежать такі педагогічні підходи: 

1) інтегративність (він протидіє однобічності виховного профілактичного 

впливу па індивіда; виключає погано організовану педагогічну діяльність та 

безсистемну реабілітаційну роботу; посилює значущість самої особистості та 

гармонізацію соціально-педагогічних впливів); 

2) системність (він потребує врахування особливо усіх складових і їх 



конструктивної взаємодії; базується на спрямованості діяльності суб'єкта і 

прогнозуванні потенційних сил, спроможних дестабілізувати процес 

соціальної реабілітації; внесення регулярних і необхідних соціально-

педагогічних коректив, що сприяє ізоляції індивіда від впливу негативних 

факторів); 

3) педагогічне співробітництво (здійснення спільної, активної праці 

суб'єктів соціального реабілітаційного процесу). 

Проектуючи процес соціальної реабілітації, доцільно передбачати у 

реальній програмі дій відповідні етапи роботи з дітьми та молоддю, схильними 

до девіантної поведінки. 

Перший етап - діагностичний. Його метою є: збір всієї необхідної 

інформації про підопічного; визначення його психологічного статусу, 

отримання відомостей про середовище, в якому він перебував; виявлення 

дефектів у розвитку; складання соціально-психолого-педагогічної 

характеристики; підготовка індивідуальної реабілітаційної програми. При 

цьому, слід підкреслити, що проектування програми має включати 

обов'язкові компонент: причини, які викликали соціальну дезадаптацію, 

інформацію про функціональний стан підопічного, пріоритетні напрями 

соціальної реабілітації, засоби, форми і механізми соціально-виховного впливу, 

прогнозовані результати, форми контролю й оцінку ефективності програми. 

Другий етап - реалізація соціально-реабілітаційної програми. При цьому 

передбачається: створення сприятливого соціально-педагогічного середовища; 

перебудова особистісної системи індивіда; нейтралізація негативних факторів 

середовища; гармонізація процесів розвитку вихованця з врахуванням його 

інтересів; зняття суперечностей між конфронтуючими мотиваційними 

тенденціями створення активної установки на психолого-педагогічну 

корекційну роботу. 

Загальну систему соціальної реабілітації дітей і підлітків можна 

представити у такому вигляді і за такою ідеєю — "від девіантної поведінки 

через соціальну реабілітацію до соціальної адаптації особистості". 

1 етап "Діагностичний"  -  від 4 до 10 тижнів. 

2 етап "Реабілітаційний" - 9-10 місяців, через 6 місяців перевірка 

досягнутих результатів, внесення коректив. 

3. етап "Узагальнюючий" - через 1 рік від початку роботи здійснити 

аналіз застосованої схеми, методів і механізмів соціально-педагогічного 

впливу. 

Проектуючи і реалізуючи програму соціальної реабілітації, соціальний 

педагог повинен заздалегідь виявити підґрунтя результативності діяльності, 

мобілізувати досягнення науки і досвіду на інтенсивній (максимально науковій) 

основі, приділяти увагу прогнозуванню і проектуванню ефективності 

діяльності, використовувати найновіші інформаційні технології. 

Така багатогранна діяльність, безперечно, потребує спеціальних 

педагогічних технологій соціальної реабілітації, які є своєрідним комплексом, 

що включає: 

- уявлення про заплановані результати; 



- засоби діагностики стану вихованця; 

- пакет методів педагогічного впливу; 

- критерії відбору оптимальних  методик соціального виховання для 

конкретних умов. 

Це дозволяє моделювати особистісно-орієнтовані соціально-педагогічні 

технології реабілітації дітей і підлітків, схильних до девіантної поведінки. 

Використання цих технологій залежить від характеру девіантного індивідуума 

(сюди входять особливості психіки, на яку впливають і задатки, і новоутворення 

у нових умовах). Визначення індивідуальності кожного вихованця, його 

самобутності і самоцінності, врахування суб'єктивного досвіду індивіда 

знаходяться в центрі особистісно-орієнтованих технологій соціальної 

реабілітації. 

Соціальна робота з дітьми девіантної поведінки - це, насамперед, 

процес їхньої педагогічної реабілітації, що не може здійснитися «зверху» 

шляхом реформ та указів. Цей процес за своєю суттю є суто гуманістичним, 

і тому соціальний працівник тут мусить спиратися у своїй діяльності на 

надання допомоги дитині в розвитку її «самості» через запуск 

психологічних механізмів саморегуляції її поведінки, яким би 

деформованим і суперечливим не був його «внутрішній світ». 

Невдачі соціальної діяльності з педагогічної реабілітації неповнолітніх 

насамперед вказують на недооцінку соціальними педагогами внутрішніх 

психологічних регуляторів поведінки дитини, якими є її споконвічна 

природна активність дитини; мотиваційно-потребнісна сфера дитячої 

особистості, що лежить в основі її поведінки; суб'єктивний життєвий 

досвід; здатність до самодетермінації, саморегуляції, самопізнання, 

самовдосконалення; цінності творчості, переживання, відносин; здатність 

до самоактуалізації, емпатії, рефлексії; внутрішнє відчуття дитиною своєї 

гідності; здатність до сублімації, навіювання, наслідування і т. ін.; 

здатність до пошуку сенсу життя та його усвідомленого вибору. 

З огляду на зазначене педагогічна реабілітація дітей з девіантною 

поведінкою вимагає індивідуального підходу, що припускає забезпечення 

допомоги підлітку у засвоєнні соціальних норм поведінки в поєднанні з 

самоусвідомленням ним власних особистих можливостей; надання 

допомоги дитині в усвідомленні й вивченні власного унікального набору 

потенціалів; активізацію самостійного розвитку підлітка, згідно з 

визначеним самою особистістю масштабом; надання допомоги в 

усвідомленні підлітками глибокого особистісного змісту саморозвитку як 

важливого інструмента соціалізації. 

Таким чином, процес педагогічної реабілітації дітей з девіантною 

поведінкою - це складна сукупність соціальних, психологічних і 

педагогічних процесів, об'єднаних у відкриту систему, здатну до 

самоорганізації й саморозвитку. Специфічними особливостями такого 

процесу є максимальне сприяння самовідродженню особистості дитини й 

спрямованість на повернення підлітку тієї природної сутності, що 

споконвічно властива лише йому одному; створення відносин, що 



олюднюють, сприяють подоланню відчуженості дитини від родини й 

школи; надання медико-соціальної й психолого-педагогічної допомоги та 

підтримка підлітка в соціально-психологічній адаптації й реабілітації його 

особистості; створення умов, що гарантують підлітку його права та 

обов'язки, патерналістську оцінку й вільний вибір життєвих сенсів, 

спрямованих на реалізацію його інтересів і потреб. 

Соціальний працівник, здійснюючи свою діяльність з дітьми 

девіантної поведінки, орієнтується на певну технологію. Наводимо 

схематичний приклад однієї з них. 

 

Технологія подолання девіантної поведінки дитини 
 

№

  

Етап Метод 

1 Встановлення контакту з проблемною 

дитиною, виведення її зі стресового стану. 

Бесіда 

2 Дослідження особистісних рис дитини, 

особливостей її фізичного та психічного 

розвитку, причин її девіантної поведінки й 

соціальної дезадаптації та чинників 

соціального середовища, що сприяють 

формуванню девіантної поведінки й 

заважають соціальній адаптації. 

Бесіда, інтерв'ю, 

методи психодіагностики, 

спостереження, експертна 

оцінка 

3 Спільне планування реабілітаційних 

заходів. 

Бесіда 

4 Координація спільних дій з навчально-

виховними закладами, правоохоронними 

установами, громадськими організаціями. 

 

5 Корекція особистісних рис, які 

зумовлюють девіантну поведінку й 

сприяють соціальній дезадаптації; набуття 

навичок щодо подолання проблем, 

формування позитивної соціальної 

поведінки. 

Консультування, 

психотерапія, психологічний 

тренінг, робота груп 

взаємодопомоги 

6 Застосування індивідуального 

педагогічного підходу до дитини 

Консультування, 

індивідуальні навчальні 

програми, шефство, 

спеціалізовані навчальні 

заклади 



7 Корекція негативного впливу 

соціального оточення (сім'ї, неформальних 

груп однолітків, усунення таврування з боку 

оточуючих). 

Втручання, робота з 

формування громадської 

думки, корекційна бесіда, 

консультування 
8 Створення умов для повноцінного 

задоволення потреб дитини, розвитку її 

творчих здібностей, самореалізації у 

творчій діяльності, праці, змістовного 

відпочинку; залучення до соціальних груп 

однолітків соціально-позитивної 

спрямованості. 

Працевлаштування, 

самокерована групова робота, 

організація громадських 

робіт, наукові й творчі 

гуртки, спортивні секції, 

організація конкурсів і 

змагань 

9 Психологічна підтримка і зворотний 

зв'язок. 

Інтерв'ю, 

бесіда, 

консультування 

 

В Україні створено певну систему соціально-педагогічної роботи з 

дітьми девіантної поведінки. 

Загальна соціально-педагогічна робота з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки, здійснюється в установах народної освіти, 

позашкільних навчально-виховних установах. У неспеціалізованих закладах 

народної освіти й позашкільних навчально-виховних закладах (центрах 

позашкільної роботи, клубах за місцем проживання тощо) соціально-

педагогічну роботу з дітьми та підлітками з девіантною поведінкою 

координують і здійснюють психологічні служби, соціальні педагоги та 

педагоги-організатори. Відповідно до Положення «Про психологічну службу 

в системі освіти України» психологічні служби здійснюють психологічне 

обстеження дітей та підлітків, психолого-педагогічні заходи для усунення 

відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, схильності до 

правопорушень, профілактику відхилень у становленні особистості та її 

міжособистісних стосунків. Соціальні педагоги за Законом «Про освіту» 

здійснюють соціально-педагогічний патронаж, який сприяє взаємодії 

закладів освіти, сім'ї та суспільства у вихованні дітей, їхній адаптації до 

умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу 

батькам і особам, які їх замінюють; виявляють особистісні, міжособистісні та 

внутрішньосімейні конфлікти, факти поведінки, що відхиляються від норми, 

займаються профілактикою правопорушень, виявляють дітей, які 

потребують опіки та опікунства, допомагають їм; захищають інтереси 

дітей, підлітків і молоді, сприяють запобіганню негативним явищам у 

їхньому середовищі; забезпечують співпрацю вихователів, учителів шкіл, 

працівників позашкільних закладів, сім'ї та громадськості у вихованні дітей. 

До системи соціального захисту й профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх належать органи і служби в справах неповнолітніх, 

загальноосвітні школи і професійно-технічні училища соціальної 



реабілітації, виховно-трудові колонії Міністерства внутрішніх справ. 

Згідно із Законом України «Про органи і служби в справах 

неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх», служби в 

справах неповнолітніх розробляють і здійснюють заходи по забезпеченню 

прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобіганню вчиненню 

ними правопорушень; здійснюють контроль за умовами утримання, 

виховання і праці неповнолітніх. Кримінальна міліція в справах 

неповнолітніх проводить, зокрема, роботу, пов'язану із запобіганням 

правопорушенням неповнолітніх; виявляє причини та умови, що сприяють 

вчиненню правопорушень неповнолітніми, і вживає заходів щодо їх 

усунення; бере участь у правовому вихованні неповнолітніх; виявляє, 

припиняє й розкриває злочини, скоєні неповнолітніми; виявляє осіб, які 

втягують неповнолітніх у злочинну діяльність. 

Загальноосвітні школи і професійні училища соціальної реабілітації є 

навчально-виховними закладами для неповнолітніх, які вчинили злочин у 

віці до 18 років або правопорушення до досягнення віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, вони потребують особливих умов виховання. 

У виховно-трудових колоніях неповнолітні віком до 18 років, що засуджені 

до позбавлення волі, відбувають своє покарання. 
 


