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Сергій НЕМЧЕНКО

ПЕРЕДМОВА
Трансформація сучасного українського суспільства, зміна
соціального устрою держави виявили недосконалість традиційної
системи виховання. Директивна педагогіка, яка розглядає вплив за
схемою ”вимога − сприймання − дія”, практично втратила свою
ефективність, оскільки вона не розкриває суттєвих особливостей
морального розвитку, не відображає всіх тонкощів способів
реагування індивіда на поставлену вимогу, применшує активну роль
особистості в засвоєнні норм, не враховує творчого оволодіння
духовно-моральних цінностей.
Як наслідок у школярів, зокрема старшокласників нерідко
спостерігається недостатній рівень моральної культури.
Специфіка морального розвитку, виявлення причин та умов
виникнення різних форм девіацій, видів асоціальної поведінки
шляхів її корекції викликають стійкий інтерес дослідників.
Вагомий внесок у дослідження психолого-педагогічних
аспектів важковиховуваності, попередження правопорушень серед
неповнолітніх і старшокласників зробили: К.Ушинський [259],
П.Блонський [40], С.Шацький [285], А. Макаренко [163],
В.Оржеховська [188], В.Сухомлинський [247].
Філософський аспект проблеми девіантної поведінки розкрито у
працях С.Анісімова [14], А.Скрипника [253] та ін.; психолого-педагогічні
аспекти – в роботах: М.Алемаскіна [7], Г.Бочкарьової [51], В.Демиденка
[83], Л.Зюбіна [107], Б.Кобзаря [119], А.Ковальова [120], П.Лєcгафта [157],
І.Невського [182], Т.Титаренко [253] та ін.; правові – в дослідженнях
Ю.Антоняна [17], К.Ігошева [108], М.Костицького [138], В.Кудрявцева
[146], Г.Міньковського [172], О.Тузова [256] та ін.; медичні − у працях
А.Селецького [230], С.Тарарухіна [248], О.Личко [159], Г.Фелінської [260].
Для розробки теоретичних основ профілактики протиправної
поведінки мають значення фундаментальні дослідження загальних
проблем виховання І.Беха [31], С.Бєлічевої [27], Б.Кобзаря [119],
О.Киричука [115], І.Козубовської [121], В.Оржеховської [189],
Г.Пустовіта, А.Сиротенка [234], М.Фіцули [263].
Важливе місце в дослідженні попередження девіантної
поведінки займають наукові праці з проблем мотивації поведінки:
М.Бобнєвої [41], Л.Божович [46], А.Бодалєва [44], В.Вілюнаса [62],
В.Демиденка [84], Ю.Клейберга [116], В.Мерліна [169], Е.Натанзона
[180], П.Якобсона [296] та ін.
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Загальні проблеми поведінки особистості аналізуються у
працях Л.Божович [47], Л.Виготського [66], М.Дубініна [91], Б.Ломова
[161], Л.Славіної [237], С.Рубінштейна [222], В.Крижка, Є.Павлютенкова [191] та ін.
З аналізу цих робіт випливає, що існують два види факторів
регуляції поведінки − зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів
відносяться соціальні, групові, індивідуальні норми та цінності, на
основі яких відбувається оцінювання поведінки особистості. До
внутрішніх факторів відносяться ціннісні орієнтації та установки,
система особистісного смислу та мотивів, які лежать в основі
культури поведінки особистості. У результаті взаємодії цих факторів
і визначається поведінка людини, яка кваліфікується позитивно,
якщо вона не суперечить загальноприйнятим еталонам вчинків
(просоціальна), і негативно, якщо вона не збігається з суспільними
нормами та правилами, порушує їх (девіантна).
Зазначимо, що більшість з досліджень було проведено в умовах
стабільної соціально-економічної ситуації в суспільстві. Орієнтуючись на
майбутнє, молодь має формувати свій життєвий потенціал уже стосовно
до ринкових відносин, що складаються в нашій державі. Ситуація
ускладнюється тим, що сьогодні в державі ще не набула стійкості нова
ідеологія життя. Індивід самостійно визначає важливі для себе цілі, прагне
їх досягти, причому не завжди суспільно схвальними методами. Все це
негативно впливає і на сучасній стан загальноосвітньої школи. У таких
умовах один зі шляхів вирішення досліджуваної проблеми полягає у
створенні такої системи виховної роботи, яка б активізувала процеси
зростання ініціативи у старшокласників, давала б змогу вихованцям
самим ставити цілі особистісного вдосконалення, визначати та
зміцнювати свої позитивні якості, зміцнювати властиві їм ціннісні
орієнтири.
Аналіз спеціальної літератури дає змогу виявити основну
суперечність цієї проблеми сьогодення: невідповідність традиційних
методів виховання сучасній соціальній ситуації, в якій перебувають
діти, що і призводить у багатьох випадках до виникнення різних
девіацій.
З огляду на високий рівень девіантної поведінки
старшокласників є всі підстави вважати, що вивчення корекції
девіантної поведінки, її діагностика у виховному процесі,
обґрунтування адекватних способів корекційного впливу є
проблемою не тільки теоретичною, але і прикладною.
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РОЗДІЛ I.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
Поведінка особистості як психолого-педагогічна проблема
Дослідження феномену девіантної поведінки логічно, на наш
погляд, розпочати з розгляду більш крупного, родового по
відношенню до нього поняття − поведінки, тому що девіантна
поведінка − це насамперед деяка форма поведінки особистості, тому
їй притаманні всі основні якості людської поведінки.
Поведінку людини вивчає ряд наук і кожна під своїм кутом
зору. У нашому дослідженні ми звертаємо увагу на роботи педагогів
та психологів у зв’язку з тим, що ці дві науки дуже щільно пов’язані
між собою.
Велике місце дослідженню поведінки людини і шляхів впливу на
неї приділяє педагогіка. Щодо досвіду дослідження людини та її
діяльності педагогіка ”багатша від усіх наук про людину сьогодні”
[162, с.4]. З одного боку, це − одна з найдавніших наук, з іншого боку, її
предмет − виховання людини − охоплює досить широке коло проблем.
У спеціальному педагогічному розумінні виховання – це ”процес і
результат цілеспрямованого впливу на розвиток особистості, її
стосунків, рис, якостей, поглядів, переконань, способів поведінки у
суспільстві” [162, с.5].
У зв’язку з демократизацією нашого суспільства намітився
відхід від попередніх орієнтирів у вихованні. Все частіше з’являються
погляди на педагогіку як науку про керування поведінкою людини,
спираючись на знання педагогічних та інших законів. ”Педагогіка, −
стверджує В.Слуцький, − це наука, що вивчає об’єктивні закони
розвитку людини у суспільстві, пояснює поведінку людини і дає
конкретні рекомендації щодо застосування цих законів” [238, с.41].
Термін ”поведінка” широко використовується для визначення
активності людини, поряд з такими її проявами, як діяльність,
спілкування, пізнання [106, с.5].
Наукові уявлення про людську поведінку отримали бурхливий
розвиток на початку XX століття, з того часу, коли біхевіористи
оголосили її предметом психологічної науки [106, с.5] та розуміли під
поведінкою реакції індивіда (рухомі, вегетативні, мовленнєві), які
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зовнішньо спостерігаються і функціонують за схемою ”стимул −
реакція”. Це були первинні погляди на цю проблему, з часом вони
постійно змінювалися. Так, у 1931 році Дж. Уотсон – висловив думку
про те, що поведінка − це ”непреревний потік активності, що
виникає під час запліднення яйця та стає все більш складною у
період розвитку організму” [106; 224].
Таблиця 1.1
Основні пояснення поведінки закордонними дослідниками
№
1

Напрямок
психології
2

Дослідники
3

1.

Міжособистісна
теорія психіатрії

Г.Салівен

2.

Неофрейдизм

К.Хорні

3.

Гуманістичний
психоаналіз

Е.Фромм

4.

Біхевіоризм

Є. Торндайк
Є.Толмен

5.

Психологія
особистості

К.Холл,
Г. Ліндсей

6.

Гуманістична
психологія

К.Роджерс,
Г. Олпорт,
А.Маслоу

Пояснення феномену
”поведінка”
4

Реактивні
утворення,
які
виникають
у
людини
у
відповідь на вимоги середовища
та виконують функції захисту
організму
від
негативних
впливів. [229]
Активність щодо досягнення
особистісної безпеки, яка знімає
напругу [255]
Активність, спрямована на вирішення проблем, що виникають
між свободою та безпекою [269].
Активність, спрямована на мету
або яка виходить з неї [38].
Функціонально визначені аспекти, детермінуючі пристосування
[254]
Активність
індивіда,
яка
здійснюється
у
визначеній
ситуації та яка включає в себе
суб’єктивний фактор (минулий
психофізіологічний досвід) та
впливи
на
нього
умов
середовища [274].
Активність
індивіда,
як
організму до самозбереження та
росту [253; 187; 165].
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1

7.

2

Психоаналіз

3

А.Фрейд

З.Фрейд

В. Райх

8.

Психологія
поведінки

П. Жане

9.

Психологія
усвідомлення

У. Джеймс

10.

Теорія адаптації

Дж. Дьюї

11.

Індивідуальна
психологія

А.Адлер

12.

Психосинтез

Р.Ассаджолі

13.

Концепція
”духовної людини”

Ж. Ньюттен

14.

Персоналітична
теорія

В.Штерн

15.

Гештальтпсихологія

К.Левін

4

Активність
індивіда
щодо
усвідомлення своїх дефектів та
бажання від них позбавитися
[265].
Активність щодо задоволенню
інфантильного
сексуального
потягу [268].
Активність,
спрямована
на
усунення потреб та переймань
[213].
Активність як відповідь на
необхідність
вдосконалювати
соціальне відношення людини
до суспільства та інших людей
[95].
Активність,
спрямована
на
піклування
про
себе
та
самосбереження [87]
Імпульсна
та
інстинктивна
активність людини у взаємодії з
оточуючим середовищем [16].
Інстинктивна
активність
людини
спрямована
на
самоствердження [4]
Активність,
спрямована
на
досягнення внутрішньої єдності
особистості [19].
Активність,
спрямована
на
подолання
розходжень
між
реальними
та
ідеальними
подіями [18].
Активність,
спрямована
на
саморозкриття
цілісної
особистості [289].
Активність
суб’єкта
щодо
задоволення своїх потреб та
пов’язана з нею самооцінка [152]

Аналізуючи наведену таблицю, яка у стислому змісті висвітлює
погляди закордонних дослідників на поняття ”поведінка”, ми
8
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дійшли висновку, що ці погляди можна розділяти на три основні
напрямки, які відповідають біологічному, соціальному та
соціобіологічному напрямкам психології.
Так, біхевіористи взяли за основу своєї програми павловську
систему рефлексів та бехтерєвську реактологію, тому пояснення
людської поведінки здійснювалося на основі діади ”стимул – реакція”,
тобто людина вважалася стимул-реактивною машиною, яка будувалася
на секреторних та м’язових реакціях, що в свою чергу були
детерміновані зовнішніми стимулами. Звертає на себе увагу те, що
виховання людини зводилося до маніпулювання людиною з допомогою
зовнішніх подразників, згідно з чим можна ”виготовити” людину з
будь-якими константами поведінки, що на наш погляд, не відповідає
дійсності та зводить цей процес до виховання з допомогою ” батога та
медовика ”, які і є зовнішніми подразниками.
У працях представників необіхевіоризму вказану вище схему
доповнено поняттями, які пояснюють вакуум між зовнішніми діями
щодо індивіда та його реакціями. Це насамперед такі поняття, як
”цілеспрямована поведінка”, ”вербальна поведінка”, ”центральні
детермінанти” тощо. Як ми бачимо, після таких доповнень визріває
тенденція реалізації синтетичного підходу, цілісного розуміння
людської поведінки у різних її проявах і у зв’язку з навколишнім
середовищем.
У концепціях представників психоаналізу поведінку людини
починають вивчати у цілісній системі, а не в окремих елементах,
аналізують внутрішній світ людини та його вплив на її поведінку.
Проте зазначені концепції є, на нашу думку, суто біологічними, тому
що представники цього напрямку пояснювали поведінку особистості
пригніченням низьких інстинктів, що заповнюють сферу невпізнаного,
забуваючи про моральні почуття та спрямування, волю людини, які
контролюються свідомістю.
У
представників
аналітичної
психології
вже
чітко
відстежується, що рушійною силою поведінки є явища соціального
порядку, підкреслюється величезна сила моральної спрямованості
людини, проте вони розглядають ці сили як природжені, первинні
потяги, біологізують соціальні людські потреби.
Представники неофрейдизму визнали суттєве значення
соціального середовища у становленні поведінки людини. Аналізуючи
проблеми, що з’являлися, вони постійно натикалися на міжособистісні
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стосунки як фактор патологічної зміни поведінки. На тлі цих фактів
неофрейдисти зробили спробу знайти та проаналізувати внутрішні
детермінанти поведінки, детермінанти, пов’язані з самооцінкою
особистості та з оцінкою її з боку оточення, з рівнем домагань людини
та її реальними можливостями. Визначили значний вплив мети, яку
ставить перед собою людина та якою усвідомлено керується у
становленні своєї поведінки [278, с.77]. Таким чином, неофрейдисти
зробили ще один крок до правильного розуміння соціальних факторів
у становленні людської поведінки.
Представники гуманістичної психології стверджували, що
поведінка − це в першу чергу, усвідомлена активність людини,
спрямована на самозбереження, самовдосконалення, на орієнтацію у
суспільстві та пристосування до нього [201, с.91]. У дослідників цього
напрямку психології простежується думка про те, що якими б не
були мотиви поведінки індивіда, він має за мету потяг до
самозбереження та зростання. Таким чином, було зроблено спробу
зрозуміти єдність організму та середовища, рушійних сил, що
визначають поведінку людини. На нашу думку, досягненням
гуманістичної психології є те, що вона визнала значну роль самооцінки людини у становленні та спрямуванні її поведінки, тобто
визнала роль внутрішніх факторів.
Вагомий внесок у розвиток розуміння поведінки та її рушійних
сил зробили представники гештальтпсихології, які спробували
підійти до вивчення особистості, її поведінки як цілого. Вони
зробили предметом своїх досліджень потреби та мотиви людської
поведінки, цілі, бажання, афективну та вольову сферу, вивчали їх й
функціонального та динамічного боку. Вони зблизили усвідомлено
прийняті наміри з дійсними потребами особистості, підготували
можливість наблизитись до психологічного вивчення переконань
людини, її моральних цінностей, життєвої мети як особливого роду
збудників поведінки.
На тлі всіх цих теорій привертає до себе увагу, у руслі
досліджуваної нами проблеми, психологія поведінки, розроблена
П.Жане. Він підкреслює, що поведінка включає в себе не тільки
зовнішню активність індивіда, але і внутрішню психічну складову,
яка стає невід’ємною частиною поведінки, її регулюючою ланкою
[95].
Положення про те, що до структури психічних процесів
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включено процес регуляції, є важливим та евристичним. По суті тут
передбачена думка, яка знайшла своє відображення у працях
Л.Виготського, С.Рубінштейна, О.Леонтьєва, Л.Божович, про те, що
перетворення індивіда у людину визначається тим, що з’являється
можливість регуляції та саморегуляції [ 103].
Ми не ставили за мету проаналізувати всі теорії, які проте з
огляду на вищевказані можна зробити деякі висновки стосовно поглядів
зарубіжних дослідників на проблему визначення наукового поняття
”поведінка”.
На нашу думку, всі зарубіжні дослідники, що займалися
зазначеною проблемою, недооцінювали роль афективної і вольової
сфери людини та її вплив на становлення поведінки, недооцінювали
внутрішні співвідношення між спрямуваннями та реальними
можливостями як важливими факторами впливу на поведінку
особистості. Крім того, вони намагалися уникнути аналізу
внутрішніх детермінантів поведінки. Можна сказати, що більшість
цих досліджень мали біологізаторську спрямованість та не
відображали всіх складових поведінки особистості.
Аналізуючи дослідження визначеної теми вітчизняними
вченими, ми склали таблицю, у якій у стислій формі представлено
погляди вітчизняних дослідників (таблиця 1.2.).
Таблиця 1.2
Основні пояснення поведінки вітчизняними дослідниками
№
1

Дослідники
2

Напрямок

Визначення поняття ”поведінка,
діяльність”

3

4

1.

Б.Ананьєв

Концепція
”людинознавства”

2.

В.Бехтерєв

Рефлексологічна
теорія

Активність щодо розвитку своїх
людських
внутрішніх
та
зовнішніх якостей у процесі
преотворювальної діяльності [11].
Усвідомлений або неопізнаний
процес думки, який проявляється
в об’єктивних обставинах [36].

3.

О.Леонтьєв

Теорія діяльності

Активність щодо перетворення
усвідомленої мети у діяльність
[154].
11

Сергій НЕМЧЕНКО
1

2

3

4.

В.Мерлін

Теорія
інтегральної
індивідуальності

5.

Д.Узнадзе

Теорія установки

6.

М.Бахтін

7.

Л.Сохань

Естетикофілософська
концепція
Концепція
життєтворчості

8.

Л.Виготський

Культурноісторична теорія

9.

Л.Божович

Психологія
особистості

10.

В.М’ясищев

Психологія
відхилень

11.

С.Рубінштейн

Філософськопсихологічна
концепція

4

Активність у вираженні специфічних
індивідуальних
рис
характеру в особливих якісних
діях та вчинках у визначених
типових обставинах [169].
Активність людини, спрямована
на задоволення ”функціональних
потреб”
(інтелектуальних,
моральних, естетичних) [257]
Діалогічна активність, спрямована на подолання розриву між
культурою та життям [26].
Активність, спрямована на творче
проектування
та
здійснення
життєвих планів [96].
Безпосередні афективні розряди
інтерпольовані через складну
структуру особистості [6].
Активність людини, спрямована
на довкілля та саму себе
відповідно до поставленої мети
[46].
Активність,
спрямована
на
побудову та реалізацію соціальних відношень, виконання своєї
соціальної ролі [178].
Суб’єктивне реагування особистості на вплив біосоціального
середовища [224]

Вітчизняні дослідники цього питання розглядали активність як
”міру взаємодії суб’єкта з навколишньою дійсністю” [161]. Активність
виступає як компонент загальних та спеціальних можливостей, які
впливають на успішну діяльність, вона виявляється в першу чергу у
сфері здібностей. Це − індивідуальна властивість, яка відрізняє
визначеного індивіда з боку інтенсивності та чистоти виконуваних
дій, або діяльності [49, с.74].
У своїй концепції Б.Ананьєв підкреслював, що поведінка
особистості проявляється у взаємодії та співвідношенні відкритої та
закритої системи, яка розкриває людину як суб’єкта діяльності. Під
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відкритою системою він розумів взаємодію людини з природою та
суспільством, де людина вдосконалює свої природні якості, а
внутрішня система − це внутрішній взаємозв’язок якостей індивіда та
суб’єкта, які складають ядро особистості. Внутрішні тенденції та
потенції переходять у продукти діяльності, які змінюють світ, що
оточує особистість та її суспільний розвиток. Крім цього, Б.Ананьєв
підкреслює, що внутрішні протиріччя особистості зумовлюють зміну
її суспільних функцій та ролей [9, с.145-165;10; 45].
Поведінка − це зовнішні вияви особистості, що зводяться до
умовних або ”сполучних” рефлексів, які утворюються у результаті
впливу довкілля на нервову систему людини, вважав В.Бехтерєв.
Згідно з його поглядами, дії психологічного об’єкта пояснюються як
машиноподібні реакції на вплив довкілля.
”Кожна особистість має чітко встановлені стосунки зі світом
завдяки неоднаковим умовам спадковості, виховання та життєвого
досвіду. Найбільш це стосується соціальних стосунків. Ось чому вона
являє собою істоту особливу, своєрідну, неповторну, в той час як
суб’єктивістські тлумачення передбачають аналогію з самим собою, а
такої аналогії насправді немає, принаймні в найбільш високих, а
отже й найбільш цінних проявах людської особистості... До вивчення
іншої людської особистості, яка виявляє себе як сукупність
різноманітних зовнішніх проявів і форм мовлення, міміки і цілого
ряду дій і вчинків, з точки зору справжньої науки, може і повинен
бути тільки один підхід, який дає метод, звичайно застосовуваний
усюди в природознавстві, який полягає в строго об’єктивному
вивченні предметів без будь-яких суб’єктивних тлумачень і без
звернення до питань свідомості” [211, с.464].
Вихідним положенням своєї теорії діяльності О.Леонтьєв
зробив цілісну діяльність суб’єкта як органічну систему у всіх її
формах та видах, аналіз перетворення психічних відображень у
діяльність. Він підкреслював, що особистість людини продовжується
в діяльності, яка проходить у напруженій внутрішній роботі, коли
постійно вирішується питання про предметність життєвої мети.
Спочатку
діяльність
детермінується
предметом,
потім
опосередковується та регулюється його образом як суб’єктивним
продуктом. Взаємне перетворення одиниць діяльності йде за схемою:
потреба ⇔ мета ⇔ умови і належна до них діяльність ⇔ дії ⇔
операції. Під дією розуміють процес, предмет та мотиви якого не
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збігаються з мотивами індивіду. Мотив та предмет повинні бути
відображеними у психіці суб’єкта: інакше дії не мають для нього
сенсу.
У теорії інтегральної індивідуальності В.Мерліна, розвинуто
ідею про важливу роль індивідуально-типових якостей особистості у
поведінці. За такого підходу ці якості поділяються на: соціальнотипові (загальне ставлення до визначеного боку діяльності), які
відображають спрямованість особистості і включають у себе: якості
індивідуума (якості темпераменту та індивідуальні особливості
психічних процесів), сталі мотиви дій у визначених ситуаціях та
індивідуальні риси характеру (ініціативність − пасивність;
товариськість − замкнутість у встановленні соціальних контактів), що
мають своє відображення в особливих якостях дій та вчинків у
визначених типових ситуаціях.
В Положенні про функціональну тенденцію, Д.Узнадзе
підкреслив, що діяльність може активізуватися не під впливом
потреб, а сама по собі має тенденцію до активізації [257, с.122]. Він
також визначив мотив як певне міркування індивіда, яке
безпосередньо стимулює його до конкретного акту діяння чи
поведінки. В центрі цього міркування − потреба, для задоволення
якої здійснюється конкретна поведінка, тобто відшукується та
знаходиться саме така дія, яка відповідає основній, закріпленій у
житті настанові особистості.
В етико-філософській концепції М.Бахтіна [26] активність
розглядається як ”буття − подія”, підкреслюється ”авторська” роль
самого суб’єкта, причетного до ”буття” і відповідального за наслідки
”події”. Бахтін оперує категоріями ”відношення − переживання”,
”відношення − відповідальність”, ”емоційно − вольовий тон”, вказуючи, що в момент події, в якій задіяна особистість, все дається їй в
емоційно-вольовому тоні. При цьому емоційно-вольовий тон,
розглядається, як момент активності у переживанні, переживання як
мислення − вчинок думкою. Момент здійснення думки, почуття,
слова, діла є активно-відповідальною установкою, емоційновольовою. Отже, можна сказати, що М.М.Бахтіним визнається
центральною ідея про те, що кожен індивід є причетновідповідальний за те, що він робить, за свою поведінку. Крім того,
індивід може визначатись як суб’єкт лише за умови наявності у його
інструментальному арсеналі здатності до вчинку, а в системі мотивів −
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прагнення до його здійснення.
В основі концепції життєтворчості покладено розуміння життя
людини як творчого процесу. Л.Сохань розглядає духовнопрактичну діяльність людини, її поведінку як природній потяг до
самоздійснення,
який
обумовлено
життєвими
цілями
та
особистісними цінностями. Дослідник підкреслює, що розуміння
життєвих цілей впливає на поведінку людини. Ієрархія цінностей
визначає не тільки зовнішні форми активності особистості, але й
особливості її духовного становлення [96].
У
культурно-історичній
теорії
Л.Виготського
було
запроваджено принцип ”зовнішнє через внутрішнє”, який розширив
розуміння провідної ролі суб’єкта у різних видах активності.
Спочатку людина включена безпосередньо у соціальну діяльність,
яка має зовнішню розгорнуту форму й реалізується різноманітними
матеріальними та знаковими засобами, яка і формує інтерпсихічні
процеси, потім засоби соціальної діяльності, що засвоєні у зовнішній
формі, перетворюються на внутрішні, розумові, або інтрапсихічні
процеси. Психічний розвиток здійснюється внаслідок переходу від
зовнішніх форм діяльності до внутрішніх, згорнутих форм її
виконання. Перетворені у внутрішні психічні процеси вищі психічні
функції зберігають свою соціальну природу.
У своїх Л.Божович працях підкреслювала, що психологічно
зрілою, з відповідною поведінкою є людина, яка досягла визначеного,
достатньо високого рівня психічного розвитку. Як основну рису
цього розвитку вона визначала виникнення у людини здібності
поводити себе незалежно від обставин, які безпосередньо впливають
на неї, керуючись при цьому особистими усвідомленими цілями
[47, с.25]. Виникнення такої здібності зумовлює активний характер
поведінки людини та робить її не рабом обставин, а господарем над
ними та самою собою. Кожне системне новоутворення, що виникає у
процесі життя людини, є необхідною умовою існування її, як
соціального індивіда. Воно включає у себе визначені афективні
компоненти і тим самим має безпосередню спонукальну силу.
Людину безпосередньо спонукають її переконання, моральні
почуття, особистісні якості. На будь-який вчинок одночасно
впливають багато потреб та мотивів, між ними відбувається
боротьба, яка у випадку непримиренності рівних, але різноспрямованих мотивів відображається у переживаннях людини у вигляді
15

Сергій НЕМЧЕНКО

конфлікту самої з собою. Виходячи з цього, Л.Божович робить
висновок про те, що у людини повинні бути сформовані мотивуючі
системи, які б мали таку примусову силу, що забезпечувала б
необхідну поведінку без болісної боротьби людини з самою собою.
А для цього, як вважає дослідниця, пізнавальні і афективні процеси,
а також контрольовані та неконтрольовані свідомістю процеси,
повинні знаходитися у гармонійному взаємовідношенні. Всі сфери:
раціональна, вольова, емоційна повинні розвиватися гармонійно, в
іншому випадку (розвитку однієї зі сфер) бажаного результату
отримано не буде.
В основі теорії В.М’ясищева лежать переконання про те, що
поведінка − це цілісна система індивідуальних, вибіркових, свідомих
зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності: з
явищами природи та матеріальним світом; з людьми та суспільними
явищами, з самою собою. Ця система відношень, згідно з цією
теорією, визначається всією історією розвитку людства, вона відбиває
його особистісний досвід та внутрішньо визначає його дії,
переймання. На думку дослідника, найважливішими видами
відношень є: потреби, мотиви, емоційні відношення (любов,
ворожість, симпатія, антипатія), інтереси, оцінки, переконання, а
домінуючим відношенням є − спрямованість. Поведінка, на його
думку, в першу чергу визначається рівнем свідомого ставлення до
довкілля та самосвідомістю як свідомим ставленням до самого себе
[177].
У філософсько-психологічній концепції С.Рубінштейна
висунуто думку про те, що поведінка залежить від взаємодії людини
з зовнішнім світом, від співвідношення її діяльності з умовами життя
та породжуваними при цьому її потребами та інтересами, що і
викликає у людини емоційно-вольове ставлення до оточення
(потяги, відчуття). Таким чином, на його думку, конкретний акт
включає в себе два компоненти: інтелектуальний і афективний.
С.Рубінштейн подав ідею, яка стверджувала, що будь-який зовнішній
вплив діє на індивіда через внутрішні умови, які вже сформувалися
раніше також під зовнішніми впливами − ”зовнішні впливи завжди
діють лише опосередковано через внутрішні умови” [223, с.134, 150].
Під ”внутрішніми умовами” він розуміє: по-перше, риси зумовлені
природними умовами та притаманні кожній особистості (наприклад:
якості зору); по-друге, риси, що змінюються у процесі розвитку
16

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

людства (особливості мотивації, загальні для всіх людей певної
суспільно-історичної формації); по-третє, специфічні для кожної
окремої людини поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, що
характеризують особистість як неповторну. Серед якостей, які
характеризують поведінку людину, С.Рубінштейн виділяє: мотиви,
завдання, які ставить перед собою людина, якості характеру, тобто ті
якості, які роблять людину ”здатною до історично складених форм
суспільно корисної діяльності” [150, с.309]. Він підкреслює важливість
у поведінці людини такої риси, як самооцінка.
Таким чином, зробивши аналіз основних теорій вітчизняних
психологів та педагогів стосовно поведінки – хоча й не претендуючи
на всебічність цього аналізу у зв’язку з тим, що він може стати
окремою дослідницькою роботою, – ми прийшли до висновку, що
можна виокремити 3 групи факторів, які впливають на становлення
поведінки:
1) індивідуально-психологічні особистісні фактори: потреби,
мотиви, цілі, думки тощо;
2) соціально-групові фактори: характер між особистісних
взаємовідносин, групові норми, цінності, орієнтації, ролі, вплив
середовища;
3) соціально-культурні детермінанти: елементи культури
(цінності та норми), які регулюють суспільні взаємодії.
Але незважаючи на те, що поведінку піддано всебічному
розгляду, вона й дотепер залишається ще вивченою не достатньо. Це,
на нашу думку, пов’язано по-перше з тим, що на сьогодні
недостатньо розроблено єдину концепцію особистості та шляхів її
формування. Вітчизняні психологи термін ”поведінка” частіше
використовують для характеристики активності істот. З метою
визначення поведінки людини, яка на відміну від поведінки тварин
”вже з ранніх років регулюється досвідом усього людства і вимогами
суспільства”, ”у психології вживається особливий термін −
діяльність” [162, с.1]. Так, у психологічному словнику зазначається,
що ”поведінка людини завжди суспільно зумовлена і набуває
характеристик свідомої, колективної, цілеспрямованої, довільної і
творчої діяльності” [162, с.2], тобто необхідною ознакою діяльності
людини повинна бути ”усвідомлена діяльність”, якщо ця ознака
відсутня, немає і діяльності в людському розумінні слова, а має місце
імпульсна поведінка [162]. На відміну від діяльності ”імпульсна
поведінка керується безпосередньо потребами й емоціями. Вона
виражає лише афекти і потяги індивіда і тому має егоїстичний,
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антисуспільний характер” [162, с.3].
Як бачимо, людська поведінка жорстко обумовлена впливом
суспільства, а провідна ланка ”усвідомлена мета”, на нашу думку,
нагадує поняття з необіхевіоризму ”опосередкована ланка”. Відмінність тільки у ступені усвідомлення поведінки як мети, це надає
поведінці ідеологізованої форми як суспільно схвалених цілей
діяльності. Від діяльності поведінка відрізняється ще й тим, що
остання є гранню діяльності, яка спостерігається зовні, її проявом, що
не завжди розкриває зміст діяльності, ступінь засвоєння її суб’єктом.
У цьому плані цікавими є праці М.Басова, який на наш погляд,
найбільш обґрунтовано розкрив поняття ”поведінка”. Згідно з
М.Басовим: ”поведінка − це всі види та форми активності людини,
яка визначається впливом на неї фізичного та соціального оточення,
що виявляється у її ставленні до цього оточення” [25, с.53]. Він
підкреслює, що поведінка – це не сукупність реакцій на зовнішні
стимули, а активність діяльності людини. Причому під активністю
мається на увазі не активність психічної функції, а активність, що
проявляється у взаємодії організму з довкіллям [25, с.8].
Структуру поведінки, згідно з М.Басовим, можна представити
у вигляді схеми (схема 1.1.)
Схема. 1.1.
Структура поведінки за М.Басовим

È
Зовнішньо
соціальні
стимули

Зовнішньо
фізичні
стимули

È

Стимул:
1. Біологічний
2. Соціальний
3. Безпосередній
(тут і зараз)
È
Реакція
Ë
Внутрішня
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Ì
Зовнішня

Стимули
минулого
досвіду

Зовнішній стимул

Ì
Внутрішній
стимул
È
È
Органічні
стимули

Ë

Поведінка
È
Акт
È
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Аналізуючи цю схему, звертаємо увагу на декілька суттєвих
моментів з теорії М.Басова. По-перше, автор розглядає структурний
компонент – акт як певне переживання особистості, вказуючи на те,
що суцільною ілюзією було б думати, що вивчаючи людину можна
обійтися без внутрішнього компонента поведінки та обмежуватися
лише зовнішніми компонентами [25, с.5]. По-друге, стимул він
розуміє не тільки як зовнішній фактор поведінки, але і як
внутрішній момент акту поведінки, вказуючи при цьому, що акт
поведінки постає не як пасивний відгук на зовнішні впливи, а як
активна дія особистості, ”вияв людини як активного діяча у довкіллі”
[25, с.28]. Стимули можна поділити на зовнішні та внутрішні. У свою
чергу зовнішні стимули поділяються на зовнішньо-фізичні
(зовнішній вигляд предмета, рухомість предмета та інше) та
зовнішньо-соціальні (питання − відповідь, привітання та інше).
Внутрішні – на органічні (потреби організму) та стимули минулого
досвіду (навіювання, під впливом якого проходила та чи інша дія;
минулі спогади та інше). По-третє, реакція розглядається як дія
організму, викликана стимулом, при цьому звертається увага на те,
що кожна дія може бути не тільки реакцією на певний стимул, але й
у свою чергу стимулом для наступної реакції [25, с.294]. Необхідно
підкреслити, що у ”внутрішній реакції поведінки” М.Басов вбачає
той початок, з якого виникає ”свідома особистість”. На відміну від
біхевіористів, він розуміє зовнішню та внутрішню реакцію не як
пасивний відгук на стимул, а як цілеспрямований акт поведінки,
тобто розвиток людини відбувається у процесі її активної взаємодії з
соціальним оточенням. Прийнявши таку структуру поведінки та
базуючись на її положеннях, ми будемо вивчати не тільки зовнішній
кістяк окремих реакцій, але і внутрішні сили, що штовхають
особистість до того чи іншого типу поведінки; не тільки те, що
особистість робить, але і те, до чого вона прямує і чого вона прагне.
Зробивши аналіз існуючих теорій, зазначимо, що у навчальних
посібниках із психології, виданих протягом останніх 20-30 років,
категорія ”поведінка” спеціально не розглядалася, а згадувалася
лише побіжно у порівняльній характеристиці особливостей виявів
активності як засобу забезпечення підтримання значущих зв’язків
істот − тварин і людей − з навколишнім світом. Так, А.Петровський
говорить, що: 1) активність тварини зумовлюється її природною
організацією, спонукається потребами й виявляється в поведінці, що
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регулюється вродженими програмами; 2) активність людини,
джерелом якої теж є потреби, виявляється як цілеспрямований
процес оволодіння формою діяльності, визначеної суспільним
досвідом; провідною формуючою умовою всебічного розвитку
людини слугує праця; можливість легкого задоволення потреб без
регулювання його працею може призводити до деградації людини,
антисуспільної поведінки [196].
Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що
провідною була тенденція перебільшення позитивного, формуючого
впливу діяльності, особливо трудової на розвиток людини та
зведення поведінки до вияву активності, зумовленої фізіологічними
або спотвореними потребами.
Багато зусиль до включення поведінки в категоріальний лад
психології доклав Б.Ломов. Розглядаючи проблему детермінації
поведінки, він зазначав, що ”тільки психологи звертаються до
пояснення реальної поведінки конкретних людей, зразу ж
виявляється обмеженість будь-якого з відомих у психології законів,
виведених у процесі лабораторних експериментальних досліджень.
Такі закони діють, визначені в них зв’язки справді мають місце, але
виявляються по-різному, залежно від умов життя, предметної,
професійної діяльності.
Психічні явища проявляються в діяльності, поведінці людей −
це їх особливість, проте діяльнісні, поведінкові ситуації динамічні,
мінливі. Ситуація не зберігається у незмінному вигляді; вона
змінюється під впливом поведінки, завдяки чому виникають нові
впливи на суб’єкта” [161]. Подолання цієї обмеженості вчені
вбачають у системному підході до вивчення поведінки. Основні
положення цього підходу такі:
1) поведінка
є
багаторівневою,
поліфункціональною
системою;
2) людина як індивід, особистість, індивідуальність −
компонент багатьох підсистем суспільства; багатомірність систем і
сторін, багатомірність підсистем і сторін, у які особистість включена,
зумовлює і багатоманітність її властивостей;
3) психічне виявляється у багатьох зовнішніх і внутрішніх
відношеннях, у яких існує діяльність як цілісна система.
Аналіз літератури з питань системного підходу, вивчення
процесів поведінки переконує в доцільності її розгляду як системи,
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головними компонентами якої є потребнісно-мотиваційний,
операційний, інформаційний, регуляторний (схема.1.2.)
Схема 1.2.
Блок-схема системного аналізу діяльності, поведінки

Ë
Потребнісномотиваційна
Ç

Поведінка особистостей
Ç
Системний підхід
È
Підсистеми
È
È
Операційна

Інформаційна

Ç
Ç
прямі та зворотні зв’язки

Ì
Регуляторна
Ç

Принцип цілісності системного підходу дозволяє розглядати
систему як множину об’єктивно взаємопов’язаних елементів, які
утворюють стійку єдність. Ми підтримуємо позицію В.Афанасьєва,
який визначив ”ціле, цілісність як систему, сукупність об’єктів,
взаємодія яких зумовлює наявність нових інтегративних якостей,
невластивих частинам, що її утворюють” [20, с.32]. А тому жодна з
особливостей поведінки не може витікати з властивостей окремих її
компонентів. Ці особливості зумовлені поведінкою як цілісним
утворенням.
Сучасне розуміння поведінки виходить далеко за рамки
сукупності реакцій на зовнішні стимули. Так, у психологічному
словнику поведінка визначається як притаманна істотам взаємодія з
довкіллям, опосередкована їх зовнішньою та внутрішньою
активністю. Під зовнішньою активністю людини розуміють
суб’єктивне реагування особистості на вплив біосоціального
середовища. Внутрішніми складовими поведінки є: мотивація і
цілеспрямованість, когнітивна переробка, емоційні реакції, процеси
саморегуляції [106, с.6,12].
Діяльність, поведінку як найзагальнішу форму вияву
активності особистості, саме об’єкт визначає потрібну кількість
активності для різних форм діяльності (на виробництві, в побуті, в
сім’ї), а також якість цієї активності, тобто міру активності стосовно
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розв’язування завдань [2]. При цьому вона розуміє активність як
усвідомлену спробу особистості зайняти визначену позицію,
самовизначення. Самовизначення − усвідомлення особистістю своєї
позиції у системі стосунків (до колективного суб’єкта, до свого місця
у колективі та інших членів). Дослідниця підкреслює, що від того, як
складається система взаємин, залежить самовизначення і суспільна
активність особистості.
На наш погляд, така позиція є розвитком позицій біхевіоризму
і не розкриває сутності внутрішніх детермінант поведінки, не являє
собою цілісної системи.
Поведінка − це активність особистості з вирішення проблеми
самовизначення через її об’єктивацію. Поведінка особистості
складається з трьох складових: акт, спосіб поведінки та диспозиція
поведінки.
Акт поведінки − конкретний елемент поведінки, що є
результатом загального стану індивіда, який визначений відрізок
часу знаходиться у стосунках з іншими індивідами у визначеній
соціальній ситуації.
Спосіб поведінки − постійна, типова для особистості поведінка.
Диспозиція поведінки − готовність, схильність суб’єкта до
поведінкового акту, дії, вчинку та їх послідовності. [117].
Ця теорія є продовженням теорії відношень (В.М’ясищев),
спрямованості (Л.Божович), прояву цілісності психічних якостей і
процесів установки (Д.Узнадзе). Необхідно підкреслити такий
важливий момент цієї теорії: установка формує безпосередній досвід
вербальної та невербальної комунікації. При цьому основне
навантаження несе ”образ об’єктів, які оточують дитину, та людей,
копіюючи яких вона засвоює певний набір соціальних установок”.
Ми поділяємо думку автора, що установка формується у
важливих для людини стосунках, і положення про формування
комунікативного досвіду, проте ми вважаємо, що такі погляди на
поведінку мають більш соціально-психологічну спрямованість, ніж
психолого-педагогічну.
Поведінка людини – це його рухова та психічна активність,
спрямована на взаємодію з довкіллям але відхід від нього. На його
думку, поведінка зумовлюється як природними чинниками
(уроджені потреби, особливості темпераменту), так и соціальними
факторами. До останніх він відносить ціннісні орієнтації (що для
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людини являє собою цінність); групові норми (правила поведінки),
рольові установки (які функції виконує людина в залежності від
обраної ролі), характер взаємовідносин з іншими людьми [110, с.17].
На думку В.Оржеховської поведінка характеризується як
зовнішні прояви психічної діяльності та спосіб життя [188, с.51]. Як
характеристику спрямованості ціннісних орієнтацій, життєвих
планів та спосіб втілення їх у життя, розглядає поведінку І.Підласий.
[209, с.54].
Сучасний дослідник проблеми поведінки О.Змановська,
виходячи з названих вище складових, дає таке формулювання цього
поняття: поведінка – це процес взаємодії особистості з довкіллям,
опосередкований індивідуальними особливостями та внутрішньою
активністю особистості, який має форму переважно зовнішніх дій і
вчинків. На її думку, найбільш важливими чинниками людської
поведінки є те, що вона соціальна за своєю суттю − вона формується
та реалізується у суспільстві; тісно зв’язана з мовленнєвою регуляцією
та цілеспрямована. В цілому поведінка особистості відбиває процес її
соціалізації − інтеграції у соціумі.
Поведінку можна відобразити таким чином, використовуючи
загальні її характеристики: вмотивованість − внутрішня готовність
діяти, спрямована потребами та цілями особистості; адаптивність −
відповідність головним вимогам оточення; автентичність −
відповідність поведінки індивідуальності, її природність для
особистості; продуктивність − реалізація усвідомленої мети; адекватність − відповідність конкретній ситуації.
Більш частковими, про те не менш важливими, є такі ознаки
поведінки, як: рівень активності (енергійність та ініціативність);
емоційна виразність (сила та характер прояву афектів); динамічність
(темп); усвідомленість (розуміння своєї поведінки, здатність
пояснювати її словами); довільність (самоконтроль); гнучкість (зміна
поведінки у відповідь на зміни довкілля середи).
Як бачимо, О.Змановська дає ґрунтовний аналіз поведінки,
проте, на нашу думку, таке бачення не відображає сутність
поведінки, воно занадто соціологізоване, хоча і включає розуміння
внутрішніх чинників поведінки.
Тому, на наш погляд, більш ґрунтовно відображає всю
складність
цього
поняття
та
має
психолого-педагогічну
спрямованість дослідження І.Беха. У його теорії звертає на себе увагу
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той момент, що він робить спробу дати цілісне визначення
особистості та підкреслює, що поняття ”особистість” мусить, поперше, утримувати три плани існування людини: її минуле –
теперішнє – майбутнє. Системоутворювальним чинником цієї тріади
має виступати майбутнє. З ним пов’язаний цільовий (а не
причиново-наслідковий) детермінізм як загальний механізм
функціонування
особистості.
По-друге,
це
поняття
має
репрезентувати пояснювальний принцип розвитку особистості. Потретє, фіксувати розвинену форму. По-четверте, вказувати на
провідний спосіб існування.
Виходячи з цього робиться визначення особистості, логічно,
на нашу думку, пов’язане з утвердженням активності людини. ”Під
особистістю будемо розуміти людину як автора вільної дії, тобто
такої, яка не залежить від безпосередньо діючої потреби і
безпосередньо сприйнятої ситуації, дії, спрямованої на майбутнє”
Далі він пояснює, що дія з такими характеристиками тотожна
вчинкові і що одиницею аналізу особистості має виступати вчинок –
вільна дія. Вільну дію можна розглядати як свободу – інтенцію
людини приймати розумне рішення, робити доцільний вибір,
можливість бути і стати; свобода є рушійною силою активності [33,
с.31].
Насамперед необхідно звернути увагу на те, що І.Бех розглядає
активність як ”психологічно напружену вільну внутрішню роботу
щодо розв’язання завдань із самовиховання (процес саморозвитку), за
якої й можливі зміни, тобто свідоме привласнення нових
особистісних цінностей” [33, с.165].
Самовиховання – це певний тип ставлення, дій щодо самого
себе і власного майбутнього згідно з моральними нормами, воно
ґрунтується на самоповазі дитини до самої себе [33, с.177].
По-друге, на його думку, внутрішній світ людини складається з
сукупності психічних процесів (відчуття, уявлення, емоції, потреби,
мотиви, здібності, якості). Вони виступають предметом відображення
у свідомості особистості. Для здійснення процесу їх пізнання
необхідно, щоб у суб’єкта сформувалось уявлення про власне ”Я”,
але воно не усвідомлюється ним як первинна реальність, уявлення
про нього формується у зв’язку з певними стосунками, в які вступає
об’єкт і від яких він залежить. Лише протиставляючи себе іншому
людина усвідомлює себе. Розвиток самоусвідомлення перебуває у
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прямій залежності від розвитку мовлення. За його допомогою у
сферу суб’єктів, які стають доступними для певного перетворення
дитиною, залучається і її внутрішній світ, складові якого ми
розглянули вище.
По-третє, самопізнання здійснюється не заради пошуку чистої
істини, а для самовиховання, тобто формування у себе певних
якостей відповідно до суспільно значущої особистісної програми.
Розгляд усіх чинників цієї теорії, дає нам підстави зробити
деякі висновки стосовно визначення поняття ”поведінка”, які не
претендують на всебічність.
Поведінка − це психологічно напружена вільна внутрішня дія
особистості задля привласнення нових особистісних цінностей
відповідно до суспільно значущої особистісної програми (або ні) та
реалізація їх у певних соціальних і міжособистісних стосунках, в які
людина вступає і від яких вона залежить.
Внутрішні цінності не замкнені у внутрішньому світі людини,
а виступають такими психологічними засобами, що роблять цей світ
відкритим для людей які її оточують. В такому випадку можна
говорити про вчинковий спосіб існування людини. Як
підтвердження
вагомості
нашої
тези,
можливо
навести
висловлювання М.Бахтіна: ”Кожна моя думка з її змістом є моїм
індивідуально-відповідальним вчинком, одним із вчинків, з яких
складається все моє життя, через те що все життя в цілому може бути
розглянуте як деякий суцільний вчинок” [26, с.17].
Важливо підкреслити, що вчинки виконують перетворювальну
функцію щодо навколишнього світу і здійснюють інтеграційні
процеси − синтезують початково розрізнені особистісні цінності в
чітку систему, приводять до цілісності особистості, об’єднуються в
єдину систему. Ціннісна система, за висловом С.Анісімова, має
специфічну організацію, її сутність він пояснює так: ”Якщо всі відомі
цінності розділити за ступенем їх значущості для людини, то
матимемо класифікацію, де кожна цінність стосовно тієї, котра стоїть
вище за неї, відіграє роль засобу чи умови, чи наслідку, який
випливає з неї” [22, с.16].
Таким чином, прагнення до внутрішньої інтеграції належить
до числа функціональних мотивацій нормальної особистості. Від
того, наскільки змістовно багата і різноманітна ціннісна система
особистості, залежить не тільки міра її участі в суспільних справах, а
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й те, наскільки різновиди цієї системи будуть суспільно значущими.
Кожна мета, яку ставить перед собою особистість, і відповідна
поведінка, перш ніж реалізуватись, співвідноситься з системою
особистісних цінностей. У результаті цього і стає можливою
ціннісно-збагачена відповідь суб’єкта на власні запитання: як він
ставиться до іншої людини, ким вона для нього є, які моральні дії він
може на неї спрямувати, а від яких утриматись. Суб’єкт з розвиненою
ціннісною системою є дійовим носієм моральних норм, на якого
може покластися інша людина у розв’язанні власних духовнопрактичних проблем, оскільки вона знає, що є загальнозначущим,
усталеним, вічним, а що скороминучим, марнотним. Укорінюючись
у структурі свідомості, ціннісна система виступає як її необхідна
установка − морально значуща й відповідально активна [33, с.27].
Відповідно до вищевказаних поглядів, ми вважаємо, що
теоретично обґрунтували поняття ”поведінка”, при цьому
підкреслюємо,
що
це
обґрунтування
не
претендує
на
загальновизнаність, а є робочим визначенням у руслі досліджуваної
нами проблеми, на яке ми будемо спиратися у подальшій нашій
роботі.
Моральна поведінка як показник розвитку особистості
Мораль – це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до
дійсності, який регулює поведінку людей з огляду на принципове
протиставлення добра і зла. Мораль − це особлива форма суспільної
свідомості та вид суспільних відносин (моральних відносин), спосіб
опанування підростаючою особистістю соціального досвіду шляхом
регуляції її поведінки відповідно до інтересів інших людей [200,
с.100].
Звичайно, з таким розумінням можна було б погодитися, якби
мова йшла про мораль в ідеальному суспільстві. Соціальний прогрес,
на жаль, не завжди збігається з моральним удосконаленням особи,
хоча нерідко за найважливіших соціальних обставин розкривається
моральний вимір буття людини [85, с.35].
Виходячи із сприйняття двох типів цінностей (цінності, сенс
яких визначається наявними потребами й інтересами людини, і
цінності, які надають сенс існуванню людини), можна говорити про
цінності, які обслуговують самоствердження людської особистості, і
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цінності, які відроджують людину в принципово новій якості. Саме
цінності другого типу, на нашу думку, і можуть бути предметом
уваги педагогів та психологів.
Від міцності морального фундаменту особистості багато в чому
залежить гармонійність розвитку особистості, її творчої потенції,
характер взаємовідносин у суспільстві.
Проблема єдності моральної свідомості, моральних цінностей і
поведінки досить тісно пов'язана з розв'язанням завдань рівня
досконалості морально розвиненої особистості. Тому таким
важливим і є питання про зміст моральних якостей. У педагогічній
літературі і практиці зміст понять якостей, їх число не мають
усталеного числового визначення. Зокрема, Н.Щуркова підкреслює,
що ”розвитку теорії і практики морального виховання перешкоджає
саме невизначеність і безмежність змісту цього процесу: скільки і які
якості мають бути обов’язково сформовані?” [292, с.88].
Мораль, виступаючи формою суспільної свідомості, яка являє
собою сукупність принципів, вимог, норм і правил, регулює
поведінку людини у всіх сферах її суспільного життя. Психологи
визнають два основні способи регулювання поведінки людей:
зовнішнє регулювання, яке базується на моральних нормах у
відповідності до громадської думки, і внутрішнє регулювання, яке
базується насамперед на моральній свідомості, моральності мотивів,
добровільної поведінки. Індивід має свідомо виконувати певні
обов'язки, які потребують від нього певних моральних вчинків. Як
прояв духовного життя суспільства, мораль відображає суспільну
свідомість і суспільну волю людей. Проте не можна забувати про
загальнолюдські моральні цінності, які індиферентні щодо
соціально-економічних перетворень, стверджують ряд дослідників
цієї проблеми. Але, оскільки загальні вимоги не завжди виконуються,
а кожна людина все-таки чинить згідно з загальновизначеними
вимогами і загальнолюдськими нормами, позаяк вона несе особисту
відповідальність за свою поведінку, то вона має чинити морально,
навіть якщо зовнішня сила примушує її до протилежних дій. Вона
має орієнтуватись на усвідомлення моральної цінності своїх дій.
Тому, звичайно, оцінка вчинків і поведінки людини залежить в
основному від того, якою мірою вона ”сама здатна втілити в дію і
реальність вимоги і норми, що ставляться до неї” [90, с.34].
Таким чином, у моральній поведінці особистості проявляються
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як зовнішня регуляція, так і внутрішня саморегуляція. Тому саме
завдяки моральному вихованню перебудовується сама людська
особистість відповідно до моральних цінностей, які віддзеркалюють
суспільні відносини, правила та норми поведінки людей [85, с.6].
Відомо, що людина може вибрати моральний і аморальний вчинок,
тому доцільно враховувати і той факт, що цей вибір буде цілком
довільним. Моральний вибір суб'єкта, його моральна поведінка є не
лише результатом аналізу об'єктивних ситуацій, але й вагання і
боротьби мотивів. Часто людина вибирає не те, що краще саме по
собі, а те, що краще для нього. А звідси можна вести мову, що прояв
моральності часто є результатом певних сформованих норм, звичок,
поведінки. З метою розробки педагогічних основ формування
особистості з таким проявом моральності, удосконалення процесу
морального виховання молоді необхідно вирішити низку важливих
завдань: механізми утворення моральних якостей особистості,
мотивація самоорганізації і саморегуляції моральної поведінки,
визначення шляхів і умов морального становлення особистості.
Домінуючим фактором, механізмом саморегуляції особистості, є
установка на бажання і самостійність прояву моральності. Проте ми
не відкидаємо ще одного фактора, який для нашого дослідження є
досить суттєвим, – це можливість проектування процесу морального
розвитку особистості, поглиблення і закріплення її моральних
якостей шляхом включення у спеціально змодельовані ситуації,
діяльність. Моральна поведінка виникає лише під час пошуку
особистістю різних варіантів рішення за умови критичного,
вибіркового ставлення до поведінкових ситуацій, тому є підстави, на
нашу думку, зробити висновок, що основною клітинкою
становлення моральної поведінки є розв’язання соціальноморальних завдань.
”Духовний розвиток людини залежить від того, наскільки
глибоко відбувається її самоствердження в усіх сферах діяльності...
Вона стає спражньою людиною лише тоді, коли навчиться пильно
вдивлятися не лише в світ, що її оточує, а й у саму себе, коли вона
прагне пізнати не тільки явища навколо себе, а й свій внутрішній
світ, коли сили її душі спрямовані на те, щоб зробити саму себе
кращою, досконалішою” [247, с.12]. Духовно зріла особистість,
репрезентуючи загальнородові ціннісні надбання, вирішує
суперечність, яка може виникнути між індивідуальними та
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об’єктивними загальнолюдськими ціннісними контекстами: ”що
значить установлений контекст цінностей: сукупність цінностей не
для того чи іншого індивіда і в ту чи іншу епоху, а для всього
історичного людства. Але я єдиний мушу стати в певну емоційновольову позицію до історичного людства, я мушу відстоювати її як
дійсно цінне для мене, цим самим стане цінним і все те, що для нього
цінне” [26, с.18].
Виходячи з цього твердження ми вважаємо за необхідне
розглянути погляди дослідників на поняття ”цінність”, варто
констатувати що її розглядають декілька наук. Існує декілька
визначень поняття ”цінності”, ми наводимо їх у стислій формі, у
зв’язку з тим, що розгляд цього питання може стати окремою дослідницькою роботою. Цінність – це: ”моральні основи життя, які
визначають риси характеру, поведінки, стиль приватного життя
людини”, ”усвідомлення відрефлектованих найбільш загальних
смислових утворень” [52], ”головний регулятор розвитку особистості
як суб’єкта своєї життєдіяльності” [117, с.48], ”зміст соціального рівня
спрямованості особистості, яка взаємодіє зі значущими для неї
оцінками навколишньої дійсності, забарвленими значущими
емоціями” [203, с.165]. ”Цінність визначають предмети, властивості і
стосунки до дійсності, ідей, норм” [239, с.187], ”дещо, що має для
людини велику значимість, відповідає її актуальним потребам,
ідеалам, особистісним смислам” [114, с.146].
Як підкреслював Е.Ільїн, ”цінності – орієнтири життя людини,
які беруть участь у нормотворенні. У часі цінностей виступають
ідеали, ідеї, цілі, до яких людина прямує. Цінності бувають:
універсальні (загальнолюдські): любов, повага, безпека, здоров’я,
свобода,
робота;
внутрішньогрупові:
політичні,
релігійні;
індивідуальні (особистісні)” [110, с.31].
Зробивши цей короткий огляд визначення сутності поняття
”цінність”, нами детально досліджено ідеї і погляди як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених, у яких глибоко та досконало розкривається
сутність цього поняття.
Цінність − це відображення суб’єктом сфери його існування,
через які відбувається вирізнення ним самого себе, своєї особистості,
власного ”Я”. Цінність − деяке єдине синтетичне утворення, у якому
немовби сплавлене ”особистісне” і ”зовнішнє”, ”об’єктивне”.
Цінність можна охарактеризувати одночасно і як об’єктивне
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”бачення” особистості (особистість вирізняється і усвідомлює себе
через ставлення до певної сторони дійсності, певних об’єктів), і як
особистісне ”бачення об’єктів (ті чи інші сторони дійсності
набувають для суб’єкта особистісного смислу)” [184, с.29]. І.Бех,
солідаризуючись з уявленням Н.Непомнящої все ж підкреслює, що у
цьому випадку треба вживати не поняття ”цінність”, а поняття
”особистісна цінність” як більш усталене нині в етиці та психології.
Ми підтримуємо його думку, тому що ”особистісні цінності
виступають самоцінностями, внутрішнім змістом, потребами
людини, тобто зміст певних моральних норм стає цінним для неї сам
по собі, як такий, без будь-яких умов та означає, що самоцінність має
виникати й закріплюватися на стадії формування особистісної
властивості і на стадії перетворення її у відповідну особистісну
цінність”. За такого підходу філософія людського життя має
відповідати моральній філософії, що означає: морально-духовні
цінності людства є найвищими життєвими цінностями, які
зумовлюють всі інші цінності суспільства. Духовні цінності є
пріоритетні для розвитку суспільства, людина може стати ціннісним
центром і ”мірою всіх речей” за умови, що вона оволоділа культурно
− духовними надбаннями як регуляторами своєї життєдіяльності.
Загальнолюдський ідеал особистості пов’язаний саме зі змістовою
характеристикою її ціннісної системи. Розгляд цих цінностей у
контексті педагогічних завдань формування й розвитку повноцінної
особистості, згідно з І.Бехом, вимагає: 1) відповідного етичнозмістового наповнення; 2) демонстрації індивідуально ціннісної
системи не стільки на формально-логічному рівні як сталого
утворення, скільки як системи розвивального з вичленуванням
головного,
системоутворювального
відношення
[32,
c.211].
Світоглядні уявлення про проблему людини у світі та про світ у
людині зводяться до думки, що таким є ставлення безкорисливої і
дійової любові людини до людини, коли кожна людина
розглядається іншою не як засіб, а як мета. Любов є вихідною
цінністю для внутрішньої основи морально-відповідального життя
людини. У розумінні стану іншої людини важливу роль відіграє
ступінь розвитку в людині дихотомії − ”суб’єктивне пізнання − уява”.
Б.Теплов у цьому зв’язку писав: ”Щоб радіти чужою радістю і
співчувати чужому горю, слід уміти за допомогою уяви перенестись у
стан іншої людини, подумки стати на її місце. Справжнє чуйне
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ставлення до людей передбачає живу уяву” [251, с.127].
У результаті вправляння людини у моральних вчинках у неї
формується відповідна особистісно-духовна система як процес
конкретизації загальної вихідної, системоутворювальної цінності.
Особистісні
цінності
виступають
індикатором
розвиненої
особистості, за допомогою яких вона впізнається [33, с.26]. Більше
того, особистість володіє цими цінностями як власними якостями, за
таких умов важливо, щоб рівень володіння ними був таким, за якого
можливе їх розгортання в реальній життєдіяльності. Особисте
зростання залежить від того, наскільки певна особистість поєднується
з загальноприйнятою системою духовних цінностей, якою мірою
зміцнюється її духовна свідомість. Остання виступає тією
внутрішньою інстанцією, в якій здійснюється згадане єднання як
процес набуття смислу соціальних вимог. Ці вимоги обмежуються
для суб’єкта необхідністю життєтворити й діяти згідно з цінностями
гуманізму. Отже, є всі підстави стверджувати, що розвиненою
особистістю може вважатися та, яка досягла найвищого рівня
духовного освоєння навколишнього світу. Шлях сходження дитини
до духовності позначається індивідуальністю тому, що стосується
часу, ритму, способів опанування духовних цінностей. Особистісний
розвиток людини природно не запрограмований, він є явищем
соціальним і відбувається по мірі оволодіння вихованцем
надбаннями людської культури. Мораль дитини також не задається
спадково, вона виховується. Розв’язання соціально-моральних
завдань відбувається у процесі використання вищого рівня
розгорнутої розумової діяльності: прийомів аналізу, синтезу,
узагальнення. Відповідно до цього всі особистісні цінності, які
формуються і розвиваються у цьому процесі, функціонують у
свідомості суб’єкта у формі відповідних загальнозначущих наукових
понять. Вони виступають продуктом свідомо прийнятих соціальноморальних норм, які стали регуляторами свідомості й поведінки
особистості.
На сьогодні існує близько 200 визначень норми [117, с.19] та
кілька підходів до її визначення. Так, у сучасній науковій літературі з
визначеної нами теми, покликання йдуть на такі підходи:
соціальний; соціально-адаптаційний; соціально-психологічний; етнокультурний;
гендерний;
професійний;
психологічний;
нозоцентричний; нормоцентричний; феноменологічний [242, с.47;
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41, с.22; 232; 199, с.29; 241; 261; 276; 6; 22; 73; 159; 167; 188; 306]. У таблиці
1.3 стисло наведено основні підходи до визначення поняття ”норма”.
У процесі аналізу цих підходів ми дійшли висновку, що норми
багатофункціональні, вони мають відношення до всіх сторін нашого
життя, регуляція поведінки у суспільстві відбувається у відповідності
з домінуючою ідеологією, з системою цінностей, потреб, інтересів.
Соціальні норми, на наш погляд, є інструментом проектування
виховних рішень, прогнозування та корекції девіантної поведінки у
соціальній сфері, тому, виходячи з усіх цих визначень, наведених
вище, поняття ”норма”, це поняття міждисциплінарне, у зв’язку з
цим і виникають труднощі з остаточним його визначенням.
Таблиця 1.3
Основні підходи до визначення поняття ”норма”
№

Підхід
до визначення

1

2

Визначення норми
3

1.

Соціальний

2.

Соціально-адаптаційний

3.

Соціально-психологічний

4.

Етнокультурний

5.

Ґендерний

Шаблон ґендерної поведінки

6.

Професійний

7.

Психологічний

8.

Нозоцентричний

9.

Нормоцентричний

10.

Феноменологічний

Модель
поведінки
представників
певних професій;
Пересічна,
цілісна
особистість,
основні елементи якої функціонують
у координації з іншими
Відсутність патології, а девіантна
поведінка обумовлює наявність явної
чи прихованої психопатології
Інтервал, оптимальна зона, яка не
переходить на патологічний рівень
Відсутність у поведінці механізмів
психогенезу
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маси;
найбільш
пристосоване до довкілля
Соціально-культурні
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конкретного регіону
Наявність
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11.

2

Педагогічний

3

Існуючий у соціальній спільноті чи
групі стандарт, зіставлення з яким
визначає прийнятність і досконалість
об’єктів,
процедур
і
продуктів
діяльності

З огляду на цей висновок необхідно підкреслити, що особливі
труднощі викликає така властивість норми, як її відносність та
динамічність. З розвитком суспільства з’являються та зникають
різного роду установи і приписи, у процесі таких змін соціальні
норми нерідко породжують в індивідуальній свідомості негативні
відчуття − від простого нерозуміння до відкритого протесту. В той же
час конфлікти між інтересами особистості і репресивною природою
норм в деякій мірі нівелюються процесами гуманізації. У сучасному
українському суспільстві почала народжуватися тенденція до
посилення лояльності суспільства до проявів індивідуальності. В
цілому, не дивлячись на відносність та внутрішні протиріччя,
соціальні норми відіграють визначальну регулятивну роль у житті
будь-якого суспільства. Вони створюють ”нормативно-схвалювальне
поле дій, бажаних для даного суспільства у визначений час, тим
самим спрямовують особистість у її поведінці” [106, с.18]. Норми
виконують функції контролю з боку суспільства, є зразком,
інформують, дозволяють оцінювати поведінку, прогнозують її.
Розглядаючи поняття ”норма”, Ю.Клейберг [117, с.34] виділяє:
норма як розпорядження або заборона; норма як ідеал, як
відповідність вимогам соціального середовища у якому людина існує
та діє; норма як діапазон варіативності, притаманний більшості
членів даної популяції; норма як відповідність певним теоретикопсихологічним конструктам. Норма − наявний у соціальній спільноті
чи групі стандарт, зіставлення з яким визначає прийнятність і
досконалість об’єктів, процедур і продуктів діяльності [188, с.51].
Соціальні норми можуть виникати стихійно, або цілеспрямовано. У
руслі досліджуваної нами проблеми існують декілька підходів до
визначення суті цього поняття. Найбільш поширений і простий це
негативний підхід. У відповідності до нього нормальна людина та,
яка не має аномалій у поведінці. Такий підхід, на думку Б.Братуся,
”лише окреслює межу кола, у якому слід шукати специфіку норми,
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однак на цю специфіку ніяк не вказує” [52].
Позитивний підхід спрямовано на знаходження зразка з
бажаними якостями. Для визначення норми в цьому випадку
використовують математичний аналіз, коли йде пошук середнього
показника така норма отримала назву статистичної.
При розгляді цієї норми виникають, на нашу думку, багато
недоречностей, тому що складена таким чином норма може нести в
собі взаємно несумісні фактори, цей висновок ми можемо підкріпити
цитатою з Ч.Ломброзо: ”Нормальна людина − це індивід, який
володіє добрим апетитом, хороший працівник, егоїст, рутинер,
терплячий, поважаюча будь-яку владу домашня тварина” [52, с.8].
Наступний вид норми – критеріальна норма, яка заснована на
соціально-нормативному критерії. Вона існує у формі вимог
(завдань) різного ступеня складності. Вона визначає критерії норми,
на основі якоїсь обраної ознаки: сприймання і виконання законів,
професійних якостей та ін.
Інший варіант критеріально-орієнтованої норми – це шкільна
програма, яка відповідно до освітніх стандартів (знання, вміння,
навички) всіх учнів поділяє на встигаючих та ні. Є ще один вид
норми − ідеальний, це узагальнені позитивні якості видатних
представників людства, що забезпечували його розвиток. Ідеальна
норма − це зразок для наслідування. Ідеали, не дивлячись на свою
відірваність від реалій, відіграють важливу роль у регуляції
поведінки людини та житті суспільства. Існує думка, що ідеали
найкраще забезпечують духовний розвиток людини [38, с.19].
Таким чином, ми підійшли до розгляду сутності поняття
”норма” у психолого-педагогічній науці. Так, Платон стверджував,
що людина живе у світі ідеалів, які керують її поведінкою. В цілому
ідеали, за Платоном, − абсолютний та загально значимий фундамент
норм. Він також стверджував, що тільки діяльність, яка керується
ідеями життя, здійснює ідею моральності, тобто доброчесності. До
доброчесності він відносив мудрість, сміливість, справедливість,
самоволодіння.
Доброчинністю називав Е.Фром відповідальність людини у
ставленні до свого існування та наголошував, що мету життя людини
треба розуміти як розкриття всіх своїх сил відповідно до законів
природи [270, с.122; 272, с.23].
Нормальність і аномальність людини вважав З.Фрейд,
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визначається превалюванням того чи іншого ідеального типу [266,
с.20-21].
Сучасна психологія пов’язує поняття норми, по-перше, з
нормальністю особистісного розвитку, пов’язує її зі здатністю
адаптуватися у соціальному середовищі. Однак і ця думка має своїх
критиків. Так, дослідники підкреслюють, що адаптація до життя у
суспільстві не може бути надійним критерієм норми і аномалії,
позаяк вона може нав’язувати людині чужі погляди [270, с.122]; що
тільки духовність, свобода і відповідальність та особистісний
внутрішній зміст людини і роль у суспільстві відіграють роль норми
[264, с.197]. Нормою є установка на процес самоактуалізації [221, с.15];
розвиток, який веде до придбання родової людської сутності, яка
проявляється у ставленні до інших людей, у самоцінності, у здатності
до любові, у творчості, у потребі до позитивної свободи (не від чого, а
для чого), у внутрішній відповідальності перед собою і іншими, у
здобутті сенсу життя [52, с.3], у цілісності особистості [293], у
досягненні рівноваги між Я, Воно, Над – Я та силами зовнішнього
світу [266, с.21].
У руслі нашого дослідження ми звертаємо увагу на два види
чинних норм − це моральні (духовні) та морально-етичні норми.
Носієм моральних норм виступає сама людина, а також соціальні
інститути такі, як родина, релігійні конфесії, суспільні організації.
Духовно-моральні норми існують у різних формах. Це насамперед
загальнолюдські цінності, представлені у світових релігіях, художній
культурі і науковій думці. Також до них можна віднести народні
традиції та звичаї, міжнародні конвенції і декларації. Слід зразу
відзначити, що сучасні уявлення про духовність людини виходять за
межі релігійної свідомості. Духовність в цілому пов’язується зі
здатністю людини жити згідно з загальнолюдськими цінностями;
усвідомленням свого існування; самореалізацію у діяльності;
сприянням прогресу [106, с.23].
У ряді випадків моральні норми поєднуються з етичними
нормами. Морально-етичні норми − це очікування-приписи певної
соціальної групи (реальної чи номінальної) у ставленні до її членів.
Етичні норми, як правило, є прямим наслідком моральних
цінностей, але можливе виникнення протиріч між ними у випадку
законів асоціальних груп.
Суттєвим для нашого дослідження є також розгляд так званих
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соціально− психологічних норм, які виступають у вигляді установок.
Установка − це здатність суб’єктів сприймати або діяти визначеним
способом. Кожна установка має свою структуру: когнітивну
(уявлення, знання про об об’єкт або явище); афективну (емоційнооцінне ставлення до об’єкта); поведінкову (готовність особистості
реалізувати визначену поведінку у ставленні до об’єкта) [61].
У процесі розгалуження норми та відхилення від неї,
підкреслює В.Менделевич, пропонується аналізувати ще й
комунікативний стиль, емоційно-вольові характеристики та інші
особливості.
Соціальні установки переживаються людиною як особистісне
ставлення до чогось, як сутність об’єкта (явища) для певної
особистості − його особистісний сенс [294, с.24]. Особистості мають
різні життєві орієнтири та відрізняються одна від одної мотивами та
стилями поведінки, це можливо пояснити такими чинниками:
різними особистісними цінностями; орієнтуванням на суспільну
думку, що породжує бажання належати до тієї чи іншої групи,
наслідувати її та досягати успіху; орієнтування на свої внутрішні
потреби, які відповідно стимулюють активність особистості, яка
може набирати таких форм: пошук відмінностей між собою та
іншими людьми, експериментування, захопленість, зацікавленість
проблемами суспільства та служіння йому. Таким чином, дослідник
робить висновок про те, що ”соціальні норми створюють установки
особистості, які в свою чергу формують поведінку” [106, с.25].
Аналізуючи наведені поняття норми, ми дійшли висновку, що
головним чинником, який об’єднує всі ці визначення є відсутність
відхилення та щось середнє, стале. Тому, на нашу думку, ці
визначення не мають для педагогічної науки визначального сенсу і
повинні використовуватися в межах тієї науки, якій вони належать і
для потреб якої вони створювалися.
На наш погляд, у психолого-педагогічної науці поняття
”норми” необхідно створювати на основі таких понять, які б мали
прикладну значимість і були зрозумілими для педагогів. Тому при
визначенні цього поняття ми звертаємося до вище розглянутого
поняття ”цінність”.
”Особистісні цінності виступають уніфікованими утвореннями
як певні приписи, що задають необхідну чи бажану поведінку”
[33, с.8]. Як бачимо, цінності є стримуючими чинниками поведінки,
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чинниками, що закладають відповідні межі поведінки, чинниками
що регулюють поведінку. Тому, на нашу думку, доречно навести
таке висловлювання І.Беха [33, с.9]: ”У вихованні особистості мірилом
унормованості поведінки служить її відповідність соціальним
нормам, до яких належить індивід. Звичайно, цивілізоване
суспільство завжди гармонійно поєднує загальнолюдські й
національні моральні норми − цінності, які й мусить свідомо
привласнити людина.” У такому визначенні розглядуваного нами
феномена, прослідковується зв’язок з соціально-культурним та
етнокультурним підходом до визначення цього поняття. Але в той
же час ми повинні підкреслити той факт, що йдеться вже про більш
конкретні речі − соціальні норми, до яких при досить ретельному
розгляді можна віднести і загальнолюдські, і національні моральні
норми. Підтвердження нашої думки ми знаходимо у В.Кудрявцева.
”Соціальна норма − сукупність потреб і очікувань, які пред’являє
соціальний загал (група, організація, клас, суспільство) до своїх
членів з метою урегулювання діяльності і відношень” [117, с.29].
Звертає на себе увагу і визначення Є.Змановської: ”Норми є
механізмами, які утримують суспільну систему у стані
життєспроможної рівноваги в умовах неминучих змін” [106, с.17].
Слід сказати, що більшість дослідників підкреслюють, що усталення
норми проходить у конкретних історичних обставинах і відповідно
конкретному суспільстві. Вони встановлюють інтервал дозволеної
або обов’язкової поведінки людини у суспільстві. Соціальні
відхилення від норми за своєю природою бувають як негативними −
можуть порушувати функціонування системи, так і позитивними −
стимулюють її прогресивний розвиток. За розмаїття норм вони
мають
такі
основні
якості:
об’єктивність,
історичність,
універсальність, схематичність, безумовність. Згідно з цим можна
зробити висновок, що норма є історично відпрацьованим,
узагальненим соціальним приписом, обов’язковим для виконання з
боку усіх людей та у будь-якій ситуації. Аналіз всього вищесказаного
наводить нас на думку, що визначення норми в контексті
особистісних цінностей може бути таким: норма − це особистісні
цінності, вироблені в процесі вільної дії, узагальнені та
інтеріоризовані суспільством, де проходив розвиток та становлення
особистості, які слугують безпеці життєдіяльності та подальшому
розвитку суспільства взагалі та розвитку особистості зокрема.
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Запропоноване нами визначення поняття ”норма” не претендує на
загальноприйняте визначення, а є лише результатом узагальнення,
отриманого в процесі дисертаційного дослідження. Ми звернули
увагу і на визначення норми Ю.Репецького, який під нормою
розуміє процес послідовного і закономірного виникнення та
функціонування якісних особливостей особистості, специфічних і
необхідних для певного етапу розвитку, пояснюючи це тим, що
кожен етап розвитку є водночас умовою переходу до наступного
етапу особистісного розвитку. При цьому маються на увазі не тільки
затримки у виникненні відповідних новоутворень, а й поява їх
викривлених форм і суто негативних новоутворень, які є
перепонами для повноцінного формування особистості [287, с.119].
Таке формулювання дає нам підставу розглянути ще один
важливий аспект нашого дослідження: це визначення особливостей
певного етапу розвитку особистості. Нами визначено, що
старшокласники загальноосвітніх шкіл, за періодизацією розвитку
особистості, відповідають ранньому юнацькому віку.
Ранній юнацький вік називають ”періодом виникнення
свідомого ”Я”, як би поступово не формувалися окремі його
компоненти [127, с.145]. Розвиток самосвідомості – центральний
психічний процес цього віку. Практично всі вітчизняні психологи
називають
цей
вік
”критичним
періодом
формування
самосвідомості” [121; 128; 155; 176; 224]. Рання юність (15-17 років) –
тільки початок цього складного етапу розвитку, який завершується
приблизно у 20 -21 рік [218; 271; 209; 212].
Розвиток самосвідомості в ранньому юнацькому віці настільки
яскравий і наочний, що його характеристика і оцінка значення для
формування особистості у цей період практично єдина у дослідників
різних шкіл і напрямів. Його специфічні риси – підвищення
значущості системи власних цінностей і посилення особистісного,
психологічного, динамічного аспекту сприйняття – дозволяють
оцінювати цей рівень як характерний для зрілої особистості. Одним з
основних механізмів самопізнання старшокласником самого себе,
свого внутрішнього світу є особова рефлексія, яка, на відміну від
логічної рефлексії, спрямованої на розв’язання завдань, розуміється
як
діяльність
особистісного
самопізнання,
як
особливий
дослідницький акт, за якого людина не просто вивчає свій
внутрішній світ, але при цьому ще вивчає себе і як дослідника [263].
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У ранній юності розвиток особистісної рефлексії відображається на
особливостях ”Я-концепції” в ранній юності. У 15-16 років особливо
сильно актуалізується проблема невідповідності реального ”Я” і
ідеального ”Я”. На думку І.Кона, ця невідповідність цілком
нормальна, це природні наслідки когнітивного розвитку [129]. У цей
період відмічається зростання самокритичності [43]. Найчастіше в
ранній юності скаржаться на слабкість волі, нестійкість, нездатність
протистояти впливам, на такі недоліки, як примхливість,
ненадійність,
образливість.
Розбіжність
”Я-реального”
і
”Я-ідеального” – функція не тільки віку, але і інтелекту. У
інтелектуально розвинених старшокласників розбіжностей між тими
властивостями, які вони собі приписують, і тими, якими вони хотіли
б володіти, значно більше, ніж у їх однолітків з середніми
інтелектуальними здібностями [30].
Одним із важливих показників поведінкової складової
”Я”-концепції є динаміка рівня домагань під впливом успіху або
невдачі при виконанні завдань різного ступеня складності.
Починаючи з класичної роботи Ф.Хоппе, у науковій літературі
рівень домагань розглядається як породження двох суперечливих
тенденцій: з одного боку, необхідність підтримувати своє ”Я”,
самооцінку на максимально високому рівні, а з іншого – знижувати
свої домагання, щоб уникнути невдачі і тим самим не спричинити
зниження самооцінки [263].
За даними проведених досліджень, при переході до раннього
юнацького віку відбуваються зміни особливостей рівня домагань у
бік більшої особистісної зрілості. Важливо відзначити, що вони йдуть
у напрямку зворотньому тим змінам, які відбуваються в цей час у
самопізнанні, образі ”Я” і ставленні до себе. Якщо останні
характеризуються, як було показано вище, все більшою цілісністю,
інтегративністю, то ставлення до результатів власної діяльності –
диференційованістю,
відбувається
формування
здатності
відокремлювати успіх або невдачу у конкретній діяльності від оцінки
себе як особистості. Таким чином, в ранньому юнацькому віці в
рамках становлення нового рівня самосвідомості відбувається
становлення стійкого уявлення про себе, становлення ”Я-концепції”
[264].
До 16-17 років виникає особливе особистісне новоутворення,
яке
в
психологічній
літературі
позначається
терміном
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”самовизначення”. У віковому аспекті проблему самовизначення
найглибше і повно було розглянуто Л.Божович [46; 47].
Характеризуючи соціальну ситуацію розвитку старших школярів,
вона підкреслює, що самовизначення є афектним центром їх життєвої ситуації. Підкреслюючи важливість самовизначення, вона все ж
не дає його однозначної дефініції; це – ”вибір майбутнього шляху,
потреба знаходження свого місця у праці, у суспільстві, у житті”
[46, с.380], ”пошук мети і сенсу свого існування” [46, с.381], ”потреба
знаходження свого місця у загальному потоці життя” [46, с.388].
Самовизначення − це особливе новоутворення старшого шкільного
віку, пов'язане з формуванням внутрішньої позиції дорослої людини,
з усвідомленням себе як члена суспільства, з необхідністю
вирішувати проблеми свого майбутнього [47].
Результати
проведених
досліджень
[263]
дозволяють
стверджувати, що основним психологічним новоутворенням
раннього юнацького віку слід вважати не саме самовизначення
(особистісне, професійне, життєве), а психічну готовність до
самовизначення, яка передбачає: сформованість на високому рівні
психічних структур, перш за все, самосвідомості; розвиненість
потреб, що забезпечують змістову наповненість особистості, серед
яких центральне місце займають етичні установки, ціннісні
орієнтації і тимчасові перспективи; становлення передумов
індивідуальності як підсумку розвитку і усвідомлення своїх
здібностей і інтересів кожним старшокласником [92]. Разом з тим
психічна готовність увійти до дорослого життя і зайняти у ньому
гідне місце припускає не завершені у своєму розвитку психічні
структури та якості, а певну зрілість особистості, яка полягає у
сформованості психічних утворень і механізмів особистості
старшокласника, що забезпечують йому можливість (психічну
готовність) безперервного особистісного зростання. У працях
вітчизняного
психолога
М.Гінзбурга
[71;72]
розглянуто
психологічний зміст особистісного самовизначення у ранньому
юнацькому віці. Основою, з позиції якої автор підходить до
розв’язання проблеми самовизначення є уявлення про ціннісносмислову природу особистісного самовизначення. Для розуміння
проблеми особистісного самовизначення слід окреслити наступне
положення: рівень особистості – це рівень ціннісно-смислової
детермінації, рівень існування у світі смислів та цінностей. Для
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особистості ”основна площина руху – етично-ціннісна” [103, с.122;
53], перше – це те, що існування у світі смислів є існуванням власне
на особистісному рівні, сфера смислів та цінностей є тією сферою, у
якій і відбувається взаємодія особистості і суспільства; цінності і
смисли є, власне кажучи, мовою цієї взаємодії. Друге – провідна роль
цінностей у формуванні особистості. Проповідування цінностей
закріплює єдність і самототожність особистості, надовго визначаючи
собою головні характеристики особистості, її стрижень, її мораль, її
моральність [53, с.39]. Цінність привласнюється особистістю, оскільки
”... іншого поводження з цінністю, крім її цілісно-особистісного
переживання, не існує” [103, с.16]. Таким чином, отримання цінності
є отримання особистістю самої себе. Третє − функції смислових
утворень: створення еталону, зразка майбутнього, і оцінка діяльності
з її етичної, смислової сторони.
Ціннісні орієнтації – це елементи структури особистості, які
характеризують змістовний бік її спрямованості. У формі ціннісних
орієнтацій, фіксується істотне, найбільш важливе для людини.
Ціннісні орієнтації – це стійкі, інваріантні утворення − ”одиниці”
моральної свідомості, основні її ідеї, поняття, ”ціннісні блоки”,
смислові компоненти світогляду, що виражають суть моральності
людини, загальні культурно-історичні умови і перспективи. Вони
мінливі і рухомі. Система ціннісних орієнтацій виступає
”згорнутою” програмою життєдіяльності і служить підставою для
реалізації певної моделі особистості.
Сферою, де соціальне переходить в особистісне, а особистісне
стає соціальним, де відбувається обмін індивідуальними ціннісносвітоглядними відмінностями, є спілкування. Отже, ми відзначили,
що самовизначення пов'язане з цінностями, з потребою формування
смислової системи, у якій центральне місце займає проблема смислу
життя, орієнтація на майбутнє.
Ми підтримуємо думку тих дослідників, які підкреслюють, що
визначення старшокласником себе у суспільстві як особистості, є
самовизначенням, зайняттям активної позиції щодо соціокультурних
цінностей, і тим самим – визначенням сенсу свого існування. Таке
визначення має ціннісно-смислову природу, і як його наслідок
відбувається орієнтація старшокласника майбутнє. Таке розуміння
самовизначення узгоджується з запропонованим М.Шибаєвою
поняттям ”самовизначення особи в культурі”. Так, вона підкреслює
41

Сергій НЕМЧЕНКО

”...важливість процесу самовизначення особи в культурі з метою
виділення і обґрунтування для себе ціннісно-смислових підстав
власної життєвої концепції, а також вибору способів і форм її
реалізації” [286, с.3]. Свідомість старшокласника не є ”ціннісним
хаосом” [30, с.196]. Звичайно, його ціннісно-смислова орієнтація ще
відрізняється
від
ціннісно-смислової
орієнтації
дорослого.
Самовизначення не завершується у ранньому юнацькому віці, і в
подальшому розвитку людина приходить до нового самовизначення,
відбувається подальший розвиток особистості. Таке розуміння
дозволяє нам вибудувати цілісну картину самовизначення у
юнацькому віці. Самовизначення орієнтує на досягнення певного
рівня у системі соціальних відносин.
На основі викладених позицій видається можливим пояснити і
подвійний характер самовизначення, на який указувала Л.Божович.
”Позбавленість
конкретності
пошуків”,
”романтичний
характер”, відсутність якихось тимчасових уявлень про майбутнє у
молодших старшокласників пояснюється тим, що ми маємо справу з
самовизначенням, що відбувається на рівні цінностей. Цінність
принципово стоїть поза часом; задаючи людині уявлення про
майбутнє, вона не співвідносить його з тимчасовою віссю, з
хронологією, бо то інший вимір – вимір ”смислового майбутнього”
(М.Бахтін). Тимчасове майбутнє, тобто більш-менш точне
планування свого життя у часі (життєвий план, що розуміється як
система
цілей),
мабуть,
виникає
на
рівні
соціального
самовизначення. Надалі ці два види уявлення про своє майбутнє
співіснують, виконуючи різні функції: смислове майбутнє – функцію
смислоутворення, тимчасове – регулятивну функцію. Звідси, на
нашу думку, подвійність життєвих планів, життєвих перспектив, яка
наголошується багатьма дослідниками.
Отже, підбиваючи підсумки з визначення головних
новоутворень раннього юнацького віку, ми прийшли до таких
висновків: 1) самовизначення як психічне явище виникає у ранньому
юнацького віці; 2) потреба у самовизначенні є потребою формування
смислової системи, у якій поєднується уявлення про себе і про світ;
3) самовизначення має ціннісно-смислову природу. Активне
визначення своєї позиції щодо суспільно виробленої системи
цінностей, визначення на цій основі сенсу свого власного існування;
отримання старшокласником своєї ціннісно-смислової єдності і його
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реалізація є визначенням себе в світі, самовизначення; 4) істотною
особливістю самовизначення є його орієнтованість у майбутнє,
причому розрізняють два види майбутнього: смислове і тимчасове
майбутнє.
Крім зроблених нами висновків, на нашу думку, варто
підкреслити
такі
важливі
чинники,
притаманні
для
старшокласників: у цей час, як правило, відбувається формування
самоповаги, заснованої на самооцінці й самовихованні; зростає
рівень самосвідомості − усвідомлення своїх якостей і можливостей;
підвищується інтерес до моральних проблем, відбувається
становлення моральної свідомості; розширюється сфера вільного
спілкування; у оцінці людини домінує етичний елемент;
підвищується чутливість, емоційна напруженість. Розгляд усіх вище
перерахованих чинників наводить на думку, що в цей період
інтенсивно
розвиваються:
когнітивна,
емоційно-вольова,
комунікативна та поведінкова сфери особистості старшокласників.
Таким чином, основними психологічними закономірностями
поведінки старшокласників, на які конче потрібно реагувати у
виховному процесі, є: старшокласники вважають себе дорослими;
вважають себе самостійними й відстоюють право на власну думку; не
терплять тиску зверху в своїх громадських справах; зверхньо
ставляться до ”дитячих” шкільних справ; нетерпимі до грубощів та
єхидства; не люблять підлабузництва, панібратства; самолюбиві й
образливі, особливо тоді, коли хтось сумнівається в їхніх
можливостях здійснити щось значне тепер і в майбутньому; досить
педантичні в питаннях дружби й кохання; схильні до зміни настроїв,
часто перебувають в емоційному напруженні; по-дитячому довірливі
до старших, особливо до вчителів [33, с.164].
Отже, розглянувши особливості старшого шкільного віку,
можна зробити висновки, що перераховані вище особливості
раннього юнацького віку мають бути враховані у процесі корекції
девіантної поведінки.
Повноцінна моральність не може сформуватися у процесі
навіювання чи наслідування, тому що під час застосування таких
методів у людини виникає моральний витвір життєвого рівня
”поводитися як усі”, в якому емоційний компонент домінує над
інтелектуальним.
”Спочатку вважали, що якості особистості за своєю
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психологічною природою являють собою засвоєну (до ступеня
звички) відповідну форму поведінки. Проте дослідження виявили
обмеженість подібного розуміння. З’ясувалося, що ці новоутворення
також є складними структурами, що містять не тільки способи
поведінки, а й специфічні для кожної якості мотиви. Якщо ж спосіб
поведінки засвоюється за чужим мотивом, у дитини утворюється
вміння поводитися відповідним чином, але вона не відчуває у цій
поведінці ніякої потреби. Вона перестає бути відповідальною чи
акуратною, як тільки знімається контроль з її поведінки” [48, с.211].
Спираючись на це твердження, можна зробити висновок, що
не має підстав вважати індивідуально-вибіркове ставлення
(особистісні властивості) як належне до ядра особистості, оскільки,
по-перше, їхні предмети (етичні норми) для людини не є у достатній
мірі безпосередньо значущими, по-друге, самі вони слабко емоційно
переживаються суб’єктом, тож в результаті цього не фіксуються у
його внутрішньому світі. Відтак у суб’єкта, який знаходиться на рівні
розвитку цих ставлень, часто не виникає необхідної стійкості щодо
втілення їх у конкретні дії або вчинки. Тому, якщо навіть на протязі
тривалого часу створювати штучні умови для того, щоб зробити
деяку діяльність важливою для дитини, домагатися, щоб вона
отримувала задоволення від неї, результату не буде, з тої причини,
що цей тип ставлень не пов’язано ”з усвідомленням самої себе,
становленням змісту ”Я – образу” і тим, що умови виховання не
забезпечують утворення даного зв’язку” [184, с.33]. Виходячи з цього,
можна зробити висновок, що розвиток особистісних цінностей, а не
розвиток суб’єктивно-оціночних ставлень, може дати потрібний
результат.
Підтвердження нашого висновку ми знаходимо у М.Бобнєвої:
”Щоб норми, які включені в суспільну свідомість, були не тільки
представлені в ”індивідуальній свідомості, а й ”присвоєні”
особистістю, тобто перетворилися б в елементи свідомості даної
особистості, необхідні особливі процеси, які забезпечують таке
включення. Зміст індивідуальної свідомості, який являє собою
засвоєні особистістю продукти суспільної свідомості, ”присвоюється”
свідомістю особистості завдяки виробленню до них певного
особистісного ставлення шляхом включення їх у систему смислів і
значень, структурного співвіднесення з загальною сферою свідомості
особистості та її компонентами, їх ”розміщення” у феноменальному
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полі свідомості особистості і зв’язування в організаційній структурі
поведінки і внутрішнього суб’єктивного світу особистості. Лише за
такої ”обробки” змісту індивідуальної свідомості цей зміст стає
частиною внутрішнього світу особистості й відповідно змістом
справжньої свідомості особистості” [42, с.108].
Через категорію ”ставлення” В.М’ясищева, на нашу думку,
можна пояснити механізм розвитку особистісних цінностей як
компонентів узагальненого образу ”Я”. Ставлення людини до самої
себе – це осмислене ставлення до власних особистісних властивостей.
Це процес розвитку самосвідомості, адже, щоб ставитись до чогось у
собі, треба, принаймні, його мати. Наповнення соціальним змістом
”Я” особистості має відбуватися за допомогою цілеспрямованого
виховного процесу. Інакше кажучи, йдеться безпосередньо про
породження, створення ”Я”, що визначає соціальну та індивідуальну
цінність кожної людини.
Поняття ”особистісна цінність” фіксує цінність ”Я” невідривно
від ставлення особистості до конкретного фрагмента природного й
соціального світу. У понятті ”самооцінка” цей зміст може бути
психологічно втраченим, і тоді цінність ”Я” виявляється досить
абстрактною тому, що часто не зрозуміло, які саме риси важливі для
особистості. Особистісна цінність завжди опосередкована реальною
поведінкою та її конкретними результатами [33, с.214].
У сучасній науці склалося таке положення, що наявність у
кожного суб’єкта образу ”Я” просто постулюється, тому дослідження
цієї проблеми зводиться до ”пошуку себе”, ”відкриття ”Я”, в той же
час не постає проблема про механізми формування і розвитку самого
”Я”, це, на нашу думку, і призводить до неефективності виховного
процесу. Можна припустити, що особистісні цінності − клітинка
образу ”Я”, тому розкриття механізмів їх становлення і
трансформації є вкрай необхідним та своєчасним [126].
Не можна говорити, що не проводилось ґрунтовних
досліджень проблеми розвитку морального ”Я”, таку спробу, в
першу чергу, зробив Л.Кольберг [122, с.292-298], ґрунтуючих на
відповідних ідеях Ж. Піаже [197], але результати його дослідницької
діяльності звелися до описового рівня констатуючих досліджень, які
не в змозі бути основою для побудови тих чи інших розвивальновиховних технологій. Обґрунтування цього висновку ми робимо на
основі того незаперечного факту, що в теорії Л.Кольберга йдеться не
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про моральний розвиток особистості, а про становлення моральних
суджень.
Дослідження С.Якобсон теж проводилися, виходячи з того
положення, що образ ”Я” у дитини вже існує. цей образ, на її думку,
”може вплинути на вибір моральної поведінки”, якщо він буде
залучений до порівняння з етичними еталонами за умови, що з цими
еталонами, окрім вчинків, співвідноситиметься й людина, яка
здійснила їх. Залучення в процес порівняння з етичними еталонами
самої дитини як особистості видається таким: ”по-перше, етичний
еталон, який об’єктивно існує зовні, отримує у цілісному образі
дитини (самої себе) немовби внутрішнє суб’єктивне втілення. Він
стає внутрішньо опосередкованим. А цією опосередкованою ланкою
і виявляється образ самої себе як особливої цілісності, що відповідає
етичному еталону.
По-друге, в результаті появи цього образу, який виступає
суб’єктивним втіленням об’єктивного етичного еталону, розрив між
етичною цінністю дії та індивідуальною зацікавленістю у ній
перетворюється у розрив між етичною оцінкою себе в цілому й
зацікавленістю у здійсненні часткової дії” [295, с.336]. На нашу думку,
ця теорія має певний недолік, у ній не висвітлено, яким чином
відбувається ”внутрішнє суб’єктивне втілення”, адже не йдеться про
особистісні цінності, які невідривні від ставлення особистості до
”етичного еталону”, мова йде про не розкриті механізми
трансформації та ”присвоєння” зовнішнього ”етичного еталону” у
особистісну цінність, яка б стала важливою для дитини. У цьому
випадку, ми вважаємо, розглядаються суб’єктивно-оцінні ставлення,
про розвиток яких ми вже говорили вище. Більш конструктивним
ми вважаємо підхід до визначеної проблеми І.Беха, який у своїх
працях визначає такі особливості досліджуваної нами проблеми:
розвиток особистості необхідно починати з формування первинних
образів ”Я”; особливе значення у розвитку первинного ”Я” має
розвиток мовлення, який підносить дитину на якісно новий рівень
взаємин зі світом; справжнє народження зачатків духовного у дитини
пов’язане з вирізненням мотивів виконаних нею дій.
Розв’язання соціально-морального завдання, на нашу думку,
має ґрунтуватися на ціннісному усвідомлено-емоційному ставленні
суб’єкта до засвоюваного етичного змісту, тому що в цьому процесі
важлива роль належить власній активності особистості. Таким
46

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

чином,
соціально-моральне
завдання
має
виступати
системоутворювальною клітиною виховного процесу. Ми цю думку
підтримуємо.
Одним із важливих компонентів у становленні моральної
поведінки, на нашу думку, спілкування, яке є важливим чинником
розвитку й виховання особистості. Мовленнєве спілкування
недоцільно зводити лише до діяльності і відповідно ототожнювати
суб’єкт із об’єктом, тому що у даному випадку реалізуються
суб’єкт−суб’єктні стосунки. Визначений підхід зумовлений тим, що
виховний процес здійснюється як багатопланове й багаторівневе
мовленнєве спілкування, оскільки у формуванні вищих психічних
функцій вирішальну роль відіграє мовленнєва взаємодія. За
допомогою спілкування, яке є, на нашу думку, актом виховання,
відбувається навчання, як правильно діяти у навколишньому
соціальному оточенні відповідно до вироблених у суспільстві норм
поведінки. Мовленнєве спілкування − це засіб передачі соціального
досвіду від людини людині. У межах цього досвіду норми поведінки
із усталених фрагментів культури набувають специфічних
національних форм, поєднуючи універсальну і ”організаційну”
функції культури [39, с.60-62], складна взаємодія людей, у якій
”здійснюється обмін думками, почуттями, переживаннями,
способами поведінки, звичаями, необхідна умова формування,
існування й розвитку особистості” [74, с.317], ”складова процесу
соціалізації” [193, с.42].
Становлення моральної поведінки взагалі і розв’язання
соціально-моральних завдань не може бути здійсненим, якщо
вихованець не усвідомив своєї позиції, свого образу ”Я”, а отже, не
відбулася особистісна рефлексія. У цій діяльності важлива роль
належить емоційним переживанням, які продовжують внутрішню
активність у вирішенні моральної проблеми. Переживання −
своєрідний психофізичний стан, в якому виявляється зацікавлене
ставлення до когось (чогось) [130, с.252].
Враховуючи це формулювання поняття ”переживання”, можна
припустити, що процес самоусвідомлення має бути підсилений
відповідними емоційними засобами виховання, дією чуттєвого фону.
Відомий фахівець К.Ізард виділяє такі фундаментальні емоції:
інтерес, радість, подив, горе, гнів, огида, презирство, страх, сором,
провина. Варто також підкреслити, що комплекс з двох або кількох
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фундаментальних емоцій – явище, що виникає досить часто. Такі
комплекси як варіативні комбінації основних емоцій мають велике
значення для формування соціальних зв’язків з близьким і далеким
оточенням.
До
найпоширеніших
комплексів
емоцій
належать:
тривожність, депресія, любов, ворожість. Позитивні і негативні емоції
та їх поєднання відповідним чином впливають на зміст, характер,
спрямованість стосунків.
Досліджуючи нашу проблему, ми спираємося на тезу про те,
що процес самоусвідомлення має бути підсилений відповідними
емоційними засобами виховання, дією чуттєвого фону. На наш
погляд, треба звернути увагу на таку емоцію, як радість, пояснюється
це тим, що вона належить до позитивних емоцій, які вирізняють
оптимістичні погляди на життя, активну позицію. Підтвердження
цієї думки ми знаходимо у І.Беха, який писав, що ”серед розмаїття
людських емоцій саме почуття радості має величезні виховні
потенції, які, на жаль, недостатньо використовуються у
традиційному виховному процесі, що безпосередньо відбивається на
його результативності” [33, с.257]. Стан радості є попередником
поведінки, що готує особистість до смислопороджувальної моральної
діяльності, він послаблює дію внутрішніх бар’єрів, які зумовлюються
егоцентричною позицією і стають на заваді досягнення суспільно
значущих цілей. Актуалізація емоційного переживання радості ще
не забезпечує досягнення запланованої розвивальної мети. Тому
необхідне продуктивне диференційоване сприймання вихованцем
запропонованого йому соціально-морального завдання і розгортання
виховання під впливом аргументації педагога, внутрішнього діалогу,
спрямованого на самовизначення в даній ситуації, на свідоме її
прийняття і втілення у конкретний вчинок. На основі такої дії, на
нашу думку, у вихованця виникає первинний особистісний смисл
певної моральної норми, а переживання радості у зв’язку зі
здійсненням такого вчинку викликає у нього почуття впевності у
собі, зміцнює альтруїстичні бажання.
Тому можна зробити висновок про те, що використання цього
емоційного утворення у внутрішньому процесі формування й
розвитку особистості є доцільним та обґрунтованим і сприяє
вирішенню соціально − моральних завдань.
Розглянувши принципи становлення і чинники моральної
поведінки, ми переходимо до розгляду поняття ”девіантна
поведінка”.
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Сутність, структура та типологія девіантної поведінки
Проблема девіантної поведінки викликає великий інтерес
дослідників у різних галузях наукового знання. ”Вже написано тисячі
томів, які присвячено проблемам девіантної поведінки, але до
нашого часу не зовсім зрозуміло, що воно таке” [69, с.6]. Сучасні
знання
про
девіантну
поведінку
особистості
дозволяють
стверджувати, що ми маємо справу з надскладною формою
соціальної поведінки особистості, детермінованою системою
взаємопов’язаних факторів. Необхідно підкреслити, що на цей час не
існує єдиної теорії девіантної поведінки. В той же час існують великі
знання з даного питання, накопичені у різних наукових
дисциплінах: медицині, біології, психології, педагогіці, соціології,
праві. Так, можна констатувати, що клінічний підхід вивчає
психопатологічну природу девіантності, соціологічний розглядає
соціальні детермінанти, психологічні концепції роблять акцент на
вивченні внутрішньоособистісних механізмів цього явища.
Огляд різних теорій, на наш погляд, дає можливість отримати
відносно цілісну картину виучуваного явища у світлі сучасних знань
про нього.
У вітчизняній та зарубіжній науці існує ряд концепцій, кожна з
яких розглядає порушення особистісного розвитку як наслідок
досить
різноманітних
причин.
Аналізуючи
педагогічну,
психологічну, соціальну, юридичну, медичну літературу, ми
зустрічаємо різні визначення поведінки, що відхиляється від норми.
Сучасні вчені стосовно неповнолітніх, що мають відхилення у
розвитку, які накладають специфічний відбиток на поведінку,
використовують
терміни:
”важкий”,
”важковиховуваний”,
”аморальний”, ”соціопат” [207] ”педагогічно занедбаний” [166],
”недисциплінований”,
”асоціальний”
[134],
”девіантний,
делінквентний”, ”дезадаптований” [79; 208], ”агресивний” [216],
”кримінальний” [57], ”маргінальний” [185]. Усі ці терміни несуть
однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. У зв’язку з
тим, що у науковій літературі відсутня єдина практика вживання цих
визначень, незрозуміло, до якої категорії слід віднести
старшокласника, що має вади поведінки. Ми вважаємо, що доцільно
використовувати для визначення цього феномену термін ”девіантна
поведінка”.
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Існує кілька підходів до вирішення проблеми девіантної
поведінки, суттю яких є потяг до пізнання причин девіантної
поведінки. На їх основі складемо програму діяльності корекції
девіантної поведінки. З цією метою, на наш погляд, треба зробити
короткий огляд деяких теорій.
Особливої уваги заслуговує питання про детермінацію
девіантної поведінки, закономірності її формування, механізми
функціонування.
Під детермінацією розуміють сукупність факторів, що
викликають, провокують, посилюють або підтримують девіантну
поведінку [106, с.41].
Соціальні фактори.
Детермінуючі фактори впливають на різні рівні соціальної
організації, у якій особистість є однією з підсистем. Система
”суспільство − особистість” функціонує одночасно на декількох
рівнях: геофізичному, макросуспільному, соціально-груповому,
мікросоціальному, індивідуально-особистісному, психофізіологічному.
У відповідності до відокремлених рівнів можна визначити такі
групи факторів, які детермінують девіантну поведінку особистості:
зовнішні умови фізичного середовища; зовнішні соціальні умови;
внутрішні успадковано-біологічні і конституційні передумови;
внутрішньоособистісні причини і механізми девіантної поведінки
[106, с.41].
Зробимо аналіз факторів девіантної поведінки у відповідності
до прийнятої класифікації.
До зовнішніх факторів девіантної поведінки відносять такі, як
кліматичний, геофізичний, екологічний ті ін. Такі явища, як галас,
тіснота, геомагнітні коливання, потенціюють стрес, спроможні стати
неспецифічними умовами девіантної поведінки [55, с.157-173].
Більш суттєвими факторами, на наш погляд, які впливають на
поведінку особистості є зовнішні соціальні умови. До них можна
віднести: суспільні процеси (соціально-економічні, державна
політика, традиції, мода, вплив засобів масової інформації та ін.);
характеристика соціальних груп, у яких існує особистість (расова,
етнічні утворення (групи), субкультура, соціальний статус,
референтна група); мікросоціальне середовище (рівень та стиль
життя родини, психологічний клімат у родині, особистості батьків,
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характер взаємовідносин у родині, стиль сімейного виховання, друзі,
значимі люди).
У соціологічних моделях (Е.Дюркгейм, Р.Мертон, Т.Парсон,
С.де Гразія, Г.Беккер, Н.Смелзер, В.Зенківський) вказується на зв’язок
соціально-економічних умов існування суспільства та соціальних
відхилень. Основні погляди дослідників представлені у таблиці 1.4.
У свою чергу Ю.Клейберг розкриває сутність девіантної
поведінки через ставлення особистості до культурних норм.
”Девіантна поведінка − це специфічний спосіб зміни соціальних
норм та очікувань за допомогою демонстрації особистістю
ціннісного ставлення до них” [117, с.17]. Для цього використовуються
сленг, символіка, мода, манери, вчинки. Девіантна поведінка
виступає як засіб досягнення значимої мети, самоствердження та
розрядки. Таким чином, аналізуючи вище вказані погляди, ми
приходимо до висновків, що соціологічні та близькі до них соціально-психологічні теорії розглядають девіантну поведінку як підсумок
соціальних процесів, складних взаємовідносин між суспільством та
конкретною особистістю.
Таблиця 1.4
Соціологічні теорії девіантної поведінки
№
1

Дослідники
2

1.

Е.Дюркгейм

2.

Р. Мертон

3.

Т.Парсон

4.

С. де Гразія

5.

Г.Беккер

6.

Н.Смелзер

Пояснення причин виникнення девіантної
поведінки
3

Це особливий психічний стан індивідуальної і
суспільної
свідомості,
який
характеризується
розладом
системи
”моральних
цінностей”
і
”вакуумом ідеалів” [212].
Розрив між культурними ідеалами суспільства і
соціально схваленими методами їх досягнення [304].
Виникненням девіантної мотивації невиконаних
бажань [303].
Розділяв стан аномії на ”просту” та ”гостру”, маючи
на увазі під ”простою” – конфлікт цінностей, а під
”гострою” – загальний розпад вдосконалень [301].
Недосконалість соціалізації, внутрішні конфлікти, та
новоутворення [305].
Відповідність чи невідповідність вчинків соціального
очікування [240].
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1

2

3

7.

Дж.Мід

8.

В.Зенківський

Прийняття особистістю ролі девіанта у суспільстві
[145].
Відсутність системи, стійкого закону, підкорення
поривам почуттів, бажань, довіра лише власному
досвіду, систематичне і свідоме відкидання будь-яких
способів примусу до будь-чого” [104].

”З одного боку, ми бачимо, що у самому суспільстві є серйозні
причини для девіантної поведінки, з іншого боку, ми закономірно
доходимо до розуміння ролі індивідуальності людини у процесі
соціалізацї її особистості” [106, с.45].
Соціологічні теорії не пояснюють, чому старшокласники, які
знаходяться в однакових соціальних умовах, демонструють
принципово різну поведінку. Ми визнаємо, що соціальні умови
дійсно визначають характер девіантної поведінки, але їх недостатньо
для пояснення причин та механізмів девіантної поведінки.
Біологічні фактори.
Іншими важливими факторами, що впливають на становлення
девіантної поведінки, є внутрішні, біологічні умови, той природний
ґрунт, з яким взаємодіють зовнішні умови.
Біологічні
фактори
включають:
успадковано-генетичні
особливості, вроджені якості індивіда (придбані під час
внутрішньоутробного розвитку та полог), імпритінг (западання на
ранніх етапах онтогенезу). Вони регулюють такі характеристики
індивідуального буття: ґендерні (статеві) розбіжності; вікові
особливості; фізичну конституцію; здоров’я; стан і типологічні якості
нервової системи.
Теорії, які пояснюють девіантну поведінку з точки зору
біологічних причин, були першими з тих, що зробили спробу дати
пояснення причинам виникнення такої поведінки. Основні погляди
представлені у таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Біологічні теорії девіантної поведінки
№
1

1.

52

Дослідники
2

Ч. Ломброзо

Пояснення причин виникнення девіантної
поведінки
3

Зв’язав девіантну поведінку з особливостями
анатомічної будови людини [160].
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1

2

2.

У. Шелдон

3.

К. Лоренц

4.

Ф. Гальтон

5.

У. Пірс

6.

А. Торгерсен

7.

К.Льюїс

3

Пов’язував девіантну поведінку з темпераментом та
соматичною будовою людини [221, с.252].
Пояснював девіантну поведінку з уродженим
інстинктом боротьби за існування [210, с.37].
Пояснював девіантну поведінку генетичною
обумовленістю та пов’язував її з нейротизмом та
екстраверсією [236, с.46].
Пояснював девіантну поведінку зайвими
хромосомами у людини [300, с.2].
Пояснював девіантну поведінку ”синдромом
важкого темпераменту”[282, с.241].
Пояснював девіантну поведінку мікросоціальними
умовами – насильницькими діями з боку батька та
психічними захворюваннями матері [300, с.248].

Аналізуючи біологічні теорії, ми можемо зробити висновки
про те, що внутрішні біологічні процеси відіграють важливу роль у
формуванні девіантної поведінки, вони визначають силу та характер
реакцій на вплив довкілля, але вони діють тільки у контексті
визначеного соціального оточення. У свою чергу соціальні умови в
змозі викликати відповідні зміни в організмі. В цілому вбачається, що
девіантна поведінка є підсумком складної взаємодії соціальних і
біологічних факторів, дія яких, у свою чергу, відбивається через
систему стосунків особистості.
Психологічні фактори.
Ми розглянули соціальні і біологічні теорії становлення і
механізмів девіантної поведінки. Аналіз психологічних механізмів ми
починаємо з огляду екзистенційно-гуманістичного підходу до
девіантної поведінки. Ці концепції розглядають особистість та її
поведінку в аспекті сутності характеристик людини.
Основні погляди дослідників цього напрямку наведено у
таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
Екзистенційно-гуманістичний підхід до девіантної поведінки
№
1

1.

Дослідники
2

В.Франкл

Пояснення причин виникнення девіантної
поведінки
3

Пригнічення своєї духовності, уникнення відповідальності за відсутність пошуку свого життя [264].
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1

2

3

2.

К. Роджерс

3.

А. Маслоу

4.

Е.Фромм

Нереалістичні, викривлені уяви про себе,
внутрішній конфлікт між потребою у
самореалізації та зовнішніми оцінками [220].
Неможливість самоактуалізації через любов,
творчість та духовність [165, с.197].
Наслідок екзистенційних проблем особистості та
порушення її духовного розвитку [270; 271; 272].

У гуманістичних моделях девіантна поведінка визначається як
результат штучних перешкод, що блокують потенціал зростання та
розвитку особистості. Це стан невідповідності, внутрішнього
дисонансу, причому головним його джерелом є потенційний
конфлікт між установками ”Я” та досвідом людини [165; 220; 275; 24].
На наш погляд, ці теорії привертають до себе увагу, в першу
чергу, у зв’язку з тим, що розгляд сутності девіантної поведінки
пов’язано з такими поняттями, як духовність, свобода,
відповідальність, бездуховність, пошук смислу життя, цінності,
самоактуалізація.
Аналіз психодинамічного підходу до визначення девіантної
поведінки дає можливість зробити висновок про те, що ці концепції
розкривають
глибинні
механізми
особистісного
розвитку
функціонування, дають відповідь, чому людина поводиться тим чи
іншим чином.
Основні погляди представників психодинамічної психології
подано в таблиці 1.7.
Таблиця 1.7
Психодинамічні підходи до визначення девіантної поведінки
№

Дослідники

1

2

Пояснення причин виникнення девіантної
поведінки
3

1.

З.Фрейд

Наслідок як недостатньо сформованого, так і
занадто жорстокого супер Его [267, с.217]

2.

А.Фрейд

3.

А.Адлер

Робота нерозпізнаних захисних механізмів,
спрямована на боротьбу з труднощами [265]
Поєднання
комплексу
неповноцінності
з
неадекватною
життєвою
установкою
та
нерозвинутим соціальним почуттям [4].
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1

2

4.
5.

К.Хорні
У.Шутц

6.

О.Ранк

3

Незадоволений потяг до безпеки. [277].
Потреба приєднання, підтримки та схвалення з
боку близького оточення [183, с.160].
Наслідок протиставлення своєї волі іншим
людям [214, с.399].

У психоаналітичних теоріях девіантна поведінка розглядається
разом з іншими формами поведінки, є відхиленням від норми,
психастенією, станом нав’язливості, сексуальними девіаціями,
різними формами соціальної дезадаптації та розуміється як наслідок
прихованих психічних впливів, про які людина може й не
здогадуватися, оскільки вони часто заглиблені у дитячі переживання.
Якщо психоаналітичні підходи орієнтовані на вивчення
внутрішньої динаміки розвитку особистості, то теорії біхевіоризму
вивчають поведінку, яка спостеріггається безпосередньо.
Біхевіоральна теорія − це всеосяжна теорія, що описує на основі
експериментів закони або принципи поведінки людини [13].
Основні погляди дослідників цього напрямку наведено у
таблиці 1.8.
Аналізуючи вищевказані погляди, ми доходимо висновку, що у
біхевіористичних теоріях велику роль відведення соціально
сформованим факторам; девіантність визначається як розвиток схем
поведінки з недостатньою пристосованістю, що встановлюється у
процесі класичного формування умовних рефлексів, вироблення
інструментальних умовних рефлексів і моделювання. Ця модель
вказує на соціальні мікрооточеннєві причини формування
девіантної поведінки.
Таблиця 1.8
Біхевіористичний підхід до девіантної поведінки
№
1

Дослідники
2

1.
2.

І. Павлов
Дж.Уотсон

3.

Б. Скінер

Пояснення причин виникнення девіантної
поведінки
3

Реакція на індиферентний стимул [206, с.256-117]
Реакція на незадовільне пристосування до
довкілля [38].
Наслідок складного зумовлення оточення [235,
с.127].
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1

2

4.

Г.Айзенк

5.

А.Бандура

6.

А.Бек

3

Незгаслі
умовні
реакції,
які
здатні
до
самозміцнення і реагують на кожний відповідний
стимул [183, с.214].
Наслідок соціального навчання − складної
взаємодії подій та внутрішніх детермінант
особистості [299, с.11].
Невдале реципторне гальмування (невдалий
процес відучення) [299, с.235].

Таким чином, проаналізувавши психологічні концепції,
зробимо висновок про те, що девіантна поведінка може бути
наслідком
духовних
проблем,
пов’язаних
з
внутрішньоособистісними конфліктами та неадекватними психічними
захистами, шкідливими звичками − дією, що мала неодноразове
повторення та винагородження, як зовнішнє, так і внутрішнє.
На основі згаданих вище теорій сформульовано і кілька
визначень девіантної поведінки. Девіантна поведінка розуміється як
відхилення від чинних у суспільстві соціально-правових і моральних
норм, як соціально дезадаптаційна поведінка, як поведінка
саморуйнувальна, оскільки індивід приносить шкоду сам собі:
психічна, соціальна, духовна аутоагресія, що виявляється у
шкідливому впливі на психічний стан і здоров’я, суспільний статус і
соціальні цінності особистості, духовну сферу й цінності орієнтації
[283; 68; 195; 22; 131; 79; 243; 137; 112; 121].
Що стосується інших термінів, які наводилися вище, то,
провівши їх порівняльний аналіз, ми дійшли висновку, що вони
позначають споріднені поняття. У процесі аналізу ми користувалися
наступними теоретичними висновками.
Під делінквентною розуміють таку поведінку, що тягне за
собою карні дії. Делінквент це особа у віці до 18 років, чия поведінка
шкодить іншій особі чи групі й перевищує межу, встановлену
нормальними соціальними групами на даному етапі розвитку
суспільства. За кордоном поширено термін ”делінквент”, що на
практиці вживається для визначення неповнолітнього злочинця. При
досягненні повноліття ”делінквент” автоматично перетворюється на
”кримінала” чи ”антисоціальну особистість” [137]. В педагогіці для
таких особистостей використовується термін ”важкий”.
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В свою чергу А.Краковський характеризує ”важких” як
саршокласників,
що
відзначаються
впертістю,
свавіллям,
негативізмом, критицизмом, бравуванням своїми недоліками,
немотивованими дикими вчинками, протиставленням себе вчителю,
афективними спалахами, грубістю [141, с.4].
Важковиховуваність В.Сорока-Росинський визначає як стан
дитини, що відірвалася від родини, потрапила на вулицю, стала
злодієм, не ходить до школи, звикла жебракувати, рано стала
освіченою у сексуальному плані, але серцевина її особистості
залишилася недоторканою й уся ”зіпсованість” зосередилася
головним чином на периферії і її характері, не створивши ще стійких
поєднань та інших звичок [59].
Визначення важковиховуваним учням В.Оржеховська дає таке:
це категорії учнів, у яких під впливом несприятливих для їхнього
розвитку соціальних, психолого-педагогічних та медико-біологічних
факторів відбувається порушення моральних ставлень до навчання
та норм поведінки, зниження або і втрата почуття відповідальності за
свої звички [188].
Саме
поняття
”важкий”
набуло
форми
широко
розповсюдженого соціального стереотипу. Насамперед необхідно
розмежовувати поняття ”важкий” та такий, що ”важко піддається
вихованню”. Важковиховуваність допускає опір виховному впливу,
що зумовлюється різними причинами, в тому числі дефектами
розумового та фізичного розвитку, педагогічними прорахунками,
ускладненнями соціальної адаптації до засвоюваної соціальної ролі,
особливостями характеру, темпераменту, іншими особистісними
рисами і, зрештою, відхиленнями асоціального плану. Як відомо,
опір виховному впливу не завжди пов’язується з соціальною
занедбаністю, з відхиленнями у свідомості й поведінці
старшокласника. Він може виявитися й наслідком педагогічних
прорахунків, невміння використовувати індивідуальний підхід у
процесі навчання й виховання. Стереотип же ”важкого” несе в собі
певні очікування суспільно небезпечної поведінки й допускає ряд
достатньо певних типових і соціальних якостей, що добре
усвідомлюються як дітьми, так і дорослими [27]. Для ”важкого”
характерне включення до певної вуличної субкультури зі своїми
нормами, поняттями ”що добре, а що – погано”, жаргоном,
кличками, авторитетами, що заміняють йому референтну групу і
спрямовують процес соціалізації.
57

Сергій НЕМЧЕНКО

На думку Г.Медведєва, який до педагогічно занедбаних
відносить ”психічно і фізично здорових дітей, які стали ”важкими”
через неправильне виховання або відсутність його протягом
тривалого часу”, сутністю педагогічної занедбаності є ”ті відхилення
від норми у свідомості і поведінці дитини, які мають стійкий
характер і зумовлені педагогічними причинами”. Педагогічно
занедбані – це старшокласники з відхиленнями, викривленнями, із
суперечливим ставленням до власних можливостей, товаришів,
учителів, батьків, явищ, що їх оточують [166].
Аналізуючи наведені визначення, ми знайшли їх спільну рису
– така поведінка не є нормативною у гуманітарних науках, тобто
вона відхиляється від чинних норм, а девіація в перекладі й означає
”відхилення”, тому ми вважаємо за необхідне зупинитись на назві
поведінки ”девіантна”. Крім цього, ми повинні відзначити, що деякі
вітчизняні дослідники (О.Олександров, В.Корольов, О.Личко,
В.Менделевич, В.Степанов, Г.Сафіна та інші) розподіляють девіантну
поведінку на злочинну (кримінальну), делінквентну (дозлочинну),
аморальну. Такі різновиди девіантної поведінки визначено з
урахуванням особливостей взаємодії індивіда з реальністю, механізмами виникнення поведінкових аномалій.
За детального аналізу нами виявлено, що аморальна поведінка
зумовлює схильність особистості до здійснення делінквентних та
кримінальних вчинків, що, у свою чергу, є проявами девіацій. Так
Л.Вассерман, І.Горьковська, Є.Романішина [56] визначають делінквентність як провину, схильність, ”психологічну тенденцію до
правопорушень”,
агресивності,
брехливості,
ворожнечості,
жорстокості, пропусків занять у школі. Усі ці прояви завжди
вважалися аморальними, тому ми можемо обґрунтовано висловити
свою точку зору про те, що аморальна, кримінальна та делінквентна
поведінка є однорідними визначеннями. Такі ж відповідності ми
знаходимо у визначеннях: маргінальна особистість ”…відрізняється
схильністю до поведінкових девіацій, аморальності поведінки” [185];
дезадаптована особистість має ”неспроможність засвоїти позитивний
соціальний досвід й адаптуватися до соціально доцільної поведінки”
[208; 79]; ”важкі” відзначаються ”впертістю, свавіллям, негативізмом,
критицизмом, бравуванням своїми недоліками, немотивованими
(дикими) вчинками, протиставленням себе вчителю, афективними
спалахами, грубістю” [207]; ”педагогічно занедбані” – ”з відхиленнями,
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викривленнями, із суперечливим ставленням до своїх можливостей,
товаришів, учителів, батьків, оточуючих явищ” [16]; ”агресивні” –
”що завдають шкоду поведінкою, спрямованою проти інших та
самого себе, й мотивовані ворожістю, гнівом, суперництвом” [68];
”соціопат” – ”відрізняється аномальною формою психічних реакцій і
поведінки відносно певних обставин” [207]; ”антисуспільна
особистість”, антигромадська поведінка – ”що шкодить або
деструктивно впливає на групу чи суспільство в цілому” [134].
Тому, як і в прикладі з аморальною та деліквентною
поведінкою, ми обґрунтовано, на наш погляд, доходимо висновку,
що ці визначення є однорідними і розглядають одне явище –
девіантну поведінку. Необхідно відзначити ще один важливий факт:
усі визначення було сформульовано у період відносної стабільності у
державі. На сучасному етапі ми перебуваємо у стані кризи не лише
економічної, а й кризи суспільних відносин, тому вважаємо за
можливе запропонувати нове розуміння та формулювання поняття
”девіантна поведінка”.
Девіантна поведінка характеризує особистість, яка не
сприйняла моральних норм спільноти, що виховала її, й
адаптувалася на стику двох чи кількох субкультур завдяки
особистісним
новоутворенням,
сформованим
під
впливом
соціальних факторів. Така поведінка відрізняється інфантильністю,
утриманством,
порушеннями
міжособистісних
стосунків,
нездатністю соціально адекватно реагувати на події, що
відбуваються, і контролювати свою поведінку. Названі чинники
нерідко є основними для типології девіантної поведінки. Розглянемо
цю проблему більш ретельно.
Типологізація девіантної поведінки
Типологізація девіантної поведінки пов’язана з певними
труднощами, тому що її виявлення можна вважати як девіантними
так і недевіантними – все визначається нормативними вимогами.
Численні спроби дослідників систематизувати поведінкові
відхилення поки що не призвели до створення єдиної класифікації.
Труднощі насамперед пояснюються кількома обставинами. Основна
причина виявляється у тому, що це міждисциплінарна проблема. У
зв’язку з тим, що термін ”девіантна поведінка” використовується у
різних науках та в різних значеннях, існує багато класифікацій
девіантної поведінки. Серед інших причин, які пояснюють існування
59

Сергій НЕМЧЕНКО

проблеми, слід назвати багатогранність людської поведінки та
невизначеність самого поняття ”норма”. Все це суттєво ускладнює як
визначення загальних критеріїв, так і створення єдиної класифікації
різних видів девіантної поведінки. У той же час систематизації
існують та широко використовуються в окремих дисциплінах.
Умовно їх можна розподілити на 4 основні підходи до проблеми
класифікацій
поведінкових
відхилень:
соціально-правовий,
клінічний, психологгічний та педагогічний.
У межах соціально-правового підходу виокремлюються
соціологічний та правовий напрям.
Соціологія розглядає девіантну поведінку як соціальне явище,
яке складається за кількох обставин: у залежності від масштабу
виділяють масові й індивідуальні відхилення; за наслідками −
негативні (викликають шкідливі наслідки створюють небезпечні
ситуації) і позитивні; за суб’єктом − відхилення конкретних осіб,
неформальних груп (діяльність злочинних груп), офіційних
структур, умовних соціальних груп (наприклад, юнацький
алкоголізм); за об’єктом − економічні, побутові, майнові; за
тривалістю − тимчасові або довготривалі; за типом порушення
норми − злочинність, пияцтво, наркотизм, самогубство, аморальна
поведінка, проституція, утриманство, расизм, геноцид та інші
[217, с.13].
У праві під девіантною поведінкою розуміють все, що не
відповідає прийнятим у цей час правовим нормам і що
забороняється та карається. Провідним критерієм правової оцінки є
діяльність індивіда, що загрожує суспільству. За характером
суспільної небезпеки розрізняють: злочинні дії; адміністративні
вчинки; громадянсько-правові делікти; дисциплінарні вчинки
[124, с.13].
Клінічний підхід базується на тому, що деякі види девіантної
поведінки можуть переходити з крайньої межі норми у хворобу та
ставати предметом вивчення медицини. Медична класифікація
девіантної поведінки базується на психопатологічному та віковому
критеріях. У відповідності до них існують поведінкові порушення,
які відповідають медичним діагностичним критеріям, тобто, що
досягли рівня хвороби [175, с.9].
Психологічний підхід ґрунтується на виокремленні
соціально-психологічних відмінностей різних видів девіантної
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поведінки. Психологічні класифікації будуються на основі таких
критеріїв: вид норми, що порушується; психологічна мета поведінки
та її мотивація; індивідуально-стилеві характеристики поведінки.
Найбільше нас цікавить педагогічний підхід до визначеної
проблеми. Слід зазначити, що педагогічні класифікації менш
диференційовані та зазвичай взяті з інших наук. Поняття ”девіантна
поведінка” у багатьох випадках розглядається як ”дезадаптація”.
У світлі основних педагогічних завдань виховання девіантна
поведінка може носити характер як шкільної [88, с.2], так і соціальної
дезадаптації.
У структуру шкільної дезадаптації, крім таких проявів, як
неуспішність у навчанні, порушення взаємовідносин, емоційні
порушення, входять ще і поведінкові відхилення. На нашу думку, це
у першу чергу, дисціплинарні порушення, прогули, гіперактивна
поведінка, опозіційна поведінка, паління, хуліганство, крадіжки,
брехня.
Ознаками більш масштабної соціальної дезадаптації у
шкільному віці можуть виступати вживання психоактивних речовин,
сексуальні девіації, проституція, бродяжництво, кримінальні
злочини.
В останній час з’являються нові види девіантної поведінки,
пов’язані з залежністю від латиноамериканських серіалів, комп’ютерних
систем, релігійних сект.
Тому типологізація девіантної поведінки розробляється не
тільки для пояснення причин девіантної поведінки, але і для
вирішення завдань її прогнозування, попередження та корекції. Для
успішного розвитку і самореалізації підростаючого покоління необхідно захистити його від криміногенного впливу мікросередовища,
нейтралізувати фактори, що зумовлюють відчуження неповнолітніх
від позитивно орієнтованих колективів. Забезпечити ранню
корекцію деформацій їх особистостей, не допустити формування
стійкої протиправної поведінки – ось зовсім неповний перелік
обов’язків старшого покоління перед молодшим, бо неповнолітні
через їхню розумову і фізичну недозрілість, психічні особливості,
неповноту соціального статусу потребують особливої уваги,
допомоги, захисту і підтримки з боку родини й інших інститутів
соціального виховання і держави. Зараз ця думка стала загальновизнаною і знайшла відображення в основних положеннях Конвенції
про права дитини.
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Негативні соціальні відхилення неповнолітніх – результат
деформації свідомості особистості під впливом прямих і непрямих
десоціалізуючих чинників. Попередження й усунення означених
процесів, захист дітей і підлітків від негативного впливу, створення
нормальних умов для їх соціально значимого розвитку повинні стати
провідними напрямками у сфері подолання особистісних
деформацій
неповнолітніх.
Це
забезпечить
попередню
нейтралізацію криміногенного оточення дітей, корекцію їх
особистості на ранніх стадіях деформацій моральної і правової
свідомості, застосування заходів адміністративно-правового і карноправового впливу до старшокласників лише у тих випадках, коли
інші засоби себе вичерпали.
Виховна робота з метою запобігання правопорушень серед
неповнолітніх ускладнюється тим, що в педагогічній літературі
відсутня єдина загальноприйнята типологія старшокласниківдевіантів. Це негативно впливає на вибір форм і методів виховної
роботи з ними, призводить до поверхового уявлення про цей
контингент учнів [84].
Реалізація названих підходів є можливою лише за умови
докорінного перетворення сукупності органів, зайнятих соціальноправовою охороною і попередженням соціальних відхилень
неповнолітніх, і вирішення наукового, кадрового, правового,
інформаційного забезпечення нової системи. Розробка теоретичної
моделі процесу попередження та корекція особистісних деформацій
неповнолітніх являє собою орієнтир для формування системи, що
адекватно реагує на детермінанти протиправної поведінки.
Існує немало типологій девіантної поведінки, серед яких варто
виділити роботи А.Долгової [89], Ф.Лесгафта [158], Н.Максимової [164],
Е.Чумаченко [284], Е.Костяшкіна [139], Х.Ремшмідт [218], В.Кудрявцева
[143], А.Селецького та С.Тарарухіна [231], Л.Олифіренко [186],
Ю.Тарнавського [249] та інших. Окремі дослідники будують свої
типології на основі самооцінки людини [218], мотивів девіантної
поведінки [143; 205], психологічних особливостей особистості
[135, с.140,139] відносно довкілля [158]. Але, незважаючи на велику
кількість досліджень у цьому напрямку, загальновизнаної типології
девіантної поведінки не укладено і зараз. На нашу думку, треба
звернути увагу на наступні типологізації, які мають пряме
відношення до нашого дослідження. Це типологізації Ю.Клейберг,
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Г.Кашкарьова, В.Оржеховської. Згідно з цими типологіями існують
моделі девіантної поведінки на особистісному, ситуаційному,
оточеннєвому рівні [118], конфліктно-ситуційному, неврівноваженоситуаційному, нестійкому, активно-негативному [189, с.47];
конфліктно-ситуаційному, неврівноважено-ситуційному, нестійкому,
стійкому з негативним напрямом [83, с.71]. Згідно з цими моделями
девіантної поведінки розглядаємо не особистість взагалі, а її
особливості, пов’язані з її соціальною позицією, соціальною роллю,
диспозицією у групі. Відповідно до поглядів Ю.Клейберга, в основу
особистісної моделі девіантної поведінки покладено синтез трьох
модальностей особистості: активності, соціалізації, інтегративності.
Проаналізувавши наявні типології девіантної поведінки, ми
дійшли висновку про необхідність розширення типів девіантної
поведінки, а саме доповнення їх наступними: інфантильний тип;
маргінальний тип; утриманський тип; корисливий тип; ситуативний
тип.
Інфантильний тип. Інфантильність характеризується як
затримка морального і соціального дозрівання особистості, результат
деформації умов її життя, неправильного виховання і власної
пасивності [201].
Незрілість психіки у вигляді окремих рис ”дитячості” може
зберегтися у людині і в дорослому віці, що є серйозною перешкодою
як у спілкуванні, так і діяльності. Такі старшокласники безтурботно
поверхові в судженнях, не відчувають відповідальності за власні дії і
нездатні стримувати свої бажання.
З одного боку, для інфантильного типу є характерним відчуття
повного відмежування від світу. Його особистість існує як абсолютно
відокремлену індивідуальне утворення, ніяк не пов’язане зі світом. З
іншого боку, представник такого типу відчуває свою повну
залежність від світу. Інфантильному типу властиве таке сприймання
світу, за якого здається, ніби людина маленька і беззахисна, світ може
будь-якої хвилини скривдити чи знищити її. Тоді вона схожа на
маріонетку, якою можна керувати і робити з нею все що завгодно.
Інфантильний тип почуває себе в такому становищі абсолютно
беззахисним і готовий виправдати свої дії фатальним збігом
обставин, здатен здійснити будь-який вчинок, не замислюючись про
його наслідки. Іноді такий тип сам стає в позицію ляльковода і в
нього виникає диктаторське самоусвідомлення. Коли стається так,
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що в підпорядкуванні такої особистості опиняється колектив, то у неї
відразу виникає враження, що перед нею маріонетки, якими можна
керувати, смикаючи за мотузки, і ”ляльки” будуть підкорятися без
жодних обмежень. Представник такого типу ”розділяє і володарює”,
здійснюючи при цьому певну кількість аморальних вчинків. Почуття
сорому у такої людини абсолютно відсутнє, тому, що до такого
почуття треба ”дозрівати”. Примітивне уявлення представника
такого типу про себе природно призводить до аналогічного
уявлення про інших осіб і засоби взаємодії з ними. У таких
особистостей відсутній образ ”Я”, що мав би певний зміст.
У розумінні інфантильної особистості свобода – це насамперед
можливість безкарно ігнорувати буття і волю інших людей та
оточуючого світу: що хочу – те й роблю!
Але оскільки захист психіки працює у кожній людині, то в
інфантильної особистості виникає психологічна проекція або
проекція на окремих людей, через яких усе погане трапляється в
житті; у інфантильної особистості ж завжди все добре. Якщо у такої
людини виникає серйозна проблема, то у неї з’являється єдиний
варіант рішення – треба швидко знайти людину, на яку можна
перекласти свої негаразди, або просто ”включитися” до ситуації,
коли про це можна забути. Вирішити серйозну проблему самостійно
така людина нездатна. Для інфантильної особистості потрібний
”поводир”, якого можна звинувачувати у невдачах. Концепції
саморозвитку в інфантильної особистості не існує, однак це не
означає, що вона не розвивається – її розвиток проходить непомітно
для неї самої.
Соціальні контакти така особистість погано усвідомлює і ніяк
їх не регулює, бо це не є метою – на цьому рівні поняття побудови
стосунків зовсім відсутнє: їй не зрозуміло, що це таке.
В особистості зазначеного типу відсутнє відчуття власної
цінності для колективу і ситуації, вона постійно вагається, не має
самоідентифікації, співвідносить себе з тією роллю, яку їй
запропонували і яка для нього є чимось нестабільним, чисто
зовнішнім і неконтрольованим. Старшокласник не знає, чим може
бути цінним і якщо навіть хтось його щиро і постійно любить, він не
може бути повноцінною особистістю.
В інфантильного типу у розпорядженні лише ілюзорна
особистість і тому відсутня в житті справжня опора, існує страх перед
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будь-якою нестандартною поведінкою. Навіть позитивні ситуації:
увагу, кохання, підтримку, відверту до нього прихильність,
пропозицію допомоги – він сприймає як підозрілу і фальшиву.
Для цього типу характерне патологічне невміння володіти
загальноприйнятими формами поведінки, особливо мовленнєвими
формулами ввічливості. Така людина, як правило не в змозі
вибачатися. Для нього відверто визнати свою провину – неможливий
крок, бо при цьому втрачає своє єство. Якщо він у цю мить визнає
свою провину – це означає, що він нікчема, його просто немає: навіть
локальними вибаченнями він знищує себе повністю. Спалахи
дратівливості, невмотивовані агресії, підкріплені механізмом
психологічного захисту – проекції провини на інші прояви. У такі
хвилини, диктаторська роль може призвести до насильницьких дій.
У той же час, як і після скоєного, повністю відсутні докори сумління і
моральні страждання, оскільки поняття совісті у цих особистостей
практично відсутнє. У таких підлітків спостерігається повний спектр
кримінально-карних дій: від дрібних крадіжок – до насильницьких
дій проти особистості.
Маргінальний тип. Головною рисою маргінального типу є
розрив духовних, економічних і особистісних зв’язків. Він не має
власної системи цінностей, а імітує іншу, живе у двох або й більше
світах, не належачи жодному з них. У маргінального типу домінує
відчуття загубленості, невпевненості, він починає задовольнятися
мізерним, вважати, що в його труднощах винні інші. До
маргінального типу відносимо старшокласника, який знаходиться
між двома групами (просоціальною і асоціальною), що робить його в
певній мірі чужим для них обох. Це означає, що така особистість не
має власної системи цінностей, а тільки імітує чужу, інколи навіть і
така імітація є фальшивою, адже вона передбачає оригінальність, яка
йому не притаманна. У результаті такий старшокласник найбільш
яскраво проявляється у почутті загубленості, у претензійності, у
цинізмі й відчайдушності. Слід зазначити, що маргінальний тип
проявляється найяскравіше в тих спільнотах, де відбуваються значні
соціальні зміни, що, власне, і зумовлює появу людей з позицією
невизначеності, соціальної ідентифікації.
Маргінальний тип потенційно є носієм невротичних
симптомів, тяжких депресій, які в найскладніших випадках можуть
скінчитися самопокаранням.
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До маргінального типу відносимо також різні гетерогенні
групи: бомжів, убогих, повій, алкоголіків, наркоманів, молодіжні
субкультури з ненормативною поведінкою. Вони характеризуються
низьким рівнем визнання загальнообов’язкових цінностей і норм,
відносною депривацією, соціальною і просторовою дистанцією,
недостатніми організаторськими здібностями, що приводить їх з
рештою до девіантної поведінки. Спектр антисоціальних дій містить
повний перелік кримінальних дій, крім того, великою є схильність
цього типу до суіцидальних виявів і демонстрацій.
Утриманський тип. До зазначеного типу відносяться
старшокласники, які живуть під девізом: ”Зроби мені добре!” Їх
зовсім не цікавить, яким чином це ”завдання” можна виконати. Вони
готові на різні кримінальні дії або на користування їх ”плодами”.
Таку категорію мало цікавлять почуття і думки оточуючих, головна
мета їхнього життя – задовольнити життєві потреби, не докладаючи
жодних зусиль, окрім маніпулювання людиною, спрямоване на
досягнення лише власної мети. Вони ”точно” знають, що їм усі інші
винні, заборгували, що їх неправильно оцінюють, погано поводяться
з ними, вони не отримують належного. Такі люди мають
необґрунтовану
підвищену
самооцінку.
Вони
емоційно
неврівноважені, агресивні у прагненні довести свою значимість,
інколи ”плаксиві” у спробах досягти певних благ для себе. Можуть
також догоджати й бути дуже слухняними, але тільки тоді, коли не
можуть досягти своєї мети інакше, не мають відчуття емпатії,
брехливі й лицемірні. особистості такого типу можуть у будь-який
момент собі на користь зрадити найближчу людину. Якщо у
залежності від такого типу знаходяться люди, то він поводить себе як
тиран. Часто спостерігається і схильність до садизму: як морально,
так і фізично. Лінивий, і практично не володіє трудовими
навичками, щоб якимось чином уникнути праці, ”хворіє”, приписує
собі уявні симптоми й усім про це розповідає, прагнучи таким чином
викликати співчуття до своєї персони. Прагне досягти поставленої
мети – нічого не робити, але при цьому не обмежує власні потреби.
Комунікативні здібності розвинені погано, зовсім не може будувати
конструктивний діалог: залежно від обставин займає або позицію
зацікавленого, або диктатора. Завдяки емоційній непостійності,
агресивності, схильності до садизму, відсутності відчуття емпатїї
здатний до скоєння злочинів, особливо цинічний жорстокий зі
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слабкими жінками, оскільки фактично не бачить у них
представників роду людського, а лише джерело отримання благ або
задоволення. Схильність до вживання наркотичних речовин й
алкоголю, легко йде на крадіжки, шантаж, шахрайство, вимагання,
розбійницькі напади, насильницькі дії. Ми розглядаємо цей тип не
лише як такий, що прагне досягти певних матеріальних благ, а і як
такий, що будь-яким чином прагне досягти влади над оточуючими,
використавши їх для задоволення власних потреб. Сенсом такої
поведінки є насамперед утвердження власного ”Я” в очах оточуючих
чи навіть особистих. Потреба самоствердження може бути не лише
домінуючою, але і ненасичуваною. Це створює специфічний
психологічний напрямок поведінки – егоцентричність. Засіб
самоствердження особистості, реальна поведінка залежать від
характеру й змісту домагань, ціннісних орієнтацій, можливостей і
здібностей людей утриманського типу. Такою поведінкою вони
можуть самостверджуватися, досягати визнання і тим самим
підвищувати власну самооцінку, набути впевненість у собі,
викликати в оточуючих враження, що вони нічого не боїться, мають
”видатні” вольові якості тощо. Так, утриманський тип реалізує
потребу активності шляхом досягнення конкретного результату, а в
психологічному плані отримує максимально можливі почуття від
життя: домінування під соціальним середовищем, набуття статусу
”лідера”.
У сфері моральності утриманський тип відрізняється
користолюбством,
жадібністю,
паразитизмом,
лицемірством,
підлістю. У вольовій сфері – пасивністю, безхарактерністю,
боязкістю, підлабузництвом, догідливістю, конформізмом. У
емоційній сфері цей тип відрізняються заздрісністю, скритністю,
тривожністю, демонстративністю.
Ситуативний тип. Цей тип найскладніший. Він практично
нічим не відрізняється від старшокласника з нормальною
поведінкою. Захисні механізми й уміння чинити опір маніпуляціям у
такого типу ще не сформовані, він не має стійкої ”Я – концентрації”.
Недостатньо розвинені позитивна ”Я – концентрація”, проблеми у
становленні адекватної самооцінки, особливості стереотипів
поведінки, прийнятих у даному суспільстві; невпевненість у собі, а
також, як правило, відсутність навичок і вмінь поводити себе гідно у
провокаційних ситуаціях роблять старшокласника безпорадним у
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ситуаціях маніпулювання. Ситуативний тип, як правило,
представляють старшокласники з високим рівнем конформності, які
схильні підкорятися груповому психічному тиску, змінювати думку
під дією групи, але всупереч собі, виявляють бажання бути як усі.
Такий старшокласник ”заряджається” емоціями групи і певний
момент може ”піти” на будь-яку протиправну дію.
Згідно з наведеними нами типами девіантної поведінки, можна
розглядати особистість взагалі та її особливості, зв’язані з її
моральними нормами, особистісними цінностями, соціальною
позицією, соціальною роллю, диспозицією у групі.
В наш час велика увага приділяється виявленню та опису
відхилень у поведінці, пов’язаних з особливостями особистості учнів,
взявши за основу учнів старшого підліткового віку.
Портрети девіантних підлітків.
"Обраний" тип. Самовпевнені підлітки, які переконані у
власних здібностях, не мають сумнівів, що вони унікальні та
геніальні, мають особливе призначення у світі. Їх основна риса –
зірковість, породжена самоповагою. ”Я-центр Всесвіту” – слова, які
означають в ”обраного” типу віру в себе. Такі підлітки непохитливо
вірять у власну значущість. Вони, як правило, перебільшують свої
досягнення і здібності, постійно очікують визнання їх ”кращими”, не
співвідносячи очікування зі справжніми досягненнями. ”Обрані”
можуть запізнитись і не виконати обіцяного вчасно, це зовсім не
тому, що не хотіли, а тому, що їм не вдається спланувати свою
роботу. Акуратність зовсім не є їх характерною рисою ні на заняттях,
ні у виконанні обіцянок, ні у грошових справах. Розраховувати
кошти представники обраного типу не вміють і не хочуть, залюбки
беруть в борг, відкидаючи неприємну думку про подальшу розплату.
Слабка функція логіки не дає можливість представникам
зазначеного типу відмежувати головне від другорядного, йому важко
оцінити, що на даний момент є головним, а з чим можна і зачекати.
Непосидючись та ентузіазм не сприяють спокійному і зваженому
ставленню до роботи. Часто така людина керується миттєвими
настроями і в результаті виникає ”розкидання", відповідальні справи
стають неконтрольованими, тому може здійснити безумний вчинок,
хоч і усвідомлює помилку і карається за необачність. Але емоційність
бере своє і все повторюється знову. Слабка функція інтуїції часу
виражається у неспроможності передбачати майбутнє. Щоб
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”провернути” чергову справу, такий підліток збирає необхідну
інформацію, залучає знайомих. Часом невгамовна енергія
розпорошується на дрібниці, а коли справа доходить до головного,
вже не залишається сил і терпіння довести її до кінця.
Під час зіткнення з життєвими труднощами, з певними
невдачами, у відчайдушних ситуаціях та при загрозі серйозних
покарань
виникає
бажання
розчулити
інших
(аж
до
демонстративних суїцидних спроб) і справити враження своєю
незвичайністю, вихвалятися, ”замулювати очі” іншим.
Обраний тип відрізняється твердою впевненістю у своїй
унікальності й особливості, у тому, що в найближчому майбутньому
на них очікує грандіозний успіх, влада, багатство та ідеальна любов.
Ще не досягнувши цього, вони починають активно готуватися до
життя у таких умовах. Прагнення розваг, веселощів, небезпечних
походеньок – усе це більше виступає на перший план і штовхає на
зневагу до занять та роботи, до алкоголю та вживання наркотиків, на
сексуальні ексцеси і делінквентність, зрештою це може призвести до
асоціального типу життя.
Підлітки зазначеного типу поведінки впевнені в тому, що вони
можуть бути зрозумілими або пов’язані тільки з іншими
”особливими людьми” Вони невиправдано очікують і вимагають від
оточуючих захоплення їхніми талантами, певних привілеїв або
автоматичного погодження зі сподіваннями таких особистостей.
Псують їх життя вимоги близьких обдумувати свою діяльність,
поводитися розумно. Вони цього не витримують, така вимога
виводить їх із себе, підлітки перестають зважати на логіку. Вони
діють розумно і логічно до того часу, поки цього від них не
вимагають, поки їх поважають і з ними рахуються. З такими
підлітками практично неможливо сперечатися, а впливати можна
лише протиставляючи їх меті іншу, більш благородну та складно
досяжну.
Уся поведінка осіб цього типу характеризується підсиленням
бажань і послабленням затримок. Тому вони часто не помічають
межі між дозволеним і забороненим. Це люди, які не витримують
обмежень свободи, не зважають на чужу думку, не переносять
критики на свою адресу, з підвищеною самооцінкою, часто брехливі,
без обов’язків, нестаранні.
Наступною характерною рисою осіб зазначеного типу є
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міжособистісна експлуатація: вони вдало маніпулюють іншими,
використовуючи їх здібності і переваги для досягнення мети. У них
відсутнє почуття емпатії, ”обрані” неспроможні розпізнавати та
ідентифікуватись із почуттями та потребами інших. Вони досить
часто зневіряються в об’єктах своїх пристрастей, бо ті виявляються
”не такими”, недостатньо розуміючими потяги їх душі, і впевнені,
що їм заздрять, тому не хочуть реалізації їхніх ”грандіозних планів”.
”Обрані” часто поводяться пихато й зарозуміло що до
оточуючих, фактично використовують їх для досягнення мети.
У спілкуванні ”обрані” легко визначаються за негативними
емоціями. Періодично обурюються, часто безпідставно. Швидко
"вибухають", але швидко заспокоюються. Вияв емоцій не можна
пояснити зовнішньою логікою: через будь-які деталі можуть
здійняти бучу, не помічаючи прямої образи. У розмові велику увагу
приділяють питанням етики, вихованості. Люблять давати етичну
оцінку, аналізувати: хто вчинив добре, а хто погано; стежать за
дотриманням норм ввічливості. Якщо ж люди не дотримуються
етичних норм, тиснуть на них негативними емоціями. Через це їх
можуть вважати скандальними.
Через це з рідними, педагогами, вихователями виникають
конфлікти. До них призводять дріб’язковий контроль, повсякденна
опіка, постанови й ”обробка” в родині та на загальних зборах. Це
зазвичай призводить до підсилення ”боротьби за самостійність”,
неслухняності, навмисного порушення правил та порядку.
Намагаючись вирватися з-під опіки сім’ї, ”обрані” підлітки йдуть з
дому і від’їжджають до таборів, у туристичні поїздки, але й там
незабаром конфліктують із усталеним режимом та дисципліною. Як
правило, виявляється схильність до втеч, іноді тривалих. Справжні
втечі з дому у ”обраних” зустрічаються рідко.
Нестійкий та поверховий інтерес до навколишнього світу
робить ”обраних” підлітків нерозбірливими у виборі знайомств.
Контакт з випадковими зустрічними не є для них проблемою, вони
часом можуть опинитися в несприятливих умовах, потрапити до
асоціальної групи.
Алкоголізм становить для них серйозну небезпеку ще в
підлітковому віку. Випивають вони у компанії з товаришами,
надаючи перевагу неглибокій ейфоризуючій стадії сп’яніння, але
легко стають на шлях частих регулярних випивок.
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Формами девіантної поведінки таких підлітків, як правило,
можуть виступати схильність до алкоголізму, вживання наркотиків,
правопорушень, ”удаване” бродяжництво, ситуативна проституція,
шахрайство, крадіжки.
”Жорсткий” тип. Характерною рисою ”жорстких” підлітків є
безпричинна зміна періодів різного настрою: то вони почувають себе
дуже добре, то змінюються без причин на те стають дратівливими,
схильними до апатії.
Дрібні неприємності та невдачі, які зазвичай починають
з’являтися через зниження працездатності, переживають дуже важко.
На зауваження та докори нерідко відповідають роздратовано, часом з
грубістю та гнівом, але у глибині душі ще більше сумують. Серйозні
невдачі та нарікання оточуючих можуть поглиблювати такий стан
або викликати гостру афективну реакцію з суїцидними спробами.
Вразливим місцем ”жорсткого типу” є нестійкість.
У межах одного періоду можливі короткі зміни настрою,
викликані відповідними новинами та подіями. Але на відміну від
описуваного далі ”безцеремонного” типу, немає надмірної емоційної
реактивності, постійної готовності настрою легко та істотно
змінюватись з незначних причин.
Поведінкові реакції у ”жорстких” підлітків звичайно виражено
помірно. Емансипаційне спрямування та реакції згуртування з
однолітками підсилюються в період підйому. Нахили відрізняються
нестійкістю. Виражені порушення поведінки (делінквентність, втечі з
дому, знайомство з наркотиками) не характерні для них. До
алкоголізації у компаніях вони виявляють схильність в періоди
підйому. Суїцидальна поведінка у вигляді афективних (але не
демонстративних) спроб або істинних спроб можлива під час
”поганих” періодів.
Самооцінка характеру у ”жорстких” формується поступово, по
мірі того, як накопичується досвід ”хороших” та ”поганих” періодів.
У підлітків такого досвіду ще немає і тому самооцінка може бути ще
дуже неточною.
До недоліків ”жорстких” девіантних підлітків можна віднести
неспроможність передбачати майбутнє і наслідки різних слів і
вчинків.
Внаслідок цього їм здається, що проблеми навалюються
нізвідки і розростаються як снігова куля. Головне завдання вони
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вбачають в тому, щоб вистояти, не зламатись. ”Жорсткі” також
неспроможні розібратися у тонкощах людських стосунків. Сильна
воля та цілеспрямованість пригнічує їх чутливість і виникає ”ефект
танку”. Наче таран, вони йдуть напролом по людських думках та
слабкостях. Вони можуть взяти на себе відповідальність, не
побоюючись краху. Вони володарюють і відпочивають душею,
ніколи не ухиляються від боротьби.
Такі підлітки уміють взяти своє. Найзручніше вони себе
почувають під тягарем влади та відповідальності, найкраще
працюють у межах певної структури, де кожний знає своє місце і всім
зрозумілі їх обов’язки.
”Жорсткі” підлітки не терплять будь-яких змін, вони самі
створюють правила і вимагають їх чіткого дотримання та виконання.
Такі підлітки дуже цілеспрямовані, мають прагматичний підхід
до досягнення мети. Вони зроблять усе, щоб отримати бажане.
”Жорсткі” не педантичні, не ображаються, можуть добре
працювати у досить складних умовах і в небезпечних ситуаціях, не
дозволяють брати над собою верх хвилюванням та побоюванням.
Якщо щось іде не за раніше установленим планом – починають
метушитись, але це не паніка, а спроба з’ясувати, що відбувається.
Зазвичай, знайшовши порушника спокою, ставляться до нього з
невиправданою жорстокістю.
”Жорсткі” підлітки люблять дії та пригоди. Вони часто з
насолодою беруть участь у спортивних змаганнях, особливо там, де
контакт з суперником найбільш тісний.
Девіанти ”жорсткого” типу відрізняються такими формами
девіантної поведінки: відкриті зіткнення, напади, вандалізм,
завдання тілесних пошкоджень, можливі навіть вбивства. До цього
додаються пограбування, шантаж, рекет.
”Дратівливий” тип. У підлітків ”дратівливого” типу нерідко
виявляють ознаки невропатії –неспокійний сон і поганий апетит,
примхливість, лякливість, плаксивість, іноді –нічні страхи, енурез,
заїкання тощо.
Головними
рисами
зазначеного
типу
є
підвищена
дратівливість, втомлюваність та схильність до іпохондричності. Для
осіб цього типу піклування про здоров’я є важливим, воно домінує у
системі особистих цінностей, знижує рівень активності, збіднює
інтереси, відриває від громадського життя. Такі підлітки
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загальмовані, пасивні, безініціативні, з негнучким консервативним
мисленням, схильні всьому вірити, покірно ставляться до влади та
авторитетів. У спілкуванні їм не вистачає невимушеності, вони
повільно пристосовуються і погано переносять зміни ситуації, легко
втрачають рівновагу в соціальних конфліктах. Але в той же час вони
невимогливі, задовольняються незначним малим, добре переносять
труднощі. Роздратованість (найчастіше з незначного приводу) легко
виливається на оточуючих, інколи навіть випадкових, і так же легко
змінюється розкаянням і навіть слізьми. Такі підлітки уважно
прислуховуються до власних відчуттів, охоче лікуються. До
однолітків тягнуться, сумують без них, але швидко від них
стомлюються й шукають відпочинку, самотності або спілкування з
близькими. Самооцінка ”дратівливих” підлітків зазвичай відображає
їх іпохондричні установки.
Недолік ”дратівливого” типу криється у надраціональності.
Певна ортодоксальність і максималізм негативно вирізняє їх. Цікаві
люди і стосунки, що вписуються до їх спільних цінностей, випадають
з поля зору. Представники цього типу не мають інтуїції
можливостей, тому здатні виявляти несвоєчасну або недоречну
ініціативу.
У
результаті
це
обертається
численними
неприємностями, тобто ”ініціатива карається”. Якщо ви їм
сподобалися, вони готові надавати різноманітні послуги, оточити
піклуванням, не питаючи, чи потребуєте цього. У такій ситауції вони
будуть почувати себе конформно і пишатись тим, що комусь
потрібні. І все-таки, якщо предмет поклоніння довго і вперто не
помічає їх, вони будуть довго страждати. У той же час вони будуть
самостійно переносити труднощі життя, ніж сподіватися на чиюсь
допомогу. У представників зазначеного типу великий запас терпіння,
дуже невибагливі до зовнішніх умов.
Делінквентність, втечі з дому, алкоголізм та інші порушення
поведінки підліткам ”дратівливого” типу не притаманні. Але це не
означає, що специфічні підліткові реакції та потяг до групування з
однолітками,
прямо
не
виражаючись
через
астенічність,
стомлюваність тощо, можуть поволі провокувати маломотивовані
вибухи нестерпності до батьків, вихователів, старших взагалі,
спонукати до обвинувачення батьків у тому, що їх здоров’ю
приділяється мало уваги або ж породжувати глуху ворожість до
однолітків, у яких специфічні підліткові поведінкові реакції
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виражаються прямо та відверто.
”Богемний” тип. Характерною особливістю таких підлітків є
схильність до невротичних захисних реакцій конверсійного типу.
Вони використовують симптоми фізичного захворювання як засіб
вирішення складних ситуацій або як спосіб уникнення
відповідальності. Усі проблеми вирішуються через несправжнє
захворювання. Вони охоче виконують роль хворого, через що
суспільство повинне звільняти їх від відповідальності аж до
видужання, яке настає лише тоді, коли зникають труднощі. Але як
тільки з’являється загроза повернутись до реальності, їм відразу
знову стає гірше. Це не удаваність, а стійкий несвідомий спосіб
психічної адаптації. Усі ознаки соціальних причин хвилювання
витісняються зі свідомості, а дезадаптація розцінюється як фізичне
захворювання.
Біда ”богемного” типу особистості в тому, що їм не вистачає
глибини і сили волі, щоб прагнути досягнень заради справи, а не
заради привернення уваги. Кожен їх вчинок, жест, рух розраховані
на глядача, на зовнішній ефект, все у них удаване і театральне. Вони
примхливі, нестійкі, демонструють поверхові почуття, нестійкі
уподобання та неглибокі інтереси. Воля таких людей неспроможна
до тривалого напруження заради досягнення мети, яка не обіцяє
миттєвого успіху і захоплення оточуючих.
”Богемні” підлітки постійно прагнуть привернути до себе
увагу і прагнуть здаватися значущими, ніж є насправді. Якщо на них
звертають увагу, захоплюються, вони можуть досягти високих
результатів, якщо ж така увага відсутня, то зникає будь-яке бажання
працювати.
Головна риса ”богемного” типу – безмежний егоцентризм,
ненаситне прагнення постійної уваги до своєї особи, захоплення,
здивування, співчуття. Для них краще навіть обурення або
ненависть, аніж байдужість. Усі інші якості ”богемного” підлітка
ґрунтуються на цій рисі.
Вони постійно використовують зовнішні ознаки для
привертання уваги. "Богемні" – емоційні, демонстративні, фізично
кволі, вони швидко реагують на все, що відбувається, миттєво
змінюють настрій. Не знайшовши відповідну аудиторію, їх ентузіазм
затихає, поведінка стає скутою і з’являється образа на слухачів.
Такі підлітки не можуть терпіти, коли у їх присутності хвалять
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інших і приділяють більшу увагу. Бажання привертати до себе увагу,
відчувати захоплення, похвалу стають потребою. Вони охоче читають
перед глядачами вірші, танцюють, співають і багато з них дійсно
мають непогані артистичні здібності.
Кімната представника даного типу зазвичай знаходиться в
”художньому безладі”. У зовнішньому вигляді таких особистостей
можуть виявлятися суперечності. Вони спроможні одягти будь-який
одяг, пояснюючи це модою і своєрідним стилем.
Хворобливе
невміння
дотримуватися
логіки
іноді
гіпертрофується у підкреслене бажання відчувати себе діловою
людиною. У ”богемних” підлітків у кишенях чимало записних
книжок, візитних карток, використаних чеків, квитанцій – все це
вони демонструють за будь-якої нагоди. Взаємодія з іншими
підлітками часто набуває неадекватного статевого відтінку і, якщо на
це не звертати увагу, такий підліток, як правило, поводиться
провокаційно. Провокуючи скандал, у центрі якого знаходиться,
обурюється, але демонстративна емоційність насправді обертається
відсутністю глибоких відвертих почуттів за великої експресії емоцій,
театральності, схильності до позування. У представників
”богемного” типу виражена тенденція до незважання на неприємні
для нього факти та події, до брехливості, фантазування та
симулювань, які використовуються з метою привернення уваги.
Характеризуються авантюрністю, марнослівством, симулюванням
захворювань, якщо потреби у визнанні їхньої особистості будуть
незадоволені.
Серед проявів девіантної поведінки у ”богемних” підлітків на
першому місті знаходиться суїцидальність. Ідеться про несерйозні
спроби демонстрації псевдосуїцидів. Засоби при цьому добираються
або безпечні (поріз вен, ліки з домашньої аптечки) або з розрахунком
на публіку (спроба повішання, зображення спроби вистрибнути з
вікна або кинутися під транспорт на очах чисельних присутніх
тощо). Передують такій спробі, як правило, прозорі натяки на
заплановане дійство (пишуться різні прощальні записки, робляться
таємні зізнання друзям, записують ”останні слова” на магнітофон,
роблять натяки типу – ”мене скоро не буде”, ”як би я був з вами”,
”для мене все скінчено” тощо.
Нерідко причиною поштовху ”богемного” підлітка до суїциду
є нерозділене кохання. Однак часто виявляється, що це лише
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романтична завіса або просто вигадка. Справжньою причиною
зазвичай є зачеплене самолюбство, втрата цінної для підлітка уваги,
страх впасти в очах оточуючих. Вони схильні перебільшувати
вживання алкоголю, однак можуть довести себе до тяжкого ступеня
сп’яніння.
”Богемні” девіантні підлітки, як правило, агресивні, занурені у
власні хвилювання, не можуть правильно побудувати міжособистісні
стосунки, часто спілкування для них неприємне, бо нездатні
відстоювати власну точку зору цивілізованими методами. Серед
форм девіантної поведінки можна назвати вживання спиртних
напоїв та здійснення правопорушень (скандали у кав’ярнях,
галаслива поведінка увечері, порушення громадського спокою,
вживання наркотичних засобів, ситуативна проституція, жебрацтво,
прогули, ексгібіціонізм (статеві перверсії)).
”Замкнений” тип. Підлітки цього типу визнають нікого, окрім
самих себе. Їх не приваблює велика кількість людей, не докладають
жодних зусиль для того, щоб справити враження. Вони абсолютно
вільні від емоцій та схильностей, що часом дратує. Представники
”замкнутого” типу не потребують компанії, віддають перевагу
усамітненню, виявляють замкненість, емоційну холодність, що
заключається у відсутності турботи, труднощах у становленні
емоційних контактів, недостатній інтуїції у процесі спілкування. Але
найчастіше ”замкнені” страждають від самотності, нездатності до
спілкування, неможливості знайти собі товариша до душі. Невдалі
спроби зав’язати товариські стосунки, підвищенна чутливість у
момент пошуку, швидке припинення контакту (не знаю, про що ще
говорити) часто спонукають до ще більшого заглиблення у собі.
Як правило, ”замкнені” підлітки знаходяться осторонь від
компанії однолітків. Їх небажання спілкуватися ускладнює
входження до групи, а їхня непіддатливість загальному впливу,
загальній атмосфері, їх некомфортність не дозволяє ні злитися з
групою, ні підкоритися їй. Потрапивши до підліткової групи (часто
випадково), залишаються ”білими воронами”. Інколи їх висміюють і
навіть жорстоко переслідують однолітки, а через незалежність,
холодну стриманість, несподіване вміння відстоювати себе
викликають повагу та примушують інших тримати дистанцію в
стосунках. Успіх в групі однолітків може бути у сфері бажаних мрій
”замкненого” підлітка. У своїх фантазіях він створює групи, де
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виконує роль вождя й улюбленця, почуваючи себе вільно та легко,
отримує ті емоційні контакти, яких не вистачає в реальному житті.
Вони ізольовані, не потребують взаємодії з іншими для
особистих втіх або задоволення потреб. Самооцінка таких підлітків
відрізняється констатацією того, що пов’язано із самостійністю,
складністю контактів, нерозумінням з боку оточуючих. Ставлення до
проблем інших – набагато гірше. Суперечність власної поведінки
представники зазначеного типу взагалі не помічають або не надають
їм значення. Полюбляють підкреслювати власну незалежність та
самостійність. Недоступність внутрішнього світу та стриманість
вияву почуттів роблять незрозумілими та несподіваними для
оточуючих більшість вчинків ”замкнених”, оскільки все, що їм
передувало, увесь хід переживань та мотивів лишатися таємним.
Деякі вчинки мають характер дивацтв, але на відміну від ”богемних”,
вони не мають на меті привернути до себе загальну увагу.
Представники ”замкненого” типу, навіть найтемпераметнішні,
спокійні, безпристрасні, несентиментальні. Захоплення нерідко
дивакуваті та стійки. Найчастіше зустрічаються інтелектуальноемоційні хобі. Більшість ”замкнених” підлітків полюбляє читати
книжки. Опрацювання літератури може бути вибірковим: чітко
визначена історична епоха, певний жанр літератури, напрямок
філософії тощо. Такий тип людей здатний точно відчувати й
емоційно реагувати на вигадані абстрактні образи. Заради ідеї
абстрактних загальнолюдських концепцій вони готові пожертвувати
всім, навіть життям, але звичайні повсякденні радощі і біди не
викликають у них емоцій. Вони залишаються байдужими та
холодними до прохань своїх друзів та близьких, не цікавляться
життєвими проблемами, часто бувають вразливими, злостивими,
агресивними й конфліктними. Їх душевні потрясіння мало кому
зрозумілі, вони самі не можуть і не прагнуть нікого зрозуміти. Увага
вибіркова, спрямована лише на цікаві для них проблеми, поза
межами яких вони виявляють повну байдужість та неосвіченість.
Наполегливість та винахідливість у реалізації власних бажань
поєднується із байдужістю та бездіяльністю при вирішенні
звичайних побутових проблем. Такі підлітки часто демонструють
байдужість до болю та насолоди, невміння розділити радощі та
печалі іншої людини, зрозуміти образи, відчути чужі хвилювання та
неспокій. Їх не хвилює критика, вони байдужі до похвали, самостійно
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оцінюють власну поведінку, можуть довго терпіти дрібну побутову
опіку, підкорятися встановленому розпорядку і режиму, але
несамовито (бурхливо) заперечують найдрібнішу спробу втручання
без дозволу до особистих інтересів, захоплень і фантазій. Разом їх
прагнення до незалежності легко можуть обертатися обуренням з
приводу чинних правил і порядків, насмішками над ідеалами,
духовними цінностями, інтересами, злопихатцтвом з приводу
відсутності свободи. Подібні судження можуть довго і приховано
виношуватися та несподівано для оточуючих реалізуватися у
публічних виступах або рішучих діях. Майже завжди вражає
прямолінійна критика інших без урахування можливих наслідків.
Вони схильні боротися із ”зайвою” інформацією, намагаються
дотримуватися однієї, раніше прийнятої точки зору. Диспути і
дебати вважаються непотрібним сперечанням, яке заважає роботі.
”Замкнені” підлітки рідко прислуховуються до порад, оскільки
власна точка зору вважається єдино правильною. Якщо ж коректно
вказувати особистостям такого типу на недоліки, вони здатні
приховувати образу і при нагоді помститися.
Серед девіантних форм поведінки можна назвати: суїцид,
бродяжництво, грабіжництво, статеві девіації (ексгібіціонізм,
розпусні дії, статеві агресії). Правопорушення, як правило,
здійснюються одноосібно.
”Злісний” тип. Представники цього типу прекрасно
маніпулюють людьми, їх настроями та бажаннями. Вони прагнуть
бути в центрі уваги, захоплювати власними ідеями, вести за собою,
відчувати силу і владу. В інших вчинках часто відсутня плановість,
буває так, що вони просто діють під впливом емоцій. Емоційність
представників ”злісного” типу часто переважає над логікою, однак
вони не втрачають шансів виявити ерудованість. Самооцінка
”злісного” типу має однобічний характер. Як правило, вони мають
схильність до поганого настрою, соматичні властивості –міцний сон і
довготривале пробудження. Люблять смачно і добре поїсти, мають
сильний і напружений статевий потяг. У людей зазначеного типу
відсутні сором’язливість і навіть схильність до загальних правил,
акуратність і порядність, відчувають неприязнь до мрій і бажань
жити реальним життям. У стосунках з оточуючими відчувають себе
більш комфортно, ніж є насправді.
Вони відзначаються також силою і тривалістю афектів, які
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можуть бути наслідками тих конфліктів, які легко виникають у
”злісних” підлітків через їх володарювання, неприступність і
самозакоханість. Привід для гніву може бути мізерним, але він у
будь-якому разі стосується незначних обмежень інтересів. В афекті
виникає нестримна лють – цинічна лайка, жорстокі побої,
байдужість до слабкостей і безпорадності суперника, нездатність
враховувати його переважаючу силу. Інстинктивне життя у
підлітковому віці стає надто напруженим. Статевий потяг
пробуджується з новою силою, але турбота про власне здоров’я не
властива ”злісному” типу. Страх отримати венеричні захворювання
певний час утримує від випадкових зв’язків особистостей такого
типу, примушує надавати перевагу постійним партнерам. Кохання
майже завжди супроводжується ревнощами. Зрад (як справжніх, так і
уявних) вони ніколи не вибачають. Невинний флірт трактується як
зрада, яку слід жорстоко покарати, як правило, із застосуванням
грубої фізичної сили. Реакція емансипації у ”злісних” підлітків
нерідко протікає дуже важко, може дійти навіть до певного розриву з
рідними, до яких у цей момент прокидається надзвичайна злість і
мстивість. Такі підлітки потребують не лише свободи, самостійності,
влади, а й прав. На відміну від інших типів, ”злісні” підлітки не
схильні прагнути незалежності від батьків, вимагати такого ж
ставлення від усіх старших за віком. Навпаки, начальству вони готові
догоджати, якщо сподіваються на підтримку або якісь переваги для
себе.
У міжособистісних контактах з однолітками представники
”злісного” типу прагнуть до влади, тому знаходять компанію серед
молодших, слабших, безвільних, нездатних дати відсіч. У групі такі
підлітки хочуть встановлювати порядки, які влаштовують тільки їх.
Симпатій вони не мають, а їх влада тримається на страху, грубій
фізичній силі й системі жорстоких покарань. Часто почувають себе
”на висоті” в умовах жорстокого дисциплінарного режиму, вміють
догодити начальству, досягнути конкретних переваг, заволодіти
посадами, які давали б певну владу, встановити диктат над іншими і
використовувати свою позицію задля власного зиску. Злісний тип
бояться, але поступово проти них зріє заколот, у якийсь момент
таких зраджують. Вони виявляються усунутими від справ, після чого
це добре і довго пам’ятають, тамуючи злість. Можна не сумніватися,
що покарання ”зрадників” буде жорстоким і ”справедливим”, при
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цьому фактор часу відіграє незначну роль.
У їх поведінці ясно прослідкуються такі ознаки девіантної
поведінки як: нездатність дотримуватися соціальних норм,
відповідності до норм поведінки, схильність до рецидивів,
використання чужих імен для підкреслення власного авторитету,
постійна
брехня.
Вони
характеризуються
роздратованістю,
агресивністю, відсутністю сумління через завдану іншим шкоду й
обкрадання чи обман інших.
Серед форм девіантної поведінки переважають силові дії
проти особистості, корисливі правопорушення, статеві девіації,
жебрацький спосіб життя, вживання алкогольних напоїв.
”Безцеремонний” тип. ”Безцеремонний” тип відзначається
відсутністю вміння довго тримати правильну дистанцію у
спілкуванні: він то приятелює з людиною, то, навпаки, вороже
ставиться до неї. Зовсім не розуміється у ставленні людей до себе,
тому часто помиляється у знайомствах. Під час спілкування поводить
себе часто безцеремонно, може нетактовно втручатися у розмову,
любить все розглядати, незважаючи на реакцію оточуючих. Такі
люди не визнають своєї провини, навіть якщо формально
вибачаються, всеодно продовжують поводитися, як і раніше. Часто
пропонують нереальні в даних умовах плани, через деякий час
забувають і пропонують щось зовсім інше, майже ніяк логічно не
пов’язане з попереднім, але теж грандіозне. До колишніх досягнень
ставляться зневажливо, цікавляться і розповідають про все
незвичайне з різних галузей. Особистостей зазначеного типу
цікавлять найновіші теорії, навіть ті, де неможливе пояснення з
точки зору логіки і здорового глузду. Логічно пояснювати свої ідеї не
можуть, оскільки завжди інтуїтивні, розпливчасті, і більшість людей
у них не може розібратися – просто вірять або не вірять.
”Безцеремонний” тип людей полюбляє давати поради типу, як
вийти зі скрутних ситуацій, пропонує найрадикальніші рішення.
Головна особливість поведінки, яка визначає належність до
даного типу, значна неуважність, схильність залишати предмети там,
де ними користувалися, що часто веде до безладу. Люди зазначеного
типу забувають, що у них вже зроблено, а що –ще ні, часто гублять
речі, незважаючи на це, вміють проявляти спритність, винахідливість
у повсякденних справах, отримуючи із всього певний зиск. Це більше
схоже на комбінаторство, через що їх вважають хитрими і
спритними.
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Перебуваючи у цейтноті усі накопичені справи встигає
зробити за короткий час, хоч якість праці через це зменшується.
Інша особливість поведінки людей такого типу – здатність до
мобілізації можливостей в екстремальних випадках. У випадку тиску
такі особистості одразу ж переходять у контратаку і реакція у
відповідь може бути значно сильнішою, може дійти до насилля. Ще
одна особливість, яка характеризує цей тип – внесення до будь-якої
справи елементів хаосу, розвалу, заперечення, що яскраво видно на
фоні стабільних колективів з суворою дисципліною. Це виходить
творчо, руйнуючи, він створює. Навколо такого типу часто
починають групуватися прихильники його грандіозних ідей. У
крайньому випадку ця тенденція може виявлятися у вигляді
справжньої ”атаки на вітряки” у вигляді відкритого виклику при
явній відсутності шансів на успіх, постійний інтерес до нового,
незвичайного, що відкриває, охоплюючи перспективи й можливості в
майбутньому. Та чим більше таких можливостей, тим сильніша їхня
влада. Зацікавленість виникає миттєво, але й швидко він згасає,
наприклад у випадку появи чогось іншого.
Вчинки ”безцеремонного” типу не узгоджуються із
загальноприйнятими нормами. Він не зупиняється перед
руйнуванням стійких канонів, з легкістю відкидає усе старе й
віджиле. Поведінка може виглядати навіть хаотичною, оскільки,
керований власною нестримною цікавістю, підкоряється миттєвому
прозрінню, що є для нього достатнім поштовхом до дії. Можна з
повною упевненістю сказати, що девіантні дії найчастіше виникають
ситуативно, під впливом обставин.
Серед форм девіантної поведінки найчастіше зустрічаються
суїцидальні наміри, статеві девіації, вживання спиртних напоїв та
наркотичних
засобів,
дрібні
правопорушення
(скандали,
антигромадська поведінка).
”Вразливий” тип. Підлітку цього типу притаманна підвищена
вразливість та чуттєвість, через що ті бувають нерішучими та
недемонстративними; не люблять суперечок та конфліктів; не
можуть дати відсіч агресії або експансії відступають або
підкоряються. У принципових для себе питаннях відстоюють власну
позицію до кінця. Схильні критикувати оточуючих за емоційність
виявляють її лише на дуже близькій психологічній відстані,
прагнучи до гармонії людських стосунків. Таких не можна назвати
81

Сергій НЕМЧЕНКО

надто сором’язливими, оскільки помічають ставлення інших та
знають, як його покращити. Своє розуміння етичного та
аморального намагаються нав’язати інших. Емоцій ніколи не
нав’язують, а переживають за інших. Демонструють своєрідне
емоційне ”завмирання”, оскільки впевнені, що іншим потрібні
спокійні, урівноважені. Найцінніша властивість – уміння
пристосовуватися до настрою інших, співпереживати знімати
емоційну напругу, заспокоювати. Якщо людям зазначеного типу
пропонують щось зробити, то відмови не буде, через це часто
експлуатують. У стосунках з людьми їх інтереси обмежуються лише
конкретною групою, а ось в об’єктивному світі таких цікавить
абсолютно все. особистості зазначеного типу не здатні оцінювати
якість своєї роботи та витрачений на це час, не можуть розібратися,
що дріб’язкове, а що важливе, знають, що можна робити, але не
знають, як треба. Не можуть не працювати, коли всі працюють і
продовжують працювати, коли всі вже не працюють. Дуже не
люблять отримувати кілька завдань й виконувати їх одночасно.
Критичні до себе, хворобливо переносять схвальну оцінку
оточуючих, їм необхідне мовчазне або неголосне визнання.
”Вразливі” підлітки полюбляють спостерігати за людьми,
оцінювати стосунки, тільки після цього вступають у розмову.
Першими ініціативу не виявляють, не відштовхують друзів, готові
вислухати їх лише стільки, скільки потрібно людині для заспокоєння,
з особистим часом при цьому не рахуються. У всьому намагаються
розібратися об’єктивно, безпристрасно, відкинувши емоції, після
чого логічно підводять співрозмовника до необхідних висновків.
Через негнучку позицію інколи сприймаються оточуючими як
наївні, нездатні жити як усі люди. Вони насправді зовсім нездатні
підіграти, схитрити.
Особистості зазначеного типу не можуть тиснути на інших,
кричати, виявляти агресію. Найсильніше покарання – повне
ігнорування людини. Таких вони вперто не помічають до тих пір,
доки вони не визнають провини і не вибачаться. Інша характерна
риса поведінки – сумлінність у виконані конкретного завдання. Вони
старанні, терплячі, вимогливі до чистоти та порядку, люблять
спокійний, розмірений плин життя. До всього намагаються
підготуватися завчасно, на них завжди можна покластися. ”Вразливі”
підлітки не люблять виділятися з натовпу, зазвичай не терплять сцен
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насильства, ран, крові, не можуть довго знаходиться у замкненому
просторі.
Дуже точно відчувають прийняті в суспільстві норми
поведінки і намагаються їх дотримуватися, щоб не принизити
моральні почуття оточуючих. Потрапивши до незнайомих людей,
вони спочатку спостерігають за психологічною атмосферою подій і
тільки вивчивши її, вирішують стати повноправними членами
колективу. Дуже вразливі та емоційні, але ця властивість непомітна
для оточуючих. Зовнішньо вони можуть навіть виглядати
спокійними та холодними, але це помилкове враження, оскільки
навіть непомітна подія залишає в їхніх душах глибокий слід і довго
непокоїть. До форм девіантної поведінки, що не включає
протиправної діяльності, можна віднести: уникнення видів
діяльності, які виключають значущі міжособистісні стосунки через
страх
критики,
несхвалення
та
відчуження;
нездатність
встановлювати стосунки з людьми без гарантій позитивного
сприйняття ними; обмеження у близьких стосунках через страх
сорому та безглуздості; ставлення до себе як до соціально
неадекватного, особистісно непривабливого; надзвичайно сильний
тиск відповідальності чи зайнятості будь-якими видами діяльності,
щоб запобігти виявлення власного невміння.
”Обережний” тип. Підліток цього типу дуже погано переносить
вольовий тиск. Прагнучи до порядку, не стане виконувати
помилкових розпоряджень, не терпітиме грубощів та хамства, не
миритиметься з несправедливістю, відстоюючи власні права, інколи
виявлятиме різкість. У виявленні почуттів стриманий, інколи
почуває себе невпевнено, тому дотримується норм, прийнятих у
суспільстві. У спілкуванні з людьми обережний, боїться опинитися в
незрозумілій для нього ситуації. Слабко розбираючись в емоційних
тонкощах, він не хоче вплутуватися у конфлікти, намагається
уникати їх. Погано розуміючи, як заспокоїти людину, просто
залишає її на самоті, щоб часом не завдати страждань. Зазвичай
спілкується з людьми на далекій психологічній дистанції, без певних
вчинків або реальної допомоги йому важко зрозуміти ставлення до
себе. Вважає, що у світі все повинно бути логічним, тобто
справедливим. Здатний не дбати про особисту вигоду та безпеку,
захищаючи скривдженого, до себе ставить підвищені вимоги. Відвага
під час захисту справедливості стає особливо виразною, коли
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врахувати, що він має відразу до всього, що порушує тишу та
розміркований хід його життя. Він дбає про здоров’я. Достатньо
потайний, не любить непроханих візитерів. На зауваження реагує
різко, але іноді приховує роздратування за штучною посмішкою.
”Обережний” підліток поводить себе з незнайомими дуже стримано.
Першим ініціативу знайомства не виявляє. Його мовлення чітке,
логічне. Матеріал переказує зв’язано, має схильність виділяти за
допомогою інтонації та наголосу найбільш важливі слова. Спочатку,
зазвичай, висловлює абстрактні положення, а потім наводить
конкретний приклад, що ілюструє або підкріплює його думку.
Можливий і зворотний порядок – спочатку наводить ряд прикладів,
а потім робить узагальнюючий висновок. Логіка його мовлення,
особливо під час відстоювання ідеї у суперечці, дуже жорстка,
категорична. У бесіді або виступі виявляє емоційність, яку важко
запідозрити. Емоції у процесі збудження набувають сильного
драматичного характеру. Очі фанатично блищать, однак
намагається поводити себе коректно. Бесіду підтримує лише тоді,
коли йому цікаво. Думки з питань, що його не обходять, не
висловлює, переважно відмовчується. Уважно ставиться до людей,
завжди дає можливість висловитися, оскільки вважає, що кожен має
певні здібності, намагається принаймні не заважати людині
розкритися, толерантний до думок інших. Не відкидає відразу
жодної пропозиції, намагається їх перевірити. У поведінці дуже
скритий: не говорить ні про власні справи, ні про особисте життя.
Іншим навіть може здаватися, що в нього взагалі його немає.
Підліткам зазначеного типу притаманне сильне прагнення до
незалежності, влаштовує лише повна свобода. Часто має захоплення,
є фанатом когось або чогось, при цьому абсолютно байдужий до
того, що говорять про нього. Ніколи не демонструє власної життєвої
позиції, живе своїми інтересами, правилами, а накази, які його не
влаштовують, просто ігнорує. Недоліком підлітків ”обережного”
типу є слабкість етики, що часом перетворюється на невпевненість,
меланхолійність у емоційних оцінках, особливо це помітно у
незнайомій навколишній обстановці. Дивлячись на оточуючих, вони
намагаються зрозуміти, що зручно, прийнятно у компанії, а що ні.
Однак прилаштовуватися їм не завжди вдається. Вони можуть бути
невчасно веселими або похмурими. Через відсутність здатності
розрізняти емоційні нюанси представники цього типу бачать людей
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в чорно-білих кольорах: поганий-хороший, добрий-злий, друг-ворог.
Їх нерідко характеризують як твердолобих і впертих. Вони не
терплять навіть найменшої фальші та брехні. У принципово
важливих для себе питаннях можуть бути занадто непохитливими.
До форм девіантної поведінки можна віднести їх нестриманість,
агресивність, конфліктність, занедбання соціальних норм, етичних
цінностей та звичаїв. Настрій у них зазвичай нестійкий, вони
образливі, збудливі та чутливі, за найменшої образи легко втрачають
контроль над поведінкою та емоціями, дратуються, стають
саркастичними, цинічними. У поведінці домінують агресивні
реакції, спрямовані проти когось або чогось із оточення.
”Скептичний” тип. Це підлітки, які повністю відображають
особливості оточуючого соціального середовища. Вони намагаються
жити під девізом: ”Роби як усі! Не випинайся, все одно це нічого не
змінить”. Головним недоліком ”скептичного” типу можна назвати
хворобливе невміння активно виявляти емоції. Щиро впевнений, що
надто сильні пристрасті несуть людині неприємності, схильний до
песимістичного сприймання подій навколо себе. Упевнений, що
коли не дотримуватись встановленого порядку, то жити практично
неможливо. Надає перевагу цинізму над лицемірством. При всьому
негативізмі за натурою людина м’яка, любить сильних особистостей,
які добре знають свою справу і вимагають від інших вчинків, які
звільнять від необхідності вигадувати мету, а самі користуються
способами дій, на яких так добре знаються.
Уміє вилити ”відро води” на ентузіаста, але вміє й пригасити
відчай, коли не щастить, коли все падає з рук, коли доля здається
ворогом. Сам є достатньо поступливим, не любить протистояти
вольовому тиску, спілкується м’яко, ненав’язливо з посмішкою.
Справляє загальне враження інтелігентної, вихованої людини. Якщо
йому треба, вміє вишукано, культурно попросити, і на його
прохання, як правило, відгукуються. Манера мовлення некваплива,
часто в’яла, розтягнена. Добре помічає і звертає увагу на
невідповідності та суперечливості теорій, поглядів. Уміє передбачати
розвиток найближчих подій в образній, асоціативній формі.
Моделюючи поведінку людини на основі власного досвіду
спілкування, може детально описати подальшу її поведінку. Бурних
емоцій, метушні, поспіху ніколи не виявляє, оскільки це його дратує.
Не любить, коли його виводять зі стану спокою, та розслабленості,
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спілкується з людьми на близькій дистанції. Його поважають через
мудрість та далекоглядність. При цьому власні прогнози, як правило,
дещо скептичні: він надає перевагу безпеці, прагне вберегти
оточуючих від непоміркованих вчинків. Сам неодноразово і
скурпульозно усе перевіряє перед початком діяльності, до цього ж
привчає й інших. Для нього характерні висловлювання: ”З цього
нічого не вийде”, ”Дарма метушитися”. ”Побережи краще свої
сили”. У спілкуванні може виявляти активність, наполегливість,
інколи навіть буває грубим та вульгарним. Про те довго подібну
безцеремонність підтримувати не може. Роботу виконує чітко, не
поспішаючи, вникаючи в деталі, очікуючи того моменту, коли треба
”включитися” в роботу, чекає, коли якась проблема ”дозріє” та її
вирішення буде природніше, тому для нього характерна
перестраховка, він завжди намагається залишати додаткові резерви.
Працездатність ”скептичного” типу виключно вибіркова.
Якщо він знайшов ”свою” справу – може проявити нестримну
енергію та фантастичну працездатність. Якщо ж йому не вдалося
цього знайти – скепсис стає домінуючим і йому важко примусити
себе зробити навіть необхідне. Досить спокійно ставиться до тих, хто
намагається на нього ”тиснути”. Він не захищається, обіцяючи
зробити те, що від нього вимагають. Якщо це вимоги розумні – він їх
виконує без особливого роздратування. Його власні вольові якості
часто мають полярний характер: одні представники цього типу
виявляють впертість та цілеспрямованість, інші – буквально параліч
волі. Жоден інший тип так не пристосований до змін обставин,
клімату та інших неприємностей. Підлітки ”скептичного” типуконсерватори за натурою, вони не люблять нового, не терплять змін,
бо не можуть швидко адаптуватися до ситуації. Визнають це рідко,
щоб не виділятися серед інших. Насправді ж надають перевагу
встановленим раз і назавжди правилам та постійному оточенню.
Часто небажання та не сприйняття нових порядків проектується на
людей, адаптації в новому середовищі спочатку проходить важко, але
коли вона вже відбулась, нове середовище стає таким же диктатором
поведінки, як і колишнє. Підлітки цього типу ”за компанію” легко
беруть участь у розпиванні алкогольних напоїв, використанні
наркотичних речовин, можуть вчинити злочин у різноманітних
формах сексуальних та ґвалтівних дій.
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”Упертий” тип. Особливою настановою спілкування підлітків
зазначеного типу, яка привертає до себе увагу, є скептицизм оцінок і
впертість у судженнях. Такий підліток спочатку налаштований на те,
щоб не погоджуватися зі співбесідником. Суперечки можуть бути
нескінченними і навіть якщо ”на словах” він погоджується,
внутрішнє всеодно залишиться переконаним у особистісній правоті.
До певного часу він здається людиною спокійною та інертною.
Однак, якщо потрапити на його власну психологічну територію,
зачепити почуття гідності то може раптово спалахнути, розлютитися.
Емоційно повільно збуджується, але й довго не може заспокоїти
Зазвичай холодний і беземоційний, але якщо збуджується, то
емоціями не керує: стає різким, грубим, холеричним. У таких
ситуаціях часто жестикулює, збуджується, підвищує голос,
нестерпний до втручань в особисте життя. Найбільше цінує стан
душевної рівноваги. Важко включається у роботу, – лише через
певний час починає активно працювати, присвячуючи себе повністю
обраній справі. У практичності йому нема рівних, у поведінці
домагається певної незалежності. Цінує дружбу, має чіткі внутрішні
переконання та вимоги до себе, яких чітко дотримується. Внутрішній
”кодекс честі” може відрізнятися від загальноприйнятих норм
поведінки. Думка оточуючих його не обходить. Завжди виявляє
наполегливість, не підкоряється нерозумним (з його точки зору)
командам. Діє тільки так, як вважає за потрібне, що створює йому
репутацію норовливого, непоступливого хулігана. Характеризується
психічною незрілістю, яка виявляється у поверховості суджень,
поспішності висновків, зрештою призводить до легковажних вчинків.
Основні риси ”впертого” типу – слабка воля, підвищене
навіювання, неможливість виробляти постійні форми реагування.
Типовою є відсутність стійких переконань, захоплень, бажань,
прагнень. Такі підлітки неслухняні, непосидючі, важко засвоюють
елементарні правила поведінки. Їх вчинки визначаються зазвичай не
внутрішніми
переконаннями,
а
випадковими
зовнішніми
обставинами. Вразливі, люблять похвалу, але і те, й інше швидко
забувають. Не переносять труднощів, не люблять переборювати
перешкоди, тому шукають миттєвих легких задоволень. Вольове
тривале напруження неможливе, їх поведінка вимагає постійного
контролю. Такі підлітки схильні до наслідування комфортності.
Вони безініціативні, легко підкоряються думкам більшості. Реакція
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емансипації формується рано, не відзначається силою та стійкістю.
Вони погано переносять дріб’язкову опіку, але швидко ніяковіють
перед вольовою особистістю або думкою колективу. Найжахлива для
них самотність, і тому у них значно виражена реакція групування.
Сексуальні прагнення не характеризуються великою силою і часто є
джерелом розваг. Опинившись під впливом асоціальної компанії,
вони рано починають статеве життя, легко схиляються до статевих
збочень. У підлітків зазначеного рано з’являється прагнення до
розваг та асоціального способу життя.
До форм девіантної поведінки цього типу можна віднести
схильність до алкоголізму, будь-яких форм злочинної групової
діяльності, втечі з дому.
Проведений аналіз особливостей поведінки девіантних
підлітків дозволяє нам зробити висновки про те, що у всіх типах
наявні спільні гіпертрофовані риси: – вони не вміють налагодити
повноцінний процес спілкування, мають проблеми у когнітивній та
емоційно-вольовій сфері.
Якщо ми повернемося до запропонованої нами типології, то
можна віднести:
– до інфантильного типу – ”замкнений”, ”упертий”,
”скептичний”;
– до маргинального типу – ”обережний”, ”дратливий”,
”вразливий”;
– до утриманського типу – ”злобний”, ”жорсткий”,
”богемний”, ”обраний”;
– до корисливого типу – ”злобний”, ”жорсткий”, ”богемний”,
”обраний”, ”безцеремонний”;
– до ситуативного типу – ”обраний”, ”скептичний”,
”упертий”, ”вразливий”, ”безцеремонний”.
Необхідно зазначити, що чистих типів не існує, а є лише
змішані типи. Наприклад: корисливо-утриманський, маргінальноситуативний, інфантильно-корисливий.
Необхідно зазначити, що чистих типів не існує – існують лише
змішані типи. Наприклад: корисливо-утриманський, маргінальноситуативний, інфантильно-корисливий.
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Сучасний стан проблеми корекції девіантної поведінки у
педагогічній теорії та виховній практиці
Ми поділили етапи становлення проблеми корекції девіантної
поведінки, взявши за основу етапи розвитку педагогічної науки
І.Беха [33, с.29], відповідно на етап соціоцентризму та
людиноцентризму.
Етап соціоцентризму.
З початку 60-х років, як результат політичної відлиги,
одержують розвиток достатньо чисельні, інтенсивні і разом
розрізнені дослідження з проблеми соціалізації. Поняття соціалізації
вперше було розроблено наприкінці 40-х – початку 50-х років у
працях американських соціальних психологів А.Бандури, В.Уолтерса
[300] й ін. У 1956 році поняття ”соціалізація” було внесено до реєстру
Американської соціологічної асоціації. Наприкінці 60-х – початку 70х років гострий інтерес до цієї проблеми виявляють і інші західні
вчені, представники практично всіх шкіл і течій соціальної
психології – неофрейдисти, представники біхевіоризму, необіхевіоризму, теорії когнітивного дисонансу, символічного інтеракціонізму.
Процес соціалізації стає об'єктом пильної уваги закордонних і
вітчизняних дослідників. У цей час для досліджень характерно
надзвичайне різноманіття теоретичних підходів при розгляді
процесу соціалізації. Представники біхевіоризму і необіхевіоризму
розглядають соціалізацію як процес соціального навчання. У школі
символічного інтеракціонізму соціалізація досліджується як
результат соціальної взаємодії людей. Представники гуманістичної
психології розуміють соціальний розвиток особистості як
самоактуалізацію ”Я-концепції”. Ці підходи деякою мірою
розділяються і вітчизняними представниками різних галузей
соціологічного і психолого-педагогічного напряму, при цьому
соціалізація досліджується в тісному взаємозв'язку з розвитком і
вихованням, перші вітчизняні роботи з цієї проблеми з’явились у
другій половині 60-х років. Проблема соціалізації знайшла своє
відображення в роботах провідних радянських науковців Б.Ананьєва [8,
с.145-167], В.Мерліна [168, с.57-71], І.Кона [125], Е.Кузьміна [147],
Б.Паригіна [192], Г.Андрєєвої [12], Б.Ломова [164]. У цей же час намітився
інтерес до проблеми соціалізації в педагогіці. Так, зокрема, ця проблема
знайшла відображення в монографії Р.Гурової [80]. Інтерес до
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соціалізації, а вірніше, до десоціалізації і ресоціалізації, виявляється
також у кримінологів та юристів [17; 144; 215; 244; 297]. У цей час процес
соціалізації викликає інтерес у представників різних наук, і вона стає
об'єктом розгляду не тільки соціальної психології, педагогічної
психології, а і педагогіки. Це викликає необхідність уточнення цього
поняття і розмежування його з іншими родинними поняттями і,
насамперед, з ”вихованням” і ”розвитком” особистості.
Перші редакції поняття ”соціалізація” указували насамперед
на той факт, що це процес засвоєння соціальних норм і цінностей,
процес входження в соціальне середовище [125, с.22; 192, с.124].
Значно пізніше у визначення поняття ”соціалізація” було внесено
виправлення, які вказують, що не можна цей процес розглядати
односторонньо, тільки як засвоєння індивідом соціальних норм і
цінностей; соціалізація повинна розглядатися як двосторонній
процес, що включає активне відтворення індивідом суспільних
відносин [81, с.338]. Але і вказується на те, що соціалізацію не можна
зводити до поняття виховання, тому що поряд з різноманітними
організованими впливами суспільства щодо формування особистості
цей процес включає елементи стихійного та власну активність
особистості. Вказуючи при цьому, що цілеспрямоване виховання в
ідеалі припускає повне управління процесом соціалізації, тому що
саме і направлене на створення виховуючого середовища, на
виключення стихійного, елемента впливу середовища. Описуючи
зміст процесу соціалізації, відзначали, що соціалізація охоплює
одночасно такі найважливіші сфери життєдіяльності людини, як
”організм і середовище”, ”людина і професія”, ”людина і
суспільство”, ”людина і самосвідомість”. Г.Андрєєва серед основних
сфер соціалізації відзначає діяльність, спілкування, самосвідомість
[12, с.339].
Особливу увагу у педагогів викликає процес негативної
соціалізації – десоціалізації та її наслідку – девіантної поведінки – та
процес ресоціалізації –корекції такої поведінки. Проблеми
педагогічної занедбаності учнів в Академії педагогічних наук
досліджувалися спеціальною лабораторією під керівництвом
М.Алемаскіна, починають діяти лабораторія під керівництвом
Г.Кумаріної, над цією проблемою активно працюють А.Бєлкін,
Г.Кочетова, І.Башкатов, О.Новосьолов, І Мягков.
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До
поняття
”соціально
та
педагогічно
занедбаний
старшокласник” звертаються А.Бєлкін [28], Л.Грищенко, Б.Алмазов
[77]. Поряд з поняттям ”педагогічна занедбаність” вони вводять
поняття ”сімейна занедбаність”. Деякі автори у своїх дослідженнях
звертаються до поняття ”недисциплінованість” (Л.Проколієнко [179],
В.Татенко [250], Л.Славіна [237] та інші). Дітей з афективною
поведінкою досліджували Л.Божович і її співробітники.
Однак роботи цього періоду характеризуються серйозними
обмеженнями, зумовленими загальною політичною парадигмою того
часу. Ці обмеження виражалися насамперед неможливістю
системного дослідження природи соціальних відхилень. Неможливо
було проводити дослідження в цьому напрямку, не ставлячи під
сумніви непогрішність соціального ладу. Тому дослідники
зосередилися на особистості злочинця – девіанта, на його
самосвідомості, спрямованості і мотивах як джерелах усіх соціальних
негараздів. Тому і міри профілактики такої поведінки зводилися до
соціального контролю і диференціації суспільних і адміністративнокарних покарань. Педагогічні дослідження даного питання
стосувалися в основному теми заохочення і покарання, формування
свідомості і самосвідомості.
Якщо в післявоєнні роки більше уваги в дослідженнях
приділялося соціальним проблемам важковиховуваних і на основі
цього планувалася і робота щодо попередження і корекції, то на
початку шістдесятих років почали глибше вивчати причини, які
породжують відхилення у поведінці, пов’язані з динамікою
особистісного розвитку. Методи і засоби попередження негативних
явищ в поведінці дітей і старшокласників стали спиратися на
досягнення соціальної психології. Особистість важковиховуваного
учня одержала всебічне висвітлення в роботах І.Невського,
Л.Божович, Л.Зюбіна та інших. Розглядаючи питання профілактики
важковиховуваності, І.Невський [181] звертає увагу на необхідність
розпочинати її з ”потенційно важких учнів”. Схильні до моральної
деформації учні, ще благополучними, відрізняються, за спостереженнями дослідника, від загальної маси певними, досить суттєвими
особливостями й вимагають іншого комплексу виховних умов. Така
постановка питання робить процес моральної деформації
неминучим, з чим ми не можемо погодитись, але операційний бік
справи науковець бачить, на наш погляд, правильно. У 1971 р.
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незалежно одна від одної з’явилися невеликі за обсягом роботи двох
ленінградських авторів, у заголовок яких були винесені слова
”поведінка, що відхиляється (девіантна) поведінка” [67; 68; 102]. У них
ставилася проблема про необхідність розгляду різних небажаних для
суспільства нормопорушень з позиції більш загальної соціологічної
теорії, оскільки поведінка, що відхиляється, є саме соціальний
феномен, різні її види мають спільну генезу і причини, знаходяться в
складних взаємозв'язках і залежності від економічних і соціальних
умов. Відзначалося значення розуміння і вибору критерію (крапки
відліку) ”відхилення”, оцінки і виміри його ”величини”, а також
спрямованості. З погляду Я.Гилінського, девіантна поведінка може
бути як зі знаком ”мінус” (негативне), так і зі знаком ”плюс”
(позитивна – соціальна, наукова, технічна, художня творчість). Цю
позицію він обґрунтовував і відстоював в усіх своїх більш пізніх
роботах [68; 69]. Така поведінка є породженням соціальноекономічних, культурологічних змін, характеристики девіантної
поведінки служать показником, ”дзеркалом” суспільного буття [5;
145; 99]. У 1981 році Р.Гурова у своїй праці „Соціологічні проблеми
виховання” аналізує процес соціалізації з точки зору соціальної
педагогіки, яка має своїм призначенням керувати різними
соціальними впливами на особистість, основою такого аналізу були
роботи вітчизняних психологів Б.Анан’єва, В.Мерліна, І.Кона,
Е.Кузьміна, Б.Паригіна. У своїх працях ці видатні дослідники,
розглядаючи названу проблему, доводили, що процес соціалізації –
це ”засвоєння індивідом соціального досвіду, в ході якого з’являється
конкретна особистість [125, с.72], входження у соціальне середовище
та виконання в цьому визначених ролей [192, с.124], відтворення
соціальних зв’язків за рахунок активної діяльності [12, с.338],
засвоєння соціального досвіду [161, с.308]. Б.Ананьєв виокремлює такі
фактори формування особистості як: спадковість, вплив середовища,
виховання у широкому та вузькому сенсі слова, практична діяльність
людини [10, с.45]. Тому для пояснення природи девіантної поведінки
стає важливим виявлення, яким чином проходить засвоєння
соціального досвіду, формування внутрішньої системи регуляції
поведінки, тобто переведення у внутрішній світ різних соціальних
(зовнішніх) поведінкових регуляторів. Цю проблему розглядають
Д.Узнадзе, В.М’ясищев, В.Ядов, В.Левкович, А.Петровський, які
пояснюють цей процес: станом, який передує вчинкам не тільки у
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простих ситуаціях, але й у соціальних ситуаціях [177, с.150], невпізнаними поведінковими регуляторами, які готові до визначених
поведінкових реакцій в умовах простих природних ситуацій [101],
психологічною готовністю до визначених поведінкових дій [91],
імперативом, який прийняла особистість [151, с.99], провідною
діяльністю [196]. Але проблема інтеріоризації на цей час ще не
знайшла свого вирішення. На основі вище розглянутого нами було
визначено, що, на етапі соціоцентризму, усі форми буття людини
підпорядковувалися суспільству, його установкам, інтересам,
цінностям. Соціоцентризм апелює до культури корисності з її
пріоритетами засобів життя, а не смислів життя. У педагогічній
площині дитина розглядалася практично об’єктом виховного
впливу, тому формуючими особистість засобами виступали приписи,
вимоги, інструкції як форми соціальної дії на вихованця. Науковопедагогічна свідомість соціоцентричної орієнтації дотримувалась у
сфері виховання природно-наукової пізнавальної парадигми, згідно
з
якою
принцип
класичного
детермінізму
є
основним
пояснювальним засобом. Конкретні психолого-педагогічні явища й
події тут тлумачилися за схемою ”причина – наслідок”. Ця
парадигма сприяла в цілому проникненню у явища і процеси
соціальної зумовленості розвитку особистості, призводила до
однобічного розгляду особистості з позиції соціальних параметрів.
Уся виховна та корекційна робота зосереджувалася на соціальному
розвитку особистості, на розгляді дитини як члена певного
суспільства. Головною метою корекційної роботи виступала успішна
соціалізація, тобто засвоєння особистістю соціальних норм як
чинника регуляції її поведінки. В той же час соціоцентризм
залишався байдужим до внутрішнього світу вихованця, ігнорував
його унікальну особистість, ставив працю як вищий смисл життя
людини, повністю нехтуючи моральною досконалістю особистості.
Отже, можна зробити висновок про те, що виховна робота
зводилася до адаптивної соціоцентрації дитини.
Етап людиноцентризму.
На початку 90-х років отримало офіційний статус наукове
визначення ”корекційна педагогіка”. На протязі більш ніж півстоліття
у структурі дефектології, практично закритої з ідеологічних
міркувань, продовжували свій розвиток самостійні напрямки
психологічної, соціально-педагогічної, кліністичної науки (спеціальна
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психологія, психодіагностика, соціальна педагогіка та інші), які були
викреслені з відповідних наукових галузей. Дефектологія захистила та
зберегла від знищення ці та інші напрямки, які почали свій розвиток у
20-30–х роках ХХ століття. Після зміни соціального укладу країни
ідеологічні перепони зникли, тому почала свій розвиток корекційна
педагогіка, яка досліджує психолого-педагогічні закономірності освіти
та виховання дітей, які мають незначні вади у розвитку психіки та
відхилення у поведінці [149].
Складна ситуація в Україні, поглиблення кризового стану
одночасно в трьох сферах життєдіяльності – духовній, соціальній і
матеріальній – спричинила глибокі зрушення у світосприйманні,
орієнтації молоді у сферах культури, освіти, професійного
самовизначення. Драматизм поглиблення кризового стану всіх сфер
життя українського суспільства полягає в тому, що він носить
системний характер і значною мірою позначається на психіці
молодого покоління. Типовою ситуацією особистісного сприйняття
умов життя, соціального середовища є стан непевності основної
частини населення, в тому числі й молоді, щодо перспектив свого
життя, свого місця в стихії суспільних змін. Від нестабільності
суспільства терплять насамперед діти. Особливо згубними є
розгубленість, втрата ідеалів, неоптимістичне сприйняття життя,
відчуження від суспільства.
Сучасна Україна виявляє собою ідеальну сукупність усіх
девіантогенних факторів (стан аномії, різка соціальна диференціація
і поляризація, глибока економічна криза, соціальна дезорганізація,
”зміна віх” в ідеології і т.п.). У цих важких для країни умовах
дослідження різних форм девіантної поведінки та її корекції набуває
особливого теоретичного і прикладного значення.
Кардинальні зміни, що відбуваються в нашій країні, пов'язані з
переходом від тоталітарного суспільства до демократичного,
вимагають переосмислення змісту соціальної політики і насамперед
такого важливого аспекту, як превенція та корекція девіантної
поведінки неповнолітніх громадян України. У соціальній політиці
варто відмовитися від показного декларування, неперсоналізованого
гуманізму і перейти до гуманізму, орієнтованого на кожну
конкретну людину з її проблемами і слабкостями. Принцип
гуманізму соціальної сфери вимагає розуміння і прийняття природи
людини. Розуміючи проблеми незрілого в соціальному і фізичному
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відношенні старшокласника, ми по суті повинні створити нову
систему виховної роботи, засновану на досягненнях психології і
педагогіки. За такого підходу передбачається, що соціальне
оздоровлення відбувається не за рахунок каральних засобів, а
шляхом професійної педагогічної допомоги, що надається всім, кому
вона необхідна, і орієнтована на актуалізацію і самореалізацію
внутрішніх можливостей і особистісного потенціалу кожного
старшокласника. Така політика повинна мати довгостроковий
комплексний характер і системне міждисциплінарне забезпечення.
Заходи щодо нейтралізації десоціалізуючих впливів повинні носити
насамперед психолого-педагогічний характер і бути спрямовані на
створення середовища, що виховує, в умовах шкільного, родинного,
позашкільного оточення. Шкільне середовище, де проходить значна
частина часу неповнолітніх, як правило, не містить безпосередніх
зразків антигромадської поведінки, але у частини старшокласників,
що виховуються в нормальних умовах виникає девіантна поведінка і,
як наслідок цього процесу, деформація внутрішньої системи
регуляції. У цьому випадку, на нашу думку, відбувається ефект
відчуження старшокласника від середовища, що виховувало його,
неприйняття ними норм і законів його найближчого оточення.
Таким чином, корекція девіантної поведінки у всіх її проявах
припускає не тільки нейтралізацію прямих негативних впливів
середовища (аморальна родина, друзі з девіантною поведінкою), але і
створення середовища, що виховує, що може стати переважним
середовищем спілкування з високим референтним статусом для
старшокласника.
Виходячи з цього, превентивне виховання і корекцію
девіантної поведінки ми розглядаємо не стільки з позицій
соціального контролю, скільки з позицій попередження девіантних
проявів під впливом асоціального середовища, а також здійснення
психолого-педагогічної корекції і соціально-педагогічної реабілітації.
”Особистість стає для себе тим, чим вона є в собі через те, що
вона представляє іншим” писав Л.Виготський [64, с.196].
Ґрунтуючись на цьому положенні, ми робимо висновок про те,
що саме в корекції асоціальної поведінки неповнолітніх особливого
значення набувають психологічні знання, на основі яких
досліджується природа девіантної поведінки, а також розробляються
практичні педагогічні заходи для корекції асоціальних проявів. На
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підтвердження зробленого нами висновку наводимо положення,
висловлене Б.Ананьєвим: ”Людський розвиток зумовлений
взаємодією багатьох факторів: спадковості, середовища (соціального,
біогенного, абіогенного), виховання (правильніше, багатьох видів
спрямованого впливу на формування особистості), власної
практичної діяльності людини” [9, с.45].
У своїй роботі ми спиралися також на розроблений
С.Рубінштейном
принцип
взаємодії
і
взаємодетермінації
зовнішнього і внутрішнього [222], який розумів життя й існування
психічного як постійну взаємодію і взаємозумовленість зовнішнього і
внутрішнього, об'єктивного і суб'єктивного. Будь-який вплив
розглядається ним як взаємодія, у якій ефект зовнішніх причин з
необхідністю коректується внутрішніми умовами; внутрішнє так чи
інакше зумовлює зовнішнє. Тому питання педагогічної корекції, на
нашу думку, розглядалося з позицій вивчення найближчого
оточення неповнолітніх з метою визначення, яким чином це
оточення вплинуло на індивідуальні й особистісні особливості
старшокласників і яким чином ці новоутворення вплинули на їх
соціальне життя.
Шкільному вчителю, вихователю часто доводиться мати справу
з дітьми, що значно відрізняються від своїх однолітків. Прохання
”якось уплинути” на того чи іншого ”важкого” учня – одне з часто
використовуваних у сучасній школі. При цьому в категорію
”важких” потрапляють дуже різні школярі: ті, що не встигають,
недисципліновані, з різного виду нервовими і психічними
розладами, старшокласники, які стоять на обліку у дитячій
кримінальній міліції, нарешті, просто діти з так званих
”неблагополучних родин”. Це значно ускладнює проблему вибору
адекватних методів роботи з ”важкими” дітьми” [12].
Сучасне реформування освіти кардинально відрізняється від
усіх попередніх реформ, тому що здійснюється не на основі
державно-класових ідеологічних запитів, а за ідеями ціннісносмислового буття людини, за логікою її історичного розвитку. Логіка
ж ця передбачає повноцінний інтелектуально-духовний розвиток
кожної особистості і всебічну творчу самореалізацію. Корекція
поведінкових девіацій визнається однією з найбільш адекватних і
ефективних форм психолого-педагогічного впливу на особистість з
девіантною поведінкою. Ця проблема є актуальною і своєчасною,
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тому проводиться велика дослідницька робота з удосконалення
корекційної роботи. Так провідні науковці вважають, що педагогічна
корекція це:
– формування внутрішньої потреби моральної поведінки без
примусу зовні, звички приймати самостійні рішення [33];
– розвиток моральної свідомості та моральних якостей [188];
– виробка сталих звичок поведінки, які стають нормою [203];
– усунення викривлених форм та негативних новоутворень,
які є перепонами для повноцінного формування особистості [207].
Тільки за останній час в Україні було захищено чимало
кандидатських робіт з названої проблеми (Н.Абдюкова, Л.Веригіна,
О.Іганська, Г.Куценко, О.Лютак, Т.Ларіна, С.Панченко, Р.Пасічняк).
Корекція девіантної поведінки має ряд переваг, для неї характерні
концептуальна визначеність та відносна простота методів. Вона
безпосередньо націлена на поведінкові зміни і має практичний
характер. Серед інших її переваг варто підкреслити великий спектр
можливостей, наочну результативність методу, короткочасність. У
наш час більшість дослідників виокремлюють у структурі поведінки
кілька взаємопов’язаних рівнів: мотивація, яка спонукає до
поведінки; емоційні процеси, що супроводжують поведінку;
саморегулювання поведінки; когнітивна переробка інформації;
прояви та дії, що спостерігаються зовні. Порушення у цих
підсистемах
виступають
причинами
девіантної
поведінки
особистості та визначають спрямованість психолого-педагогічного
впливу. Основними підсистемами девіантної поведінки є: девіантна
мотивація, емоційні проблеми та труднощі саморегуляції, негативнодевіантний соціальний досвід.
Девіантна мотивація − це цінності, потреби, переконання,
особистісні смисли − все, що має відношення до людини та спонукає
її до девіантної діяльності. Крім цього, на нашу думку, девіантна
поведінка, в першу чергу, має зв’язок з дефіцитом вищих
смислоутворюючих та життєстверджуючих цінностей, пов’язаних з
духовною кризою особистості.
Емоційні проблеми та труднощі саморегуляції. Девіантна
поведінка, як правило, супроводжується негативними емоціями та
емоційними розладами. Ці розлади породжують труднощі релаксації
та саморегуляції у цілому. Порушення також негативно впливають
на визначення мети, планування, оцінку та самоконтроль.
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Саморегуляція, у свою чергу, може бути порушена у наслідок
особистісних особливостей, таких, як нерозвинута мовленнєва
регуляція, низька рефлексивність, низька самооцінка.
Негативно-девіантний соціальний досвід. Це дезадаптивні
поведінкові стереотипи (звички, навички), когнітивні викривлення
та дефіцити, що підкріплені соціальними умовами.
Аналізуючи роботи вишевказаних дослідників приходимо до
висновку, що стратегічними цілями корекції девіантної поведінки
можуть бути: формування конструктивної мотивації (позитивних
цінностей; орієнтація на виконання соціальних вимог та
самозбереження); інтеграція ідивідуального досвіду; удосконалення
саморегуляції; підвищення стійкості до стресів та розширення
ресурсів особистості; виробка життєво важливих навичок та вмінь;
усунення або зменшення проявів дезадаптивної поведінки;
розширення соціальних зв’язків та позитивного соціального досвіду
особистості; підвищення рівня соціальної адаптації.
Більш конкретними завданнями корекції девіантної поведінки
можуть бути: усунення дефіциту у поведінкових репертуарах;
посилення адаптивної поведінки; послаблення або усунення
неадекватної поведінки; розвиток здібності розслаблюватися;
розвиток здібності самоствердження; розвиток ефективних
соціальних навичок; розвиток здібностей до саморегулювання [106;
204, с.15]. Зважаючи на ці погляди, можна прийти до висновку, що
провідною метою корекції девіантної поведінки вважається
досягнення позитивних поведінкових змін у визначених напрямках.
Деякі дослідники цієї проблеми на сучасному етапі вважають, що
провідними принципами корекції девіантної поведінки є:
об’єктивність, поведінкова оцінка, системність та співробітництво
[204, с.250], орієнтація на позитив, соціальна адекватність виховання,
індивідуалізація виховання, соціальне загартування [63, с.45] єдність
діагностики та корекції, нормативність розвитку, системність
розвитку психічної діяльності, діяльнісний принцип корекції,
морально-гуманістична спрямованість, розуміння та емпатія,
прагматизм психолого-педагогічного впливу [117, с.110]. Іншим
важливим моментом дослідники вважають методи корекції
девіантної поведінки, серед них: стимулювання мотиваційних змін
поведінки; корекція емоційних порушень; методи саморегуляції;
методи когнітивного переструктурування; методи погашення
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небажаної поведінки; методи формування позитивної поведінки.
Деякі дослідники виокремлюють 4 групи методів корекції девіантної
поведінки: методи руйнування негативного типу характеру; метод
”вибуху” та метод реконструкції характеру; методи перебудови
мотиваційної сфери і самоусвідомлення; методи перебудови
життєвого
досвіду;
методи
попередження
негативної
та
стимулювання позитивної поведінки [245, с.189]. Як бачимо, на
сучасному етапі існують деякі розбіжності поглядів щодо принципів
та методів проведення корекції девіантної поведінки. Помітним є і
те, що ці принципи та методи характеризуються високим
коєфіцієнтом невизначеності в орієнтованій, виконавській і
підсумковій частинах, ставлять педагогів у визначені межі,
позбавляють елементів мистецтва та інтуїції, не дозволяють
варіювати на основі знання внутрішніх психологічних законів
розвитку особистості.
У той же час існує ще одна думка, яка, на наш погляд,
відображає сучасний підхід до вирішення визначеної проблеми,
заснована на наступних принципах:
Принцип цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних
ситуацій. У педагогіці виховну ситуацію пов'язують, як правило, із
конфліктом, проблемою, де вихованець ставиться в умови вільного
морального вибору (причому завжди передбачається кілька
можливих варіантів поведінки). Особливість подібних ситуацій
полягає в тому, що їх розв'язання розраховане лише на активність
школяра. Наш підхід до проблеми виховних ситуацій полягає в
активному впливові вихователя на вихованця, аби той більш-менш
свідомо сприймав моральні вимоги. Звідси виховна ситуація – це
соціальні умови, за яких дитина у стосунках із дорослим засвоює
соціальні норми поведінки. Правильно побудована виховна ситуація
має спонукати дитину до дії. Це відбувається завдяки створенню
психологічних умов її емоціогенності, які сприяють формуванню у
вихованця емоційних знань про моральну норму – таких знань, які
емоційно переживаються, набувають особистісної значущості. Щоб
це сталося, необхідно демонструвати моральну норму не як поняття,
а у формі конкретної дії, вчинку чи їх наочних моделей, розігрувати
певні моральні колізії самим вихованцям. Така вимога відповідає і
психологічним особливостям відображення дитиною процесів і
явищ, що відбуваються, у вигляді наочно-образного процесу мис99
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лення. Тому потрібно остаточно закріплювати моральну норму як
спосіб поведінки у свідомості суб'єкта в поєднанні наочно-образного
й понятійного компонентів. Така структура властива узагальненим
уявленням, які за формою збігаються з образом вчинку, а за змістом –
із поняттям про моральну норму. Слід постійно мати на увазі, що
емоційне насичення уявлення про моральну вимогу залежить від
глибини сприйняття вихованцем ситуації, ступеня її узагальнення.
Далі емоції мають тенденцію до згасання, якщо бракує новизни
об'єкта чи ситуації. Отже, треба дбати, аби вони щоразу несли
елементи виразності, яскравості, неподібності. Нагадаємо: лише
емоційно пережите знання про моральну норму може спонукати
дитину до відповідного вчинку. Інакше вона його не здійснить, а
якщо таке й станеться, то під дією заохочувальних чи каральних
санкцій дорослого.
Принцип особистісно-розвивального спілкування. Вводиться у
зв'язку з тим, що оволодіння виховною ситуацією є результатом
специфічних стосунків між вихованцем і вихователем, який вносить
у неї соціальний аспект і дія якого виявляється в ході спілкування.
Але тільки особистісно-розвивальне спілкування спроможне
залучити вихованця до суспільних цінностей. Воно передбачає те, що
вихователь розуміє, визнає і сприймає особистість дитини, вміє стати
на позицію вихованця. Подібне спілкування несумісне з погрозами,
образою, покаранням. Воно формує погляд на дитину як на
рівноправного партнера в умовах співпраці і відкидає
маніпулятивний підхід до неї. Доцільно враховувати, що рівність у
спілкуванні вихователя й вихованця не є абсолютною, оскільки у них
різні психосоціальний розвиток, досвід, обсяг знань, соціальне
становище і статус. Провідною формою особистісно-розвивального
спілкування в системі ”дорослий-дитина” є переконання в тому, що
дорослому належить авторитетний погляд на предмет обговорення,
тобто на змістовий бік інформації, яку він пропонує як регулятор
моральної поведінки вихованця. Дитина спочатку має підкорятися
мовленнєвій інструкції дорослого, щоб на подальших етапах
розвитку вона змогла перетворити цю інтерпсихологічну діяльність
у власний внутрішній інтрапсихологічний процес саморегуляції. У
побудові виховного процесу важливо враховувати, що ефект впливу
слова дорослого на дитину не завжди буває позитивним. Не завжди
пояснення суті суспільно значущого вчинку приведе до засвоєння
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певної поведінкової норми. У зв'язку з цим постає проблема підвищення регулятивної функції слова. Одним із засобів підсилення її є
наочні опори, які мають бути пов'язані зі словом. Саме вони
демонструють дитині ті чи інші способи моральної поведінки.
Принцип використання співпереживання як психологічного
механізму у вихованні особистості. За особистісно-розвивального
спілкування, в якому реалізуються суб'єкт-суб'єктні стосунки між
дорослим і дитиною, і дитина має вміти стати на позицію іншої
людини. Це провідний компонент процесу співпереживання,
розвинена форма якого має два пізнавальних компоненти: вміння
вирізнити й назвати емоції, які переживають інші люди, і прийняти
чужу позицію. Емоційний компонент — це здатність до душевного
відгуку. Співпереживання, виходячи з його психологічної специфіки,
слід вважати дійовим механізмом свідомого прийняття суб'єктом
моральних норм. Саме на його основі здійснюється формування
моральної поведінки, не орієнтованої на зовнішнє підкріплення.
Систематично повторюване співпереживання перетворюється в
моральні властивості, що стають рушійними силами поведінки й
діяльності
дитини.
Витоки
моральної
поведінки
дитини
починаються з уміння дотримуватися її на основі розуміння
емоційного стану іншої людини. Єдиний шлях до такого розуміння –
власні
переживання, самовідчуття
емоційних
реакцій, їх
узагальнення. Тому для ефективного морального виховання дитина
має набути досить різноманітного досвіду самовідчуття власних
переживань – приємних і неприємних. Важливо, щоб відтворення
переживань було яскравим і стійким, а для цього необхідна їх
повторюваність, бо тільки один раз пережитий емоційний стан
дитина не може втримати в самосвідомості, а отже, й актуалізувати
його в потрібний момент. Тут треба враховувати ще й те, що емоцію
безпосередньо й довільно викликати не можна. Лише опосередковано, збуджуючи уявлення, складовою яких є та чи інша емоція, ми
можемо спровокувати і її саму. Уявлення – це результат конкретної
ситуації, в яку колись потрапила людина (наприклад у ситуацію
допомоги, коли вона відчула позитивні емоції, чи зневаги, що
викликало у неї відчуття негативних емоцій). Отже, уявлення – це
завжди дія, рухомий, а не статичний образ. Згадка про минулу подію
може бути й відчуженою від людини. У цьому разі вона
уявлятиметься їй лише як чистий образ, що не має особистісного
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смислу. У такому вигляді вона не спричинить процесу
співпереживання й не стане рушійною силою поведінки. Лише
емоційно збагачений рухомий образ може стати джерелом, звідки
черпатиметься емоційна енергія для виникнення процесу
співпереживання. На ранніх етапах розвитку дитини сила
емоційного компонента рухомого образу досить велика. Тому процес
співпереживання спричиняється відносно легко. Психологічна
структура його за цих умов є відображенням тих основних стосунків,
які утворюються між суб'єктами співпереживання й переживання.
Мета психологічної діяльності першого зводиться до сприйняття і
визначення на основі експресивних реакцій (зокрема виразу
обличчя) емоційного стану суб'єкта переживання. Тут активною
стороною виступає лише суб'єкт співпереживання. Функція ж
суб'єкта переживання зводиться до трансляції власного емоційного
стану, без розкриття причин, що його зумовили. Такою є особливість
нерозвиненої форми співпереживання. З віком відбувається
послаблення емоційної сили рухомих образів суб'єкта, що неодмінно
ускладнює
процес
виникнення
співпереживання.
Тепер
психологічна
структура
цього
процесу
певним
чином
трансформується. До неї долучається додатковий компонент –
виховна дія, що надходить від вихователя або суб'єкта переживання.
Вона зводиться до того, що вихователь докладно розкриває причини,
які зумовили певний емоційний стан суб'єкта переживання, а потім
логічно пояснює, що станеться з суб'єктом переживання і близькими
людьми, якщо не скоригувати за допомогою певного вчинку його
емоційний стан, і що станеться, коли на все це правильно
відреагувати. Така глибока, всебічна, диференційована і логічно узгоджена інформація формує у суб'єкта співпереживання складний за
внутрішньою структурою рухомий образ, який емоційно
забарвлюється і в результаті цього породжує у нього
співпереживання як рушійну силу вчинку. Саме так організована
мислительна
діяльність
суб'єкта
співпереживання
сприяє
формуванню у нього здібностей прийняти чужий погляд і душевно
відгукнутися на потреби інших. Як бачимо, співпереживання завжди
пов'язане з емоційними стосунками між двома суб'єктами. Та тільки
багаторазові емоційні переживання узагальнюються і пов'язуються
не з конкретною людиною як об'єктом вчинку, а з самим способом
моральної дії, що закріплюється у відповідне етичне поняття. Тепер
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етична норма стає значущою для дитини. Це узагальнене емоційне
ставлення до змісту ситуації, події, явища і є моральною властивістю,
що регулює поведінку особистості.
Принцип систематичного аналізу вихованцем власних і чужих
вчинків. Результатом процесу морального виховання є сформованість
у вихованця сукупності вчинків, тобто таких моральних дій, які
характеризуються усвідомленістю суспільно значущих мотивів.
Витоки особистісних вчинків пов'язані із зіткненням розвинених
форм поведінки, з якими дитина зустрічає в житті, з примітивними
формами, що характеризують її власну поведінку. Щоб таке
зіткнення давало позитивні наслідки, вихованця треба вчити
систематично сприймати й аналізувати результати власних і чужих
вчинків. Це допомагає усвідомлювати моральні норми, сприяє
формуванню здатності передбачати згадані результати й позитивно
позначається як на виробленні навичок поведінки, так і на подоланні
миттєвих прагнень, станів, бажань. Якщо школяр вчинив негативний
вчинок, учителеві варто зосередити увагу на внутрішньому стані
дитини, наприклад: ”Навіщо ти вдарив товариша? Тобі було б
неприємно, якби з тобою так повелися”.
Виховний потенціал аналізу вчинку школяра значно зросте,
якщо мислительний процес розгортатиметься як завдання на
розв'язання моральної суперечності щодо вибору певного способу
поведінки. Тому вихованцеві доцільно пропонувати два полярних за
соціальним значенням вчинки. Наприклад, він має уявити, що
станеться, якщо сказати правду чи приховати її, і на основі цього
свідомо надати перевагу певному вчинкові. Виховні ситуації у формі
альтернативи, конфлікту викликають активну внутрішню діяльність,
на основі якої відбувається формування того чи іншого морального
утворення.
Проаналізувавши ці принципи, можна, на нашу думку,
виокремити наступні методи корекції девіантної поведінки, які
суттєво доповнюють існуючі:
Метод дилем − вихованець ставиться в умови вільного
морального вибору при наявності кількох варіантів поведінки, це
сприяє формуванню у вихованця емоційних знань про моральну
норму – таких знань, які емоційно переживаються, набувають
особистісної значущості.
Метод інтимного спілкування − залучення вихованця до
суспільних цінностей під час особистісного спілкування.
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Метод співпереживання − навчання вихованців вмінню
вирізняти емоції, які переживають інші люди, вмінню прийняти
чужу позицію.
Метод аналізу вчинку − навчання вихованця сприймати й
аналізувати результати власних і чужих вчинків. Такий аналіз допомагає усвідомлювати моральні норми, сприяє формуванню здатності
передбачати результати й позитивно позначається як на виробленні
навичок поведінки, так і на подоланні миттєвих прагнень, станів,
бажань.
Проаналізувавши вищезазначені погляди на корекцію
девіантної поведінки, ми робимо висновок про те, що ще існують в
достатньому обсязі соціоцентричні погляди, але в той же час все
більше зростає вага людиноцентричних напрямків у корекції
девіантної поведінки. Звертається увага на ідеї гідності людини, йде
переорієнтація на ціннісно-смислові основи життя людини, її
екзистенціональну сутність. Психологічна та педагогічні науки
закладають такі принципи розуміння людини, її поведінки, корекції
її поведінки, які передбачають її розвиток як самотворення,
самовизначення.
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РОЗДІЛ 2.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Проектування реабілітаційного простору
В
умовах
соціально-економічної
кризи
в
Україні
спостерігається зростання кількості дітей з відхиленнями у поведінці.
Основним фактором відхилень є несприятливі соціальнопсихологічні умови, серед яких можна виокремити такі: відсутність
належних умов праці та відпочинку, відсутність можливості
впровадження здорового способу життя; поширення саморуйнуючих
видів девіантної поведінки. Погіршення соціально-економічної
ситуації в країні викликає збільшення кількості неповних і
неблагополучних сімей, кількості ”дітей вулиці”, дітей-сиріт, що
залишилися без батьківського піклування.
Отже, виокремимо суб’єктивні та об’єктивні чинники, що
зумовлюють необхідність розробки теоретико-концептуальних засад
створення простору, в якому дитині з девіантною поведінкою можна
було б забезпечити відновлення частково втрачених властивостей
дитини з метою максимально повного розвитку її індивідуальних
можливостей
і
активної
перетворювальної
адаптації
до
навколишнього світу.
Міжнародні стандарти забезпечення прав і гарантій
соціального захисту дітей, визначено в документах Організації
Об’єднаних Націй: ”Декларації прав дитини” (1959 р.), ”Декларації
соціального прогресу та розвитку” (1969 р.), ”Декларації про права
інвалідів” (1975 р.), ”Конвенції ООН про права дитини” (1989 р.),
”Всесвітній декларації про забезпечення виживання, розвитку і
захисту дітей” (1990 р.) тощо.
В Україні також втілюються в життя міжнародні зобов’язання,
прийняті у зв’язку з ратифікацією зазначених міжнародних
документів. Це свідчить про те, що ціннісні орієнтири держави і
суспільства полягають у гарантуванні прав громадян, наданні їм
можливостей адаптації, розвитку, реалізації своєї індивідуальності. В
останні роки на державному рівні в Україні прийнято систему
нормативно-правових актів із проблем цієї категорії громадян, а
саме: Закон України ”Про освіту” (1999р.), Національну програму
”Діти України” (2000 р.), Указ Президента України ”Про основні
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напрямки соціальної політики на період до 2004 р.” (2000 р.),
”Програма розвитку загальної середньої освіти Запорізької області на
2000-2004 роки” (2000 р.). Перелік цих документів свідчить про
прагнення держави, уряду та місцевих органів влади виробити
новий погляд на організацію допомоги категорії населення, яка
потребує мобілізації багатьох зусиль.
Провідною стратегією пошуку нових педагогічних технологій
корекції девіантної поведінки є побудова розвивальних та
корекційних соціальних середовищ. Цей підхід визначає зміст
допомоги старшокласникам як оптимізацію їхньої життєдіяльності за
допомогою створення таких середовищ. Теоретичні засади створення
подібних середовищ знаходимо у працях С.Рубінштейна та
Л.Виготського.
Принцип детермінізму С.Рубінштейн висунув як принцип
якісного ускладнення залежностей зовнішнього і внутрішнього на
різних рівнях буття. У ряді детермінант життєдіяльності людей він
розрізняє зовнішні обставини, середовище, у якому протікає їх
життя. Активність, винахідливість людини як суб'єкта життя
об'єктивно виявляється у виділенні ним із середовища як умови
життя того, що ”відповідає вимогам, що об'єктивно пред'являє до
умов свого життя людина в силу своєї природи, своїх властивостей,
що вже склалися в ході життя” [223; 225].
Розглядаючи соціальну ситуацію як головне джерело
особистісного розвитку, Л.Виготський відзначає, що ”Зона
найближчого розвитку” організується соціальним оточенням і
визначає успішність особистості в мисленні і комунікації [66].
Саме роботи Л.Виготського, а також Дж.Міда і Ж.Піаже
поклали початок перемогу напрямку психологічної науки, що
розглядає процеси і механізми навчання у зв'язку з природою й
особливостями соціальних взаємодій (”social interaction and learning”)
[226]. Надзвичайно сучасними і плідними є ідеї Е.Фромма про
соціальні оази і їх поступове розширення на все суспільство як
основний засіб ”духовного оздоровлення людства” [273].
”Шлях формування особистості дитини полягає в поступовому
звільненні її від безпосереднього впливу навколишнього середовища
і перетворенні її в активного перетворювача і цього середовища, і
своєї власної особистості” зазначала Л.Божович [45, с.28]. Цей
принцип може бути покладений в основу роботи не тільки з
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дитиною, але і з молодими людьми. На системний взаємозв'язок
поведінки, ситуації і психіки індивіда указував Б.Ломов. Ми завжди
маємо справу не з окремими ізольованими впливами, а з системою
впливів. При цьому ситуація повинна розглядатися у зв’язку з
властивостями й особливостями того, хто в цій ситуації діє, і із самою
його діяльністю. Справа в тім, що ситуація, у якій здійснюється
поведінка, не зберігається в незмінному вигляді, вона змінюється під
впливом цієї поведінки, завдяки чому виникають нові впливи на
суб'єкт [137]. Тобто активність соціальних суб'єктів – особистості і
групи – визначає соціальне середовище, що, у свою чергу, зумовлює
поведінку суб'єктів. У роботах Е.Шорохової зазначається, що людина,
активно включаючись у ситуацію, аналізує її, виділяє в ній ті умови,
які повинні бути співвіднесені з вимогами, що постають перед
особистістю, і завданнями, які виходять за межі цієї ситуації. Дії
людини з перетворення ситуації детермінуються зовнішніми
умовами, але разом з тим своїми діями людина змінює самі умови.
Змінюючи ситуацію, перетворюючи існуюче, людина змінюється і
сама [97]. В останні роки у вітчизняній психолого-педагогічній науці
активно впроваджується поняття розвивального простору. При
розробці його методологічних принципів дослідники спираються на
основні
положення
суб’єктно-діяльнісної
теорії,
концепції
суб’єктності індивіда та групи, концепції розвитку особистості,
системного підходу, концепцій міжгрупових стосунків [2, с.128; 3,
с.10-27; 45; 53, с.28-41; 10, с.45; 15, с.78; 243]. Ефективна реалізація
окреслених вище прагнень можлива в рамках реабілітаційного
простору, заснованого на вказаних теоріях. Реабілітація – це система
лікувально-психолого-педагогічних
заходів,
спрямованих
на
попередження та лікування патологічних станів, які могли б
привести до тимчасової або стійкої втрати працездатності [185, с.49].
Але, на нашу думку, в контексті педагогіки більш актуальним є
визначення, яке дає А.Макаренко: ”Реабілітація – це відновлення
нормальних ”стосунків між особистістю та суспільством,
встановлення нової системи мотивації” [166, с.53]. Його розвиває та
доповнює С.Подмазін: ”Педагогічна реабілітація вихованців
навчального закладу має бути забезпечена за рахунок побудови
педагогічної системи, інноваційної за метою, педагогічними
завданнями, принципами побудови та змістом, засобами, формами
організації
діяльності,
методами,
структурно-організаційною
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побудовою педагогічного процесу складових підсистем (дидактичної
та виховної). Основною відмінною ознакою цієї системи має бути
перехід
від
інформативно-репродуктивної
педагогіки
до
особистісно-рефлексивної, внаслідок чого вихованець набуває
можливості виступати активним суб’єктом реабілітаційно-освітнього
процесу в цілому, отримує інструмент для організації свого
саморозвитку” [287, с.23].
Необхідність
створення
реабілітаційного
простору
викликана такими проблемами: низьким рівнем педагогічної
культури батьків через відсутність достатньої інформаційної
пропаганди з боку представників суспільства та освіти; застарілими
уявленнями педагогів про девіантну поведінку, які часто
ґрунтуються на дослідженнях двадцяти-тридцятирічної давності, а
не на сучасних досягненнях науки; неготовністю методичних служб
різного рівня заповнити інформаційний вакуум, який утворився
навкруги організації роботи з девіантними старшокласниками;
відсутністю необхідного інструментарію міждисциплінарної оцінки
розвитку дитини та її актуального стану.
На сучасному етапі вирішити проблему корекції девіантної
поведінки в повному обсязі можна тільки за умов спеціальної
організації та створення реабілітаційного простору, який надасть
можливість удосконалити систему спеціальної допомоги, провести
більш радикальні зміни у ставленні суспільства до цієї категорії
дітей, а дітям – реалізувати свої потенційні можливості, не стати на
шлях
антисоціальних
вчинків,
правопорушень
тощо.
Реабілітаційний простір – це ефективна відправна точка у процесах
успішної соціальної адаптації дітей з проблемами у поведінці та
розвитку.
Такий підхід до вирішення проблеми потребує потужних
пошуків моделі реабілітаційного простору як зразка збереження та
розвитку національного генофонду, концентрації й консолідації
зусиль морально-етичного та науково-практичного потенціалів
українського народу. Така модель має базуватися на кращих
здобутках науки, практики, досвіді людської спільноти регіону,
держави в цілому. Тут важливо реалізувати системний міжгалузевий
підхід, об'єднавши зусилля педагогів, медиків, психологів, соціологів,
дефектологів (науковців і практиків) та встановити творче
співробітництво з органами масової інформації.
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Отже, корекція девіантної поведінки та ефективна інтеграція
старшокласників в суспільство, розвиток життєвої компетентності
можливі за умов створення реабілітаційного простору, який
розуміємо як необмежену протяжність в усіх вимірах і напрямках, що
системно поєднує в собі психологічні, педагогічні та соціальні
аспекти, сприяє саморегуляції поведінки, самореабілітації, розвитку і
саморозвитку людини як суб'єкта культури і життя.
Загальною метою створення реабілітаційного простору є
створення умов для досягнення кожною дитиною можливостей
корекції та компенсації окремого і комбінованого дефектів та їх
профілактика шляхом включення до створеного реабілітаційного,
корекційно-розвивального соціокультурного простору, який поєднує
в собі психологічні, педагогічні та соціальні аспекти, сприяє
саморегуляції поведінки, самореабілітації, розвитку і саморозвитку
дитини як суб’єкта життєдіяльності.
Завдання створення реабілітаційного простору: узгодження
дій педагогічних, методичних, соціальних, психологічних і медичних
служб із виконавцями корекційних програм відповідно до запитів
соціуму; раннє виявлення дітей із схильностями до девіантної
поведінки з використанням міжгалузевих методик обстеження
фізичного
та
психічного
здоров'я
дитини;
застосування
комплексного підходу до оцінювання сім’ї з метою створення ґрунту
для планування відповідного соціально-педагогічного втручання та
допомоги сім’ям, які мають дитину з девіантною поведінкою;
розвиток знань, загальножиттєвих умінь та навичок, які дають
людині змогу розв'язувати проблеми у складних соціальних умовах,
здобувати нову інформацію та вміти опиратися упродовж усього
життя негативним впливам середовища, збільшувати ”мобільність”
та здатність до зміни свого місця в суспільстві; застосування
міжгалузевого підходу до створення індивідуальних корекційнорозвивальних програм; залучення батьків або дорослих, що їх
замінюють, до системи реабілітаційного простору.
Провідними принципами побудови реабілітаційного простору є:
1) принцип гуманізації. Він може розглядатися як принцип
соціального захисту підростаючої людини, як принцип формування
нового ставлення суспільства до дітей з особливими потребами в
розвитку, ”олюднення” взаємовідносин дитини з однолітками,
дорослими, тобто коли педагогічний процес будується на визнанні
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своєрідності, унікальності, особливої ролі дитинства у становленні
особистості;
2) принцип демократизації освіти. Створення системи
партнерства дітей, педагогів, батьків та громадськості в усіх сферах
навчально-виховного процесу;
3) принцип корекційної спрямованості, що реалізується
через систему психолого-педагогічних, медичних засобів, гнучких
особистісно-зорієнтованих технологій, які забезпечують розвиток
дитини на основі використання її компенсаторних можливостей і
здатні створити умови для становлення особистості як суб’єкта
власного життя, навчання та виховання незалежно від проблем і
обмежень розвитку;
4) принцип диференційованості, що потребує розробки
своєрідного змісту спеціальної освіти, специфічного підходу до його
реалізації з урахуванням особливостей розвитку кожної категорії
дітей, їхніх індивідуальних, типологічних особливостей;
5) принцип єдності зусиль усіх соціальних інститутів
виховання – сім'ї, дошкільних закладів, школи, громадськості – у
створенні навколо кожної дитини оптимістичної, позитивно
насиченої атмосфери, сприятливих умов для наступної інтеграції
дітей у суспільство.
6) принцип варіативності, що дає змогу реалізувати право
особистості на вибір форм освіти, засобів навчання, типів навчальновиховних і професійних закладів;
7) принцип безперервності освіти, реалізація якої дає дітям
можливість
упродовж
усього
життя
поглиблювати
свою
загальноосвітню, фахову підготовку та життєву компетенцію тощо;
8) принцип культуровідповідності передбачає максимальне
використання у процесі корекції, виховання та навчання культури
того мовленнєвого середовища, в якому росте дитина з девіантною
поведінкою; це органічний зв'язок із історією народу, його мовою,
традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами й промислами,
забезпечення духовної єдності поколінь;
9) принцип
природовідповідності.
Здійснення
цього
принципу вимагає будувати реабілітаційне середовище згідно з
віковими та індивідуальними особливостями дітей; знати ”зону
актуального” та ”зону найближчого” розвитку кожної дитини,
спиратися на них під час організації будь-якого педагогічного
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впливу на дитину; спрямовувати педагогічний процес на корекцію
девіантної поведінки та всебічний розвиток дитини.
Структуру реабілітаційного простору слід розглядати як
багатокомпонентну і багатовимірну систему, що складається з таких
елементів: мета створення (для чого створювати?); зміст (у чому
єдність елементів цілого?); форми, методи, прийоми (як
використовувати?); виконавець (хто створює?); суб'єкт (хто
використовує?).
Динаміка розвитку реабілітаційного простору може досягатися
за рахунок взаємодії п'яти його структур: педагогічної, методичної,
психологічної, соціальної, медичної. Пропонуємо структурну схему
реабілітаційного простору Запорізької області (Див. схема 2.3).
У нашому розумінні простір виступає не тільки умовою
саморозвитку, самореалізації, самоадаптації дитини, але й
показником компетенції фахівця, який залучений до роботи у ньому.
Схема 2.3.
Структурна схема регіонального реабілітаційного простору

Ë
Батьки або
дорослі, що
їх замінюють

È
Соціальні
служби

Суб’єкт простору
Дитина
È

È

Освітні
заклади

Психологічні
служби

Ì
Медичні
служби

È
Конкретизовані цілі і завдання
È
Провідний принцип корекційного впливу:
міжгалузева оцінка розвитку
È
Добір форм та методів корекційного впливу
È
Організація роботи в реабілітаційному
просторі

На базі конкретних освітніх закладів необхідно створити
соціально-реабілітаційні центри, головним завданням яких є:
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повноцінне розкриття та реалізація здібностей кожного учня,
подолання труднощів розвитку, допомога дитині в тому, щоб вона в
майбутньому змогла зайняти відповідне місце в суспільстві;
створення умов для зв’язку науки з практикою за допомогою
узагальнення результатів наукових досліджень, методичної
літератури для практичних педагогів, психологів, медиків, соціологів
та ін.; психологічна та соціальна підтримка школярів, спрямована на
розвиток
організованості,
дисциплінованості,
впевненості,
самовизнання,
довіри,
які
допомагають
їх
соціальному
самоствердженню; підбір, навчання та удосконалення професійної
майстерності педагогічного та медичного персоналу, створення
можливостей для професійного росту, науково-дослідної роботи;
проведення внутрішніх та сумісних з іншими однопрофільними
закладами семінарів, скликань, конференцій.
Орієнтовну модель соціально-реабілітаційного центру та його
структуру представлено на схемі 2.4.
Отже, саме у реабілітаційному просторі перед дитиною
постійно розкривається новими гранями світ довкілля, який вона
може засвоїти, привласнити або відкинути.
Зміст роботи в реабілітаційному просторі
На нашу думку, ґрунтом моделі створення реабілітаційного
простору є функціональний системний підхід. У цьому випадку
нами визначено 4 основні функції реабілітаційного простору:
– відновлювальна,
яка
припускає
відновлення
тих
позитивних якостей, які переважали у старшокласника до появи
девіантної
поведінки
у
когнітивній,
емоційно-вольовій,
комунікативній сфері, у сфері міжособистісного спілкування,
екзистенціальній сфері;
– привласнювальна функція − створення й заохочення
атмосфери доброзичливої взаємної підтримки, уважного ставлення
до успіхів і досягнень, що відбивається на підвищенні мотивації до
особистісної самозміни, створення і привласнення свого нового
образу, який буде виступати метою особистісного вдосконалення;
− спрямована на ведення
– функція
вправляння
внутрішнього діалогу, усвідомлення своїх хибних якостей,
засудження їх, використання проти них вольових зусиль;
– функція вправляння у соціально значущу поведінку −
усвідомлення та засвоєння суспільно значущих моральних цінностей
та втілення їх у відповідних вчинках (див. схема 2.4.).
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Схема 2.4.
Орієнтовна модель соціально-реабілітаційного впливу
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Поділяючи погляди багатьох учених, ми визнаємо необхідність
створення індивідуальної програми корекції девіантної поведінки та
реалізації особистої спроможності старшокласника до адаптації в
реабілітаційному просторі. Наявність індивідуальної програми дасть
можливість розвивати всі функціональні системи в цілому і
перспективно окреслювати напрямки реабілітаційного впливу з боку
дорослих.
Етапи реабілітаційного впливу:
діагностики
– діагностичний,
який
складається
з
особистісних особливостей старшокласника: емоційно-вольової,
когнітивної, комунікативної сфери, духовних цінностей, рівня
соціальної адаптивності особистості й комфортності умов її розвитку;
– аналітико-прогностичний – здійснення різнобічної системи
обробки та аналізу даних діагностування, визначення зон
актуального та найближчого розвитку.
– корекційно-розвивальний – усунення проявів девіантної
поведінки, вад в емоційно-вольовій, когнітивній та комунікативній
сферах, підвищення мотивації у навчанні та особистісному
вдосконаленні; допомога в оволодінні мистецтвом самореабілітації −
механізмом і здатністю до самодопомоги у якомога продуктивнішому подоланні кризових ситуацій, виході зі скрутного становища,
поверненні на тимчасово втрачену траєкторію життєвого шляху
(розкриття життєвого потенціалу, стимулювання самостійних
пошуків нових можливостей самоздійснення, наближення до себе, до
власної сутності);
– адаптаційно-відновлювальний – вирішення родинних
проблем, підвищення соціальної адаптивності та соціальної
продуктивності особистості, створення умов для самоактуалізації та
самовдосконалення, сприяння становленню дитини як суб’єкта
життєдіяльності, що володіє навичками пізнання самого себе,
компетентністю, життєздатністю;
– охоронно-захисний – забезпечення прав дитини в
суспільстві в цілому, учнівському або груповому колективі,
педагогічному колективі. Захист від усіх форм фізичного та
психічного насильства у взаємодії з однолітками та дорослими.
Критерії ефективності реабілітаційних заходів:
– програмно-цільове забезпечення оптимальним змістом,
формами та методами роботи всіх суб’єктів реабілітаційного
простору; наявність діагностичних методик, спрямованих на
виявлення девіацій у поведінці старшокласника: психологічних;
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педагогічних; залучення фахівців різних галузей до роботи у
реабілітаційному просторі, узгодженість їх дій; наявність комплексу
міжгалузевих методик оцінювання девіантної поведінки та її
корекції; наявність у спеціалістів – виконавців корекційнорозвивальної роботи робочих програм, індивідуальних робочих
планів, конспектів занять тощо.
Критерієм
визначення
ефективності
реабілітації
старшокласників з девіантною поведінкою має стати достатня
компетентність щодо свідомої побудови просоціального стилю
життя, зокрема: вирішення проблем власного саморозвитку, життєвої
компетенції; набуття навичок саморегулювання почуттів; наявність
певних
адаптаційних
навичок,
розвиненість
когнітивної,
комунікативної та емоційно-вольової сфери в життєвому просторі
особистості; здатність до оптимістичного сприйняття життя та
орієнтація на успіх; розвиненість механізмів регуляції рольової
поведінки; усвідомлення системи пріоритетів життєвих цінностей;
міра відповідального ставлення особистості до життя; уміння
будувати життя
за
своїм
власним
життєвим
проектом;
компетентність у побудові свого життєвого шляху, відповідальність
за власну долю і вчинки; культура життя людини (міра гуманізації,
цивілізованості; відповідність стилю життя загальнолюдським
цінностям).
Варто сказати, що ідея особистісної спрямованості виховання в
сучасній педагогічній практиці найчастіше трактується як
посилення уваги й облік індивідуальних особливостей дітей і
зменшення (якщо не повне усунення) ролі дитячого колективу у
виховній роботі. Насправді таке трактування особистісного підходу є
його помилковим ототожненням з індивідуальним підходом, за якого
дитина залишається об'єктом впливу з боку педагога. Не
заперечуючи в жодному разі необхідності індивідуального підходу,
варто відзначити, що особистісний підхід припускає опору у
вихованні на індивідуальні особливості дітей, тобто надання
допомоги вихованцям у побудові свого способу суб’єктивації в тій чи
іншій діяльності та у житті взагалі, і в цих пошуках цілком
неоціненною є роль дитячого колективу.
На сьогодні поняття колективу в цілому не обґрунтоване,
одіозне, оскільки позв'язується з радянською тоталітарною системою.
Виховання в колективі сьогодні розуміється переважно як
припасування під ранжир, подавляння природи дитини,
насильницьке виховання. Але, відкинувши ідеологічні забобони, ми
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повинні відзначити, що виховання у ”спільноті” було ядром
практично всіх систем виховання визнаних у всьому світі педагогів:
Я.Корчака, Г.Винекена, С.Френе, А.Нейла – та однозначно визнано
гуманістичним і розвиваючим індивідуальність. Характерною рисою
всіх цих систем виховання було узгодження суперечностей між
особистістю дитини і дитячим співтовариством. Прогресивні
педагоги XX століття пов'язували процес виховання з процесом
соціалізації особистості, вони думали, що, вбираючи розмаїття
зовнішніх явищ, особистість може розвивати свій внутрішній світ. Ця
ідея розвивається і сьогодні в уявленнях про ”контекстуальну
педагогіку”. Базовим положенням контекстуальної педагогіки є
необхідність охопити увагою і включити до сфери виховної дії увесь
безпосередньо впливаючий на дитину світ. При цьому варто
відрізняти контекстуальну педагогіку від тоталітарної. Тоталітарна
педагогіка розглядає людину в цілому так, щоб за допомогою
”одночасного включення” багатьох засобів впливу повністю
підкорити її собі. Контекстуальна педагогіка виходить з іншого
розуміння єдності: це – єдність різноманітного. Вона стверджує
принцип, відповідно до якого різні, навіть протилежні, явища
взаємодіють, взаємно послабляються і підсилюються. Більшість
педагогів-гуманістів, виступаючи за розвиток індивідуальної
своєрідності кожної дитини, надавали, проте, особливого значення
розвитку у неї соціального почуття як важливого фактора
самореалізації.
Як ми вважаємо, цікава в цьому плані психологічна концепція,
відповідно до якої соціальне почуття є своєрідним індикатором
нормальності в розвитку дитини. Саме на цьому принципі Г.Вінекен
побудував власну педагогічну технологію, у якій наполягав, що
кожне порушення, яке призводить до зниження соціального почуття,
наносить величезну шкоду розвитку дитини.
Поняття ”соціальне почуття” О.Шпиль трактує як об’єднання з
іншими людьми, як визначену природою соціальну сутність
людини, потрібну їй для самоствердження, та обґрунтовує цим
необхідність розвитку особистості у співтоваристві [304, с.185-199].
Проаналізувавши це висловлювання, ми можемо зробити висновок,
що чим значніший дефект соціального почуття в дитині, тим менш
продуктивна його форма ”Я”.
Згідно з Е.Бернсом, актуальність психологічного забезпечення
Я-концепції визначається багатьма причинами і має величезний
вплив не тільки на успішність навчання у школі, а і на успішність
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всього життєвого шляху [57, с.70]. Це, у свою чергу, є умовою
розвитку дитини та наявності у неї почуття власної гідності, волі, яку
педагог повинен розвивати в ”коридорі культури”. Подібний
принцип – якнайбільше поваги до людини, якнайбільше вимог до
неї – лежить в основі гуманістичної педагогіки А.Макаренка. Ідея
розвитку особистості у співтоваристві була деформована у
радянський період. Поняття колективу трактувалося переважно як
засіб впливу на особистість. Сучасна педагогіка встановлює як
фундаментальну основу виховання нерозривний зв'язок людини із
суспільством, відзначаючи при цьому суперечливість цього зв'язку. У
залежності від способів узгодження цих протиріч, співтовариство
може мати конструктивне і деструктивне значення щодо розвитку
особистості.
Думка про те, що необхідною умовою розвитку особистості є
співтовариство, наявна в багатьох сучасних педагогічних і
психологічних концепціях. ”Людина взагалі є людиною, тоді й
оскільки вона, як духовна істота, виходить за межі свого тілесного і
щиросердечного буття. Існування людини повною мірою знаходить
зміст лише в співтоваристві. Таким чином, у цьому смислу цінність
людини залежить від співтовариства. Зміст співтовариства
тримається на індивідуальності кожного його члена, а зміст
особистості виникає зі змісту співтовариства” стверджує Ф.Франкл
[300; с.264, 111].
Виходячи з цього, ми робимо висновок, що неповторність
людської особистості виявляє свій внутрішній зміст у тій ролі, яку
особистість виконує в цілісному співтоваристві. Зміст людського
індивіда як особистості трансцендентує його межі в напрямі до
співтовариства. Саме спрямованість до співтовариства дозволяє
індивідуальності перевершити власні межі, тому завдання
суспільства в цілому і педагога, зокрема, полягає в тому, щоб
допомогти старшокласнику ввійти до співтовариства, зберегти і
розвинути особистість на просоціальному шляху розвитку,
відкидаючи спроби втягти його в девіантне співтовариство, зберегти
при цьому емоційну рівновагу і впевненість у собі. Сучасні
трактування особистісного підходу відійшли від властивих раніше
антропоцентричним теоріям абсолютизації ”парної педагогіки” та
проголошення незалежності особистості від суспільства. Сьогодні
визнається, що розвиток особистості здійснюється тільки в
міжособистісних ”підтримуючих” відносинах, за допомогою ”парної
педагогіки”, у процесі індивідуальної роботи дитини, але найкраще
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це робиться за допомогою роботи у групі старшокласників за участю
дорослих. Індивідуальність може проявитися та розкритися тільки
при сутичці власного досвіду, знань, розуміння з досвідом і знанням
інших [76, с.1]. Тому, якщо ми прагнемо, щоб виховання відповідало
природі розвитку людини, воно повинно здійснюватися у
співтоваристві, причому варто встановити ті умови, за яких
співтовариство відіграє конструктивну роль для розвитку
особистості. При відсутності організованого співтовариства, тобто у
спонтанній стихійній взаємодії людей у групі, успішно розвиваються
тільки індивіди, що від природи мають гарні задатки, які, можна так
сказати, ”проб'ються”, але при цьому можуть прийти до асоціальних
цінностей, бо високий рівень особистісного розвитку ще не гарантує
просоціальної спрямованості особистості.
У особистісно-орієнтованій концепції І.Беха [31], В.Сєрікова
[233], С.Подмазіна [202] є надзвичайно важливе фундаментальне
положення про те, що в освітньому процесі людина повинна
опанувати досвід ”бути особистістю”, тобто досвід виконання
специфічних особистісних функцій.
Останнім часом у результаті демократизації та гуманізації
освітнього процесу виховний чинник колективу залишався поза
дослідницькими інтересами. Основна увага зверталася на взаємодію
в системі ”педагог − вихованець”. Тим часом саме в колективі
проявляються надзвичайно сильні у виховному значенні впливи,
причому саме такі, які не створюються в інших видах
міжособистісних взаємин. Ці унікальні виховні можливості колективу
як орієнтовну основу для використання і педагогічного керування
розвитком старшокласників можна представити так:
Реалізація в колективі функції блокування девіантних
проявів.
Старшокласник мусить задовольняти природну потребу в
емоційно комфортному спілкуванні з однолітками. Якщо ця потреба
не реалізується, то можливо виникнення девіантних проявів.
Виховний вплив індивідуальності у колективі, міжособистісне
спілкування його учасників може збагачувати життєвий досвід
кожного у процесі взаємодії, сприяти пізнанню себе та інших,
створювати додаткові сфери самореалізації.
Мінімізація
внутрішнього
опосередкування
міжособистісного впливу в колективі.
Виховні впливи у колективі відбуваються, майже не
натрапляючи на блокуючий їх внутрішній опір, завдяки взаємодії у
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колективі ровесників. За такої ситуації старшокласник, як правило,
позитивно налаштований стосовно пропозиції, прикладу, вимоги
свого товариша, це в кінцевому підсумку призводить до тих чи інших
особистісних змін.
Реалізація функції емоційного захисту у колективі.
У процесі розвитку особистості постійно виникає потреба у
системі ”вихованець − вихованець”, особливо важливою ця функція
стає у тих випадках, коли старшокласник не знаходить ”спільної
мови” з батьками та дорослими. Тому для формування позитивної
”Я − концепції” необхідна ситуація успіху у спілкування з своїми
ровесниками, яка сприяє їх особистісному розвитку, становленню
відчуття ”Я − значущий”.
Колектив
як
соціальне
середовище
самореалізації
старшокласника.
У кожної людини виникає потреба у самореалізції, прагнення
до самоствердження особистості. Самоствердження може виражатися
як у суспільно корисній поведінці, так і у протиставленні своїх
ціннісних орієнтацій іншим, девіантній поведінці. Реалізація
важливої для особистості потреби в самоствердженні немислима без
спілкування з іншими, яке розширює можливості задоволення цієї
потреби. Поряд з потребою в самоствердженні у членів колективу
проявляється і прагнення до самовіддачі через залучення до
значущої для них соціальної спільноти, під час реалізації цієї
потреби відбувається усвідомлення того, що зробили для когось щось
корисне. Взаємне оцінювання старшокласниками один одного у
своєму колективі, освоєння через наслідування особистісних якостей,
потреба в самоствердженні та її реалізація, прагнення до самовіддачі
та її задоволення − все це призводить до пізнання своїх можливостей і
можливостей інших людей, до формування позитивної ”Яконцепції” через розвиток ідентичності особистості. Це найбільш
ефективна саморегуляція особистості.
Особистісна ідентичність у колективі.
У колективі розгортається процес особистісної ідентифікації, за
якого вихованці виявляють один у одного подібні якості,
відбувається міжособистісне тяжіння на основі таких якостей,
прагнення приєднання до інших. Ідентичність членів колективу
говорить про те, що віднайдена спільність інтересів стає платформою
для їх об’єднання. У процесі індентифікації старшокласник прагне
посилити власні якості, власну значущість на фоні інших. Не
випадково старшокласник бажає перебувати у звичній для нього зоні
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поглядів, цінностей дій, тому важливо, щоб така зона мала
просоціальну спрямованість, в іншому випадку це може призвести до
формування девіантної спільноти.
Явище самопрезентації у колективі.
Особливе місце у міжособистісних стосунках займає тактика
самопрезентації. Старшокласник зацікавлений у тому, щоб постати
перед іншими у найкращому світлі. Це робиться з метою
наблизитися до значущих для нього людей. Якості значущої людини −
система орієнтирів для старшокласника, яка може стати зразком для
його поведінки. Для реалізації програми своєї поведінки стосовно
іншої людини він перерозподіляє акценти на своїх якостях, які він
демонструє у спілкування. При цьому можна вважати, що
найсильнішим мотивом самопрезентації може бути створення
уявлення про себе як людину, яка вже діє чи готова діяти певним
чином. Наступним мотивом самопрезентації може бути формування
оцінки колективом і створення самим вихованцем певного
очікування до нього з боку колективу чи значущого для нього
суб’єкта. Так старшокласник створює сам для себе зразок і
намагається йому відповідати, по суті відбувається самопідкріплення,
тобто сам створює свій образ, сам підтримує його. Важливо, щоб цей
зразок відповідав ”просоціальному зразку”, в іншому разі
формується девіантна поведінка.
Колектив
як
каталізатор
соціальних
установок
старшокласників.
Колектив виступає провідною соціальною детермінантою
розвитку особистості. Якщо дитина не має досвіду колективної
участі, то затримується процес дорослішання, практично втрачається
здатність до прояву піклування про інших людей. Взаємне
оцінювання поведінки у груповій діяльності робить можливим
самоаналіз. Необхідно підкреслити, що такі події відбуваються
тільки у колективі з просоціальною спрямованістю, в якому були
попередньо створені відносини внутрішньогрупової субкультури,
які гарантують емоційне благополуччя всіх членів колективу,
взаємосприйняття, взаємну доброзичливість і взаємодопомогу, у
випадку недотримання цих вимог може формуватися девіантна
поведінка безпосередньо зусиллями колективу. Тому необхідною
умовою формування такого колективу, є створення системи
ставлень, які гарантують особистості захищеність і взаємоприйняття
в оточенні учасників діяльності. На цій основі виникає актуальна
установка до певних відносин, яких раніше не було у досвіді.
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Актуальні установки, які формуються під дією реальних вимог
колективу, поряд із внутрішніми і предметними факторами,
належать до усвідомлених соціальних установок. Необхідною
умовою формування позитивної соціальної установки виступає
позитивна емоційна установка суб’єкта стосовно цієї групи, а також
його позитивне емоційне ставлення у контексті змісту цієї установки,
на основі якої і формується система ціннісних орієнтацій на цілі
життєдіяльності і засоби досягнення цих цілей. Отже, спираючись на
особистісно орієнтовану теорію виховання І.Беха, ми обґрунтували
значення колективу у формуванні становлення особистості, ця
теорія, на нашу думку, є визначальною у процесі корекції девіантної
поведінки.
Модель корекції девіантної поведінки
У руслі аналізованої проблеми особливого значення набувають
питання побудови ”ідеальних моделей” об’єктів і серед них –
моделей корекції девіантної поведінки як засобу формування
готовності старшокласників до самовиховання.
На думку В.Штоффа [291,с.19], модель − це уявна або
матеріально здійснювана система, яка відображає або відтворює
об’єкт дослідження і здатна змінити його так, що його вивчення дає
нам нову інформацію про об’єкт.
Процес моделювання − це відтворення характеристик певного
об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для вивчення
[117, с.46].
За своїми завданнями розробка такої моделі носить
прикладний характер, тобто моделювання зумовлене заздалегідь
поставленою метою та орієнтоване на практичне застосування
отриманих результатів. Проте такий характер моделі не виключає
теоретичного дослідження, результати якого надаються у цьому
параграфі.
З огляду на це положення Ю.Бабанський зазначає, що
моделювання допомагає систематизувати знання про виучувані
явища або процеси, підказує шляхи їх цілісного відображення,
намічає більш повні зв’язки між компонентами, відкриває
можливість для створення цілісних класифікацій. Створення
спрощених моделей – дієвий засіб перевірки дійсності та повноти
теоретичних уявлень про різні галузі знання [21]. Модель має кілька
застосувань: по-перше, вона визначає компоненти, які складають
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систему; по-друге, достатньо схематично та умовно представляє
зв’язки між компонентами, при цьому внутрішні зв’язки
модельованого об’єкта можна порівняти з внутрішніми зв’язками
моделі; по-третє, модель генерує, породжує питання і остаточно стає
інструментом для порівняльного вивчення різних аспектів процесу.
Моделі можуть бути матеріальними та ідеальними, речовими
та знаковими, мати форму просторового аналогу, образу,
математичного або особливим чином побудованого словесного
опису. Подальше дослідження моделі дає нову інформацію про
об’єкти та процеси, дозволяє вивчати закономірності, недоступні для
пізнання іншими способами. Моделювання як одна з основних
категорій теорії пізнання використовує спеціально побудовані
моделі, що вивчаються для з’ясування або уточнення характеристик і
раціоналізації побудови об’єктів, що конструюються знову [117, с.46].
Таким чином, моделювання стає специфічним методом дослідження
організованих об’єктів. Нова інформація виникає на всіх етапах
конструювання моделі: під час емпіричного дослідження об’єкту; у
формі самої моделі, яка дає елементи новизни уже наявним знанням;
як результат подальшого розумового модельного експерименту [273,
с.344-357]. Моделі цього виду, за класифікацією В.Штоффа, можна
віднести до ідеальних знакових моделей. Вони являють собою
ідеальні моделі (незважаючи на те, що є зафіксованими за допомогою
матеріальних засобів), оскільки виступають у вигляді модельних
уявлень, і всі перетворення в них та переходи до інших станів,
здійснюються розумово, тобто у мозку людини.
На думку Г.Балла, модель може бути як вторинною відносно
модельованої системи, так і первинною відносно неї. У ролі
первинних моделей відносно модельованих систем виступають
проекти, прогнози, настанови. Цей аспект особливо важливий,
оскільки останнім часом виявляється технологічна спрямованість
педагогічних досліджень, перехід на шлях попереднього
наступним
проектування
навчально-виховного
процесу
з
відтворенням проекту [23, с.15]. Тому можна говорити про модель
майбутніх результатів.
Виокремлюються наступні етапи моделювання: попередній
аналіз процесу; побудова та вивчення моделі; перекладання
отриманої інформації на досліджуваний об’єкт; аналіз достовірності
ефективності моделі; коригування моделі.
До моделювання звертаються тоді, коли неможливо відразу
розпочати пізнання сутності проблеми і не існує умов для
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безпосереднього її вирішення. Педагогічний зміст моделі полягає в
тому, що вона дозволяє визначити актуальні та перспективні
завдання виховного процесу, виявити, вивчити і науково
обґрунтувати умови можливого зближення між імовірними,
очікуваними і бажаними змінами виучуваного об’єкта.
За цих умов модель несе потрійне цільове призначення,
являючи собою: основу для складання програми дослідження
готовності педагогічного колективу до формування реабілітаційного
простору та корекційної діяльності; еталон, на досягнення якого
спрямовано корекційний процес навчального закладу; зразок для
самоконтролю якостей, які формуються в процесі самоосвіти і
самовиховання школярів та вчителів.
У процесі конструювання моделі корекції девіантної поведінки
старшокласників ми спиралися на твердження про роль моделей у
наукових дослідженнях: модель здатна виконувати функцію
компактної організації факторів, визначити їх взаємодію та
структуру, знайти відсутні фактори; модель має велике практичне
значення для планування подальшого експерименту; модель
дозволяє визначити конкретну форму застосування модельованої
системи; модель може служити базою для кількісних розрахунків
[234, с.76-77].
Наявність
моделі
подолання
девіантної
поведінки
старшокласників дозволяє у ході дослідження розв’язати ряд
проблем, у тому числі: поставити конкретну мету викладачам та
старшокласникам, яку вони повинні досягти; конкретизувати вимоги
суспільства до особистості та значимість особистісних рис у процесі
соціалізації; здійснювати контроль за ефективністю процесу
подолання девіантної поведінки; активізувати та зробити
ефективним процес самопізнання у підлітків.
Ефективність подолання девіантної поведінки залежить від
ряду умов та факторів, серед яких, на нашу думку, чільне місце
посідає системне бачення цієї проблеми. Такий підхід передбачає
наявність певної моделі, яку ми спроектували на основі теоретичного
аналізу проблеми моделі і подаємо нижче (див. схему.2.3).
У розробці моделі ми опиралися на праці В.Афанасьєва [20],
К.Дурай-Новікової [93], М.Дяченко [94], А.Зінов’єва [105], П.Копніна
[132], Н.Кузьміна [148], В.Ледньова [153], І.Лернер [156], В.Чавчнідзе
[281], В.Штоффа [291] та інших дослідників.
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Схема 2.5.
Модель педагогічної корекції девіантної поведінки
старшокласниківзагальноосвітньої школи
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Мета:
1. Надання допомоги старшокласникам у становленні їх як
повноцінних членів суспільства.
2. Створення
умов
для
розуміння
старшокласником
необхідності корекції своєї поведінки.
Педагогічні завдання:
1. В інтелектуальній сфері: формування у старшокласника
обсягу, глибини, дієвості знань про моральні цінності; моральних
ідеалів, принципів та норм поведінки (гуманність, солідарність,
уявлення про суспільні обов’язки, любов, справедливість,
самокритичність, чесність, відповідальності за себе).
2. У мотиваційній сфері: формування правомірності та
визначеності ставлення до моральних норм; бережливого ставлення
до людини; співвідношення суспільних та особистих інтересів;
прагнення досягти ідеалів; правдивості; моральних установок; мети
та сенсу життя; відношення до своїх обов’язків; потреби у
встановленні контактів з іншими.
3. В емоційній сфері: формування характеру моральних
переживань, пов’язаних з нормами чи відхиленнями від них та
ідеалів: жалості, співчуття, довіри, вдячності, здатності розуміти
іншого, сорому тощо.
4. У вольовій сфері: формування морально-вольових потягів
до
реалізації
моральних
вчинків:
мужності,
сміливості,
принциповості у становленні моральних ідеалів.
5. У
сфері
саморегулювання:
формування
свідомого
морального обґрунтування вибору, а саме: сумління, самооцінки,
самокритичності, вміння співвідносити власну поведінку з
поведінкою інших, добропорядності, самоконтролю.
6. У предметно-практичній сфері: розвиток здатності
здійснювати моральні вчинки, проявляти сумлінне ставлення до
дійсності; вміння оцінювати поведінку сучасників за чинними
нормами.
Принципи, умови та правила
1. Принцип цілеспрямованого створення емоційно збагачених
виховних ситуацій
1.1. Умови
реалізації
цього
принципу:
активність
старшокласника; можливість здійснення вільного морального
вибору; формування емоційних знань про моральну норму;
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реалізація засвоєних духовно-моральних якостей; постійне емоційне
оновлення ситуації морального вибору.
1.2. Правила реалізації принципу: частота виховних ситуацій, у
яких дитина вступає у двоєдиній функції об’єкта і суб’єкта моральної
поведінки; постійність − повторення поведінкової виховної ситуації;
дії не повинні викликати стан дискомфорту; зосередження на
збереженні вихованцем своєї гідності; індивідуалізація виховного
підходу.
2. Принцип особистісно розвивального спілкування
2.1. Умови реалізації цього принципу: розуміння, визначення,
сприймання особистості дитини; вміння стати на її позицію;
відсутність маніпулятивного підходу; аналітичне сприйняття
інформації як регулятора моральної поведінки.
2.2. Правила реалізації принципу: довірлива взаємна відкритість
обох сторін; відсутність оцінювального, ”вимірювального” ставлення
до будь-яких сторін кожного; взаємне прийняття один одного як
неповторних і цінних особистостей.
3. Принцип використання співпереживання як психологічного
механізму у вихованні особистості
3.1. Умови реалізації цього принципу: уміння вирізняти й
називати емоції, які переживають інші люди; здатність зрозуміти і
прийняти чужу позицію; здатність прийняти моральні норми, не
орієнтовані на зовнішнє підкріплення; здатність розуміти власні
переживання, емоційні реакції та узагальнювати їх.
3.2. Правила реалізації принципу: систематичне повторювання
спів переживання; відтворене переживання повинне бути яскравим і
стійким; лише опосередковано, збуджуючи уявлення, складовою
яких є та чи інша емоція, можна спровокувати її саму; докладне
розкриття причин, що зумовлюють певний емоційний стан, та
пояснення наслідків неправильного реагування на нього.
4. Принцип систематичного аналізу вихованцем власних і чужих
вчинків
4.1. Умови реалізації цього принципу: усвідомлення суспільно
значущих мотивів поведінки; систематичне сприйняття та аналіз
своїх та чужих вчинків; усвідомлення та прийняття моральних норм;
постійне розв’язування соціально-моральних завдань; вміння
передбачати наслідки своїх та чужих вчинків; здатність протистояти
миттєвим прагненням, бажанням, потягам.
126

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

4.2. Правила реалізації принципу: реальне врахування прав та
інтересів інших людей; втілення моральних спонук у відповідні
вчинки; постійне і своєчасне підкріплення моральних норм;
концентрація уваги, виклик інтересу до своєї моральної спонуки з
метою її аналізу та емоційного оцінювання.
5. Принцип орієнтації на позитив у поведінці та характері
старшокласника
Цей
відомий
принцип,
який
був
сформульований
А.С.Макаренком, потребує розгляду дитини як головної цінності у
системі людських стосунків, нормою яких є гуманність. Педагог
повинен бачити перш за все у дитині її кращі риси. Вони є тим
зерном, яке під час росту формує у дитини позитивні якості, віру у
себе, дозволяє по новому подивитися на свою поведінку.
5.1. Умови реалізації цього принципу: стимулювання дитини до
пізнання її позитивних якостей та рис; формування моральних
почуттів під час самооцінки своєї поведінки; постійна педагогічна
увага до позитивних вчинків; довіра до старшокласника;
формування віри у можливість досягнення визначених ним завдань;
урахування інтересів дитини, її індивідуальних уподобань, переваг,
пробудження нових інтересів.
5.2. Правила реалізації принципу: перевага позитивних оцінок в
аналізі поведінки старшокласника; домінування поважного
ставлення до нього під час спілкування; залучення до добра та
доброти; захист педагогом інтересів дитини та надання допомоги
при вирішенні її актуальних проблем; постійний пошук педагогом
варіантів вирішення виховних завдань, які принесуть користь кожній
дитині; захист дитини, як пріоритетний напрямок педагогічної
діяльності; формування педагогом у дитячому колективі (класі,
школі, групі та інших дитячих об’єднаннях) гуманних взаємин, які
не припускають приниження дитини.
6. Принцип соціальної адекватності виховання потребує
відповідності змісту і засобів виховання соціальній ситуації, під час
якої проходить виховання старшокласника з девіантної поведінкою.
6.1. Умови реалізації принципу: врахування особливостей
соціального оточення дитини під час розв’язання виховних завдань;
координація взаємодій соціальних інститутів, які здійснюють вплив
на особистість дитини; забезпечення комплексу соціальнопедагогічної допомоги дитині; урахування різноманітних факторів
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соціального оточення (національних, типу населеного пункту,
особливостей навчального закладу та ін.); корекція різноманітної
інформації, яку сприймають учні, в тому числі і від засобів масової
інформації.
6.2. Правила реалізації принципу: виховний процес будується з
урахуванням реалій соціальних стосунків старшокласника; школа не
повинна обмежуватися вихованням дитини тільки у своїх стінах,
необхідно широко використовувати та враховувати реальні фактори
соціуму; педагог повинен коректувати негативні впливи довкілля на
дитину; усі учасники виховного процесу повинні взаємодіяти.
7. Принцип індивідуалізації виховання старшокласників з
девіантною поведінкою передбачає визначення індивідуальної
траєкторії соціального розвитку кожного учня, виокремлення
спеціальних
завдань,
відповідно
до
його
індивідуальних
особливостей
(виявлення
причин
девіантності,
розкриття
потенціалів особистості як у навчальній так і позакласній діяльності,
надання можливостей кожному учню для самореалізації та
саморозкриття та ін.).
7.1. Умови реалізації принципу: моніторинг змін індивідуальних
якостей
старшокласника;
визначення
ефективності
впливу
фронтальних підходів на його індивідуальність; урахування
індивідуальних якостей, суттєвих сфер при виборі виховних засобів,
спрямованих на розвиток; надання можливості самостійного вибору
способів участі у позакласній діяльності і вибору сфери додаткової
освіти.
8. Принцип соціальної загартованості старшокласників з
девіантною поведінкою передбачає включення вихованців до ситуацій,
які потребують вольових зусиль щодо подолання негативного
впливу соціуму, відпрацювання визначених способів такого
подолання, які відповідають індивідуальним особливостям людини,
вироблення соціального імунітету, стресостійкості, рефлексивної
позиції.
8.1. Умови реалізації принципу: включення до вирішення різних
проблем соціальних відносин у реальних ситуаціях та у ситуаціях,
що імітуються (соціальні проби); діагностування вольової здатності
до системи соціальних відносин; стимулювання самопізнання у
різних соціальних ситуаціях, визначення своїх позицій та способів
адекватної поведінки у різних ситуаціях; надання допомоги у аналізі
128

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

проблем соціальних відносин та варіативності їх поведінки у
складних життєвих ситуаціях.
8.2. Правила реалізації принципу: проблеми стосунків серед
старшокласників треба вирішувати з ними, а не за них; дитина не
завжди повинна легко досягати успіху у своїх стосунках з людьми;
важкий шлях до успіху – запорука успіху у подальшому житті; не
тільки радість, але й страждання та переймання виховують людину;
вольові зусилля подолання труднощів не з’являться завтра, якщо їх
немає сьогодні; не можна передбачити всі труднощі у житті, але
людина повинна бути готова до їх подолання.
Організаційно-педагогічні умови
1. Підготовленість педагогічних працівників.
2. Психолого-педагогічна компетентність батьків.
3. Нормативно-правове забезпечення.
4. Наявність психолога у навчальному закладі.
5. Наявність соціального працівника.
6. Методичне забезпечення.
7. Фінансове забезпечення.
8. Зв’язок з комісією у справах неповнолітніх.
9. Мережа центрів, спілок, об’єднань з роботи з
старшокласниками.
10. Наявність регіональних програм надання допомоги дітям з
девіантною поведінкою та обласного координаційного центру.
Суб’єкти організації педагогічної корекції
1. Старшокласники з девіантною поведінкою.
2. Педагоги загальноосвітніх закладів (додат. Д).
3. Батьки, як природне середовище виховання та формування
конкретного стилю життя дитини (додат. Е).
4. Різні соціальні інститути.
Через те, що існують родини, і класифікація таких родин де є
кілька дітей з девіантною поведінкою, виникає необхідність
профілактики та корекції дисгармонійних сімейних відносин та
усунення недоліків сімейного виховання як визначного фактору,
який викликає відхилення у поведінці. Завданнями такої роботи є:
проведення
інформаційно-превентивної
роботи
з
метою
профілактики дисгармонійних сімейних стосунків та порушень у
сімейному вихованні; проведення діагностичної роботи з метою
виявлення типів сімейного виховання, установок батьків відносно
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дітей та дисгармонійних сімейних стосунків в цілому; проведення
комплексної корекційної роботи у родинах з метою відновлення
позитивних стосунків у родині та корекція відхилень у сімейному
вихованні.
1. Педагоги та спеціалісти загальноосвітніх закладів.
Основними формами роботи педагогів з профілактики та
корекції відхилень у поведінці є:
1. Санітарно-просвітницька робота (правові аспекти наслідків
відхилення поведінки від норм; клінічні та біологічні наслідки
аномальних звичок; лікування та соціальна реабілітація особистостей
з шкідливими звичками; шляхи та засоби утвердження здорового
способу життя).
2. Психогігієнічна та психопрофілактична робота (навчання
дітей правил та норм гігієни з урахуванням статево-вікових
особливостей: вивчення особливостей фізичного та психічного
розвитку дітей; аналіз соціально-культурних умов виховання дітей у
конкретних мікросоціальних умовах).
3. Організаційно-управлінська форма роботи, спрямована на
координацію зусиль спеціалістів різного профілю, школи та родини:
Спеціалісти загальноосвітніх закладів вирішують такі завдання:
Класний керівник: є ланкою, що пов’язує у комплексній групі
спеціалістів з організації профілактичної та корекційної роботи з
старшокласниками; робить первинний запит та дає первинну
інформацію про дитину (додат.З); організує та координує
комплексну роботу з профілактики та корекції девіантної поведінки
школярів;
Соціальний педагог: вивчає життєдіяльність дитини поза
школою; організовує профілактичну роботу у мікрорайоні;
підтримує дітей, що опинились у екстремальній ситуації; взаємодіє з
центрами психологічної підтримки та реабілітації.
Психолог: вивчає особистість учня (додат. А; В), прогнозує
його розвиток (додат. Б та Д) та колективу учнів; аналізує адаптацію
дитини у довкіллі; виявляє дезадаптованих учнів (додат. Ж); вивчає
взаємовідносини старшокласників з дорослими та однолітками;
підбирає
пакет
діагностичних
методик
для
організації
профілактичної та корекційної роботи; виявляє та розвиває інтереси,
схильності та здібності школярів; здійснює психологічну підтримку.
Шкільний лікар: досліджує фізичний та психічний стан
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здоров’я дитини; організує допомогу дітям, які мають проблеми зі
здоров’ям; розробляє рекомендації педагогам щодо організації
роботи з дітьми, які мають різні захворювання; взаємодіє з
лікувальними закладами.
Соціально-педагогічні служби вирішують такі завдання: соціальнопедагогічна та психологічна діагностика школярів з метою розробки
рекомендацій щодо поліпшення психологічного клімату у колективі,
зниження рівня конфліктності між учнями; індивідуальна
діагностика та консультування учнів з метою вибору оптимального
стилю діяльності, надання різнобічної допомоги у вирішенні
складних життєвих проблем, розкриття здібностей, удосконалення їх
у спільній з педагогами та однолітками соціально значимій
діяльності, що відповідає їх інтересам та природній схильності
старшокласників до спілкування та творчості; психолого-педагогічна
підготовка учнів, формування у них знань, умінь та навичок,
необхідних для життя та майбутньої професійної діяльності,
розвитку організаторських здібностей, підвищення соціальної
активності, тренування навичок міжособистісного та ділового
спілкування; організація заходів з підтримки працездатності учнів,
зняття у них нервового напруження; формування здорових виховних
гуманних відносин у соціумі шляхом розвитку в учнів, педагогів,
батьків загальної системи інтересів та цінностей, відродження та
збереження кращих традицій старшого покоління, народної
педагогіки.
Функції, спрямовані на профілактику та корекцію девіантної
поведінки у старшокласників:
1. Діагностична – вивчення особистості вихованця: його
вікових та психічних особливостей, здібностей, стану його фізичного
та морального здоров’я; ступеня та спрямованості впливу
мікросередовища; структури навчального колективу; характеру
групової взаємодії.
2. Організаторська – організація соціально значимої діяльності
у відкритому середовищі, входження до неї старшокласника як
активного суб’єкта.
3. Координаційно-посередницька – координація зусиль усіх
медичних, культурних, спортивних, правових закладів, суспільних та
благодійних організацій; колективів педагогів та учнів у спільному
вирішенні соціального становлення старшокласників.
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4. Профілактична – використання всіх спеціально-правових,
юридичних, психолого-педагогічних механізмів попередження та
корекції негативних явищ, здатних чинити антипедагогічний вплив
забезпеченню захисту прав старшокласника.
5. Прогностична
–
прогнозування
процесу
розвитку
особистості у період його навчання у загальноосвітній школі.
6. Конфліктно-захисна
–
попередження
та
вирішення
конфліктів у колективах учнів, педагогів, у родинах.
7. Функція психологічної підтримки – надання допомоги учням
у вирішенні проблем особистісного характеру, зняття нервового
напруження, стану тривожності, різного роду ”комплексів” за
допомогою наявних психокорекційних та інших методів впливу.
Зміст роботи
У відповідності до моделі змістом роботи є забезпечення
каналів набуття старшокласниками соціального досвіду за
наступними напрямами:
1. Я – Ти.
Змістом діяльності є: створення інтегративних курсів та
програм, які розкривають проблеми макросфери (суспільства) і
мікросфери (міжособистісних стосунків); введення до навчальних
планів усіх типів навчальних закладів дисциплін, які розкривають
сутність становлення особистості, фактори розвитку її внутрішнього
світу, особливостей міжособистісного спілкування; навчання
рефлексії особистої поведінки та відносин з іншими людьми.
2. Я-можливе.
Зміст роботи: формування і постійна активізація у вихованця
уявлень про те, яким він міг би стати; усвідомлення тих якостей, які
заважають вчасно реалізувати наявні потенційні можливості; набуття
певних морально-духовних якостей; формування здатності до
емоційного переживання процесу становлення морально-духовних
якостей у відповідний вчинок та оцінку його іншими людьми.
3. Я – особистісне.
Змістом діяльності є: формування усвідомлення себе як
самостійної, незалежної особистості; формування навичок проявляти
власну позицію; формування самостійності та навичок установлення
широких стосунків, у яких перевіряється та виробляється
перспектива власного особистісного розвитку; формування
усвідомлення необхідності самостійно приймати рішення, втілювати
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їх у вчинках та нести за них відповідальність.
4. Я − концепція.
Змістом діяльності є: усвідомлення й розуміння власних
можливостей, потреб, мотивів, особливостей поведінки, тобто того,
який він має вигляд, як його сприймають інші і чи немає
розбіжностей між власним баченням себе та баченням інших людей;
усвідомлення й розуміння власної ролі у виникненні травмуючих
ситуацій; набуття щирості у почуттях до самого себе й до інших;
набуття більшої самовдоволеності у вираженні власних почуттів −
позитивних і негативних; закріплення нових способів поведінки,
пов’язаних із підтримкою, взаємовідносинами, відповідальністю;
підвищення статусу у колективі; формування почуття власної
гідності, потрібності іншим; формування здатності до самозахисту;
формування здатності природно проявляти себе, показувати свої
справжні можливості.
5. ”Своє”
Зміст роботи: створення умов для освоєння старшокласником
ще не притаманних йому духовно-моральних цінностей; створення
умов для пізнання своєї моральної індивідуальності; організація
розвиваючих ігор, які формують духовно-моральні цінності;
формування поваги до іншого; формування творчого ставлення до
свого життя, здатності до самореалізації; формування здатності до
творчого спілкування.
Форми та методи корекції девіантної поведінки
Форми:
1. Комплексні консультування спеціалістів на основі даних
соціально-психологічної, психолого-педагогічної діагностики як
окремих учнів, так і класу в цілому, а також батьків.
2. Оздоровлення психосоціального середовища дитини.
3. Просвітницька діяльність у питаннях навчання та
виховання, статєвовікової специфіки соматичного та психологічного
розвитку старшокласників, напряму на підвищення рівня
комплексної взаємодії ”дитина – дорослий”.
4. Попередження психологічних перевантажень у процесі
навчання, яке негативно впливає на психіку старшокласника.
5. Проведення спеціального загартування старшокласників з
метою підготовки їх до стресових ситуацій, навчання їх раціональних
засобів зняття психоемоційних перевантажень у проблемних
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ситуаціях.
6. Психолого-педагогічне вивчення та відслідкування дитини
на протязі всього періоду навчання у школі, своєчасне виявлення
стану учня, нервово-психічних та психосоматичних порушень.
7. Спільні семінари для учнів та їх батьків, присвячені
проблемам девіантної поведінки.
8. Психолого-педагогічні практикуми для дітей та їх батьків з
питань відхилень у поведінці, причин, шляхів подолання та засобів
корекції.
9. Санітарно-просвітницька форма роботи.
10. Психогігієнічна та психопрофілактична форми роботи.
11. Організаційно-управлінська форма роботи.
Методи педагогічного впливу
1. В інтелектуальній сфері: методи переконання та
самопереконання. Методи переконання формують погляди, поняття,
настанови. Методи самопереконання обумовлюють самовиховання,
що означає, що старшокласник усвідомлено, самостійно у пошуку
розв’язання якоїсь проблеми формує у себе комплекс поглядів.
2. У мотиваційній сфері: методи стимулювання – заохочення
та покарання. Заохочення – це вираз позитивної оцінки діяльності
старшокласника.
Покарання
–
компонент
педагогічного
стимулювання, який попереджує небажані дії учнів, гальмує їх та
викликає почуття провини перед собою та іншими людьми.
3. В емоційній сфері: метод навіювання та самонавіювання.
Навіювання може бути як вербальним, так і невербальним.
Навіювати – означає впливати на почуття, а через них на розум та
волю людини.
4. У вольовій сфері: методи вимоги та вправ. Ці методи
обумовлюють розвиток у старшокласника ініціативи, впевненості у
своїх силах, наполегливості, вмінь долати труднощі за для
досягнення визначеної мети; формування вмінь володіти собою
(витримка, самоволодіння); вдосконалення навичок самостійної
поведінки та ін.
5. У сфері саморегуляції: метод корекції та самокорекції.
Метод корекції спрямовано на створення умов, при яких
старшокласник зможе внести зміни у свою поведінку, у ставленні до
людей. Корекція не можлива без самокорекції, без саморегулювання.
Метод дилем, його сутність у спільному обговоренні учнями
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моральних дилем. Дилему можуть створювати різні суб’єкти за
умови, що кожна дилема: 1) стосується реального життя
старшокласників; 2) є простою для розуміння; 3) є незавершеною;
4) включає два або більше питання, наповнених моральним змістом;
5) обумовлює вибір старшокласниками варіантів відповідей,
акцентує увагу на головному питанні: ”Як повинен себе вести
головний герой?”
6. У предметно-практичній сфері: виховні ситуації та
соціальні спроби – іспити. Методи виховних ситуацій – це методи
організації діяльності вихованців у спеціально створених ситуаціях,
коли виникають проблеми для дитини та існують умови для
самостійного їх вирішення, створюється можливість соціального
випробування.
Засоби педагогічних виховних впливів: вибух, як засіб
педагогічного впливу потребує усвідомленого створення обставини,
при якій в учнів виникають нові, сильні почуття, що зачіпають
провідні
якості,
які
пов’язані
з
життєвими
інтересами,
перспективами, стосунками у родині чи колективі; збудження
тривоги про майбутнє покарання – коли педагог своїми діями або
словами дає зрозуміти учню, що про його вчинок він знає, але не
проявляє негайної реакції та дає обіцянку поговорити про це через
деякий час. Це дає можливість примусити учня подумати про
моральний бік своєї поведінки, відчути тривогу від невідомості
покарання, змусити каятися, дати оцінку свого вчинку, попросити
вибачення; вигадана недовіра. Цей прийом застосовується стосовно
учнів, які і розуміють, але в силу слабкої волі не здатні тримати себе
у руках та виправити поведінку. В цьому випадку вчитель зачіпає
самолюбство учня, виражає сумніви щодо його здібностей
справитися з проблемою, загострює увагу колективу на його
нездатності володіти собою; довіра, суть цього прийому
педагогічного впливу полягає у тому, що учню доручають виконати
відповідальне завдання з метою розвитку у нього певних почуттів та
вольових якостей; моральна підтримка та зміцнення впевненості у
собі, цей прийом необхідний у підході до боязких, сором’язливих,
замкнених дітей. Використовуючи цей прийом, учитель ставиться до
учня доброзичливо, терпляче, мобілізує та активізує його творчі
сили, створює таку педагогічну ситуацію, коли учень може проявити
свої кращі якості; обхідний рух, цей прийом застосовується у тому
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випадку, коли вихованець ввійшов до колективу, став виправлятися,
але не може ще цілком позбавитися девіантної поведінки. В цьому
випадку педагог бере його під свій захист від справедливих дорікань
колективу, дорослих, створює таку педагогічну ситуацію, коли
показує учневі, що він знає про його вчинок та має бажання
допомогти йому; опосередкування, цей прийом засновується на
тому, що вчитель досягає бажаних змін у поведінці учня не прямими
вказівками, як вести себе, а за допомогою умов, виконавши які, учень
отримає можливість задовольнити свої потреби, інтереси, бажання;
паралельна педагогічна дія – непрямий вплив на учня через
колектив, коли осудження або покарання застосовується проти
колективу або групи в цілому.
Результат – рівень готовності підлітків до самовиховання. Він
характеризується трьома системоутворюючими компонентами:
активністю,
аксіологічним
спрямуванням
та
проективною
спрямованістю. Інакше кажучи, результат педагогічної корекції є
свідоме оволодіння соціально активним суб’єктом життєвих
цінностей та смислу, спрямованих на проектування свого
майбутнього.
Ця система функціонує так: суб’єкти організації процесу
педагогічної корекції девіантної поведінки, знаючи загальні цілі,
завдання, створивши необхідні організаційно-педагогічні умови,
визначають зміст, форми, методи та прийоми роботи. Потім
вивчаються отримані результати, інформація про які поступає до
суб’єктів організації педагогічної корекції. Порівнявши результати з
загальною метою суб’єкти педагогічного процесу вносять необхідні
корективи в педагогічний процес та здійснюють новий цикл
педагогічної взаємодії суб’єктів корекції.
Обґрунтуємо та охарактеризуємо критерії готовності
старшокласників до самовиховання на основі яких проводився
формуючий експеримент.
В науковій літературі проблема критеріїв вирішується далеко
неоднозначно. Навіть саме поняття ”критерій” трактується в різних
джерелах по різному. Так, ”Большая советская энциклопедия”
пояснює його як ознаку, на основі якої проводиться оцінка,
визначення чи класифікація чого-небудь, мірило суджень, оцінки
[49, с.450]. У філософському словнику М.Розенталя критерій
визначається мірилом для оцінювання чого-небудь, засобом
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перевірки істинності або хибності того чи іншого твердження,
гіпотези [262, с.193]. Поняття критеріїв розглядалося і багатьма
науковцями, які визначають його як ”основну ознаку, за якою одне
рішення вибирається з безлічі можливих” [123, с.5].
У словнику іншомовних слів критерій визначають як міру для
визначення, оцінки предметів; ознаку, яку взято за основу
класифікації. Критерій – показник, який включає в себе методи
роботи, теоретичну модель розподілу та правил прийняття рішень
про правдоподібність гіпотези. Це показники, які використовуються
при розрахунках і за числовими значеннями яких при реалізації
діяльності роблять висновки про ступінь досягнення поставленої
мети та розв’язання завдань [123, с.58].
До критеріїв ефективності відносять показники, які
відображають об’єктивний бік результатів діяльності та суб’єктивне
ставлення людей до діяльності. При цьому система критеріїв
повинна бути уніфікована, тобто всі наявні в ній показники за
змістом та математичним вираженням не повинні протистояти один
одному. Вони повинні бути пов’язані таким чином, щоб слугувати
похідним стосовно більш загальних критеріїв. Інакше кажучи, якщо
загальна мета діяльності зумовлює цілі її структурних частин, які
утворюють своєрідне ”дерево цілей”, то і критерії різних ієрархічних
рівнів утворюють ”дерево критеріїв”: критерії нижчих рівнів
витікають з критеріїв ефективності вищих рівнів [123, с.59].
У ролі мірила норми критеріїв служать ідеальним зразком,
еталоном, мають вищий, найбільш досконалий рівень виучуваного
явища. Порівнюючи з ним, реальне явище визначає міру їх
відповідності, наближення до норми, ідеалу. Однак для цього
критерій повинен бути розгорнутим, поділеним на частини, тобто
має включати окремі компоненти, деякі одиниці виміру, які
дозволяють ”заміряти” дійсність, зіставляючи її з нормою [109, с.68].
Таке визначення критерію дає В.Гинецианський: це ті якості
об’єкту, які дають йому взаємопов’язану систему характеристик і
саме тому підлягають оцінюванню. Виявити таку систему можна
лише на основі використання системно-структурного підходу в
здійсненні незалежних процедур виміру [70, с.10].
Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної
літератури (Р.Прайор, D.Ruans, R.Snager, R.Dave та інші) дає підстави
вважати проблему визначення критеріїв дуже складною. Очевидно,
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має рацію Е.Голубєва, яка підкреслює, що ”реальний шлях полягає в
тому, щоб прийняти спочатку дуже ”грубу” шкалу критеріїв”
[75, с.30].
Аналіз літератури, яка торкається предмету нашого
дослідження показав наявність аналогічної проблеми. Так, Н.Мішура
критеріями нормального розвитку вважає успішне пристосування до
реального соціального середовища, прогресивний, хоча і
нерівномірний, розвиток фізичних і психічних якостей, пов’язаних з
процесом формування особистості [173, с.10].
В якості критеріїв розвитку учнів корекційної школи
Е.Міщенко виділяє: соціально нормативну поведінку учнів;
оволодіння учнями комунікативними уміннями; адекватна
самооцінка і допрофесійна підготовленість [174, с.6].
Дві групи критеріїв: об’єктивні та суб’єктивні аналізує І.Дашук
[82, с.13], Т.Царева розглядає правову поведінку та її ознаки: її
соціальну значимість, актуальний чи потенційний контроль
свідомості та волі людини, чітку регламентованість права; контроль
правової поведінки в особі держави та її правоохоронних органів,
наявність юридичних наслідків [279, с.9]. Інколи до критеріїв
відносять особливості правової та моральної свідомості, змісту потреб
особистості, особливості характеру, особливості емоційно-вольової
сфери [63, с.12].
Нами зроблено припущення, що виділити критерії корекції
девіантної поведінки можна на основі аналізу її сутності.
Підкреслимо, що поведінка людини взагалі розглядається як
зовнішній прояв її внутрішнього світу, а її основними причинами є
емоції, які властиві людині, відносини, переконання та устремління
[194, с.5]. У спеціальній літературі розрізняють правову поведінку як
той прояв активності особистості, який піддається соціальному
(зовнішньому) та внутрішньому (особистісному) контролю в його
специфічних формах [190, с.62]. Вона має складну структуру та
визначається як ”соціально значуща поведінка індивідуальних або
колективних суб’єктів, підконтрольна їх свідомості та волі,
передбачена нормами права та яка має юридичні наслідки”
[131, с.164]. За ступенем активності процесу залучення особистості до
правового регулювання виділяють такі види правомірної поведінки:
соціально активну, звичайну, конформістську, маргінальну
(пограничну) поведінку. Кожний з цих видів характеризується,
138

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

принаймні, чотирма параметрами: комунікативним, операційнодіяльнісним; потребово-мотиваційним та емоційно-вольовим.
Характеристику визначених нами критеріїв та рівні їх
сформованості ми подаємо нижче.
Пізнавальний критерій
Низький рівень сформованості пізнавальної сфери
Ставиться до навчання байдуже або негативно, пасивний,
порушує дисципліну, навчальний матеріал засвоює фрагментарно,
до самостійних занять виявляє мало цікавості, до уроків готується без
бажання, під контролем дорослих, потребує пауз, скаржиться на
здоров’я, у нього переважає поганий настрій, близьких друзів немає.
Важко сприймає все нове та незвичне, важко переключається
на нові види діяльності, демонструє ”фіксовані форми поведінки”,
без урахування навколишніх змін.
Неспроможний на довгострокову, цілеспрямовану працю,
швидко втрачає інтерес і відчуває дискомфорт, швидко починає
відчувати себе втомленим.
Різкі зміни призводять до втрати життєвих стереотипів. Чинить
опір новому та незвичному. Ігнорує спроможність самореалізації у
новому середовищі.
Середній рівень сформованості пізнавальної сфери
Позитивно ставиться до навчання, розуміє навчальний
матеріал, засвоює основне у пропонованій навчальній програмі,
самостійно розв’язує типові завдання, готується до уроків, доручення
виконує, уважний при виконанні завдань, доручень, вказівок, але
вимагає контролю, зосереджений лише за інтересом, дружить з
однолітками.
Добре сприймає все нове та незвичне, переключається на нові
форми діяльності, пластичний до довкілля, але тільки у випадках,
коли йдеться про улюблену справу і про те, що йому подобається, у
всіх інших випадках може чинити опір новому та незвичному,
ігнорувати можливість самореалізації.
Розуміє необхідність вивчення навчальних предметів, але
вивчає лише ті предмети, які вважає важливими для себе.
Самовиховання відрізняється стихійністю. Проявляється
орієнтація на узгодженість дій з іншими, на співвідношення
особистих та суспільних інтересів.
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Високий рівень сформованості пізнавальної сфери
Позитивно ставиться до навчання, вимоги сприймає адекватно,
навчальний матеріал засвоює легко, повністю опановує програму,
старанний, уважно слухає вказівки вчителя, охоче виконує
доручення без зовнішнього контролю, виявляє цікавість до всіх
предметів і до самостійної роботи, займає чільне місце у колективі.
Добре засвоює нові форми роботи, пластичний до нового
середовища, знаходить своє місце та шляхи самореалізації у нових
обставинах. Легко відмовляється від непотрібних стереотипів,
знаходить шляхи для досягнення мети.
Розуміє необхідність знань для досягнення життєвої мети,
цілеспрямовано займається самовихованням.
Має високу розумову працездатність, здатен на довготривалу
та напружену розумову працю, доводить її до логічного завершення.
У кожній справі бачить особливості, які можуть привести його до
досягнення життєвої мети. Здатен на вольові зусилля, коли робота не
подобається йому.
При виконанні завдань часто відчуває почуття монотонії,
випереджає інших.
Ми вбачаємо за можливе саме ці параметри вважати
критеріями корекції девіантної поведінки старшокласників.
Підкреслимо, що в теорії і методиці правового виховання вже
пропонується виділити троїсту ієрархію цілей в діяльності,
спрямовану на формування комплексу специфічних якостей
особистості в правовій сфері життєдіяльності: формування системи
правових знань (ближча ціль), формування мотивів і звичок,
правомірного, спеціально активної поведінки (кінцева ціль).
Серед причин психологічного і соціального характеру
традиційно виділяють: 1) дефекти правової та моральної свідомості;
2) зміст потреб особистості; 3) особливості характеру; 4) особливості
емоційно-вольової сфери. Як правило, ускладнення в поведінці
старшокласника пояснюються сполученням результатів неправильного розвитку особистості та несприятливої ситуації, в якій він
опинився, а також недоліками виховання. У старшокласників серед
найчастіших
причин
девіантності
ряд
вчених
називає
незавершеність процесу формування особистості, негативний вплив
сім’ї та найближчого оточення, залежність старшокласника від
вимог, норм і цінностей групи, до якої він належить. Окрім того,
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відхилення від норми поведінки у старшокласників найчастіше є
засобом самоствердження, протестом проти дійсності та вимог
дорослих (63,12).
Емоційно-вольовий критерій
Низький рівень сформованості емоційно-вольової сфери
Нездатність дотримуватися вибраної лінії поведінки,
внутрішньо не сформовані ціннісно-етичні та особистісні норми, або
вони деформовані.
Особистість не має чіткого уявлення про сенс своє діяльності, її
життєві цілі не визначені. У своїх діях, як правило, керується думкою
інших, орієнтується на зовнішні ”ідеали”, та чужі погляди,
піддається зовнішнім впливам, некритично ставиться до дій та
промов ”авторитетів”, намагається все прийняти на віру, постійно
коригує свою поведінку з діями інших.
Не може відокремлювати головні цілі від другорядних, не
здатна до швидкого аналізу інформації та вибору оптимальних дій
адекватних ситуації. Невизначеність або невпорядкованість
внутрішніх потреб та цілей призводить до того, що виникають
труднощі у контролюванні своїх емоцій: демонстрація емоцій
неадекватних подіям, та невміння їх стримувати, домінування
негативних емоцій, нерозвиненість та невизначеність емоцій. Не
бажає та нездатна встановлювати близькі емоційні контакти з
іншими людьми.
Середній рівень сформованості емоційно-вольвової сфери
Внутрішньо сформовані, але не на достатньому рівні, ціннісноетичні та особистісні норми, розмиті життєві цілі. Виявляє здатність
(на інтуїтивному рівні) до аналізу інформації та вибору оптимальних
дій у певних ситуаціях. Сформована внутрішня потреба до
спілкування, здатна обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору,
на основі якої визначає лінію поведінки і, в той же час, легко
піддається впливу ”авторитетів”, які сприймаються нею без
належного критичного ставлення. Інтуїтивний поділ таких впливів
на конструктивні і деструктивні.
В залежності від емоційного сприйняття забарвлення ситуації
вміє встановлювати близькі контакти з іншими людьми, проявляти
гнучкість у стосунках, в той же час, проявляє ситуативне вміння
керувати своїми емоціями, тому може як адекватно, так і неадекватно
реагувати на події.
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Високий рівень сформованості емоційно-вольвової сфери
Внутрішньо сформовані ціннісно-етичні та особистісні норми,
гнучкі та розвинуті емоції, вміння володіти ними та їх адекватне
проявлення відповідно до ситуації.
Намагається реалізувати свій життєвий ідеал, має чітке
уявлення про своє майбутнє, життєві цілі, вміє відокремлювати
головні життєві цілі від другорядних.
Добре та адекватно аналізує інформацію, що надходить з
довкілля та визначає оптимальні форми поведінки у відповідності до
внутрішньо сформованих особистісних цінностей.
Дотримується вибраної лінії поведінки та коригує її згідно з
визначеною життєвою метою.
Враховує зовнішні впливи та поділяє їх на конструктивні та
деструктивні, коригує поведінку згідно з обставинами та життєвими
цілями. Відчуває відповідальність за свою поведінку та вчинки.
Внутрішньо сформована та стійка потреба у особистісному та
діловому спілкуванні, вміння встановлювати міжособистісні
контакти. Домінування обґрунтованих позитивних емоцій.
Поведінковий критерій
Низький рівень сформованості поведінкової сфери
Старшокласник не має стійкої потреби у спілкуванні, вона не
стала його внутрішньою потребою. Спілкується мало, внутрішньо
емоційно холодний, байдужий, відчужений, заглиблений у себе,
нездатний до співчуття, але не відчуває від цього дискомфорту.
У процесі спілкування проявляє суто зовнішню товариськість,
сприймає партнера як предмет, що йому потрібен чи заважає.
Сприймаючи таким чином партнера, може займати позицію
прилаштування то ”згори”, то ”знизу”. У процесі спілкування без
найменших обмежень виражає свою симпатію чи антипатію.
Вираження симпатії у разі прилаштування ”знизу” лицемірне, у разі
прилаштування ”згори” нахабне. Зазвичай виступає у ролі
”маніпулятора”.
Домінують миттєві життєві цілі, невелике коло мотивів, які
конфліктують між собою, нездатен до самостійного логічного
мислення, не має сталих життєвих переконань.
Пасивність у сфері самоконтролю, не здатен планувати та
передбачати свою поведінку, нести за неї відповідальність, агресивно
сприймає критику.
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Домінують природні мотиви над культурними, ситуативні
над перспективними, емоційні над раціональними, не визнає
авторитетів, схильний протиставляти себе оточенню.
Норми та загальноприйняті правила поведінки не є
внутрішніми нормами, тому демонструє: незалежність від думки
групи, вільно сприймає або відкидає загальноприйняті норми та
правила поведінки, схильний до недоречної самодіяльності.
Середній рівень сформованості поведінкової сфери
Під час спілкування досить сміливо вступає в контакти,
проявляє ситуативну товариськість, зацікавленість, уважність до
співбесідника, але ще не розвинута здатність до співпереживання та
має місце ситуативна внутрішня байдужість.
У процесі спілкування ситуативно займає позицію
”маніпулятора” або виявляє щирий інтерес до співбесідника, який
швидко зникає.
Може проявляти надмірну галасливість, бурхливе вираження
емоцій.
Потреба у спілкуванні у поєднанні з відсутністю власної думки
ведуть до підвищеної навіюваності, комфортності, м’якості,
нездатності відстоювати свою точку зору. Відношення до
співбесідника може дуже часто змінюватися: від безмежної
прихильності до гострого неприйняття.
Домінують ситуативні життєві цілі та переконання, іноді може
планувати і передбачати свою поведінку.
У залежності від ситуації домінують природні або культурні,
ситуативні або перспективні, емоційні або раціональні мотиви,
прислуховується до думки оточення.
Проявляє здатність до логічного мислення, має життєві
переконання, але вони ”розмиті”, частіш за все не здатен їх відстоювати,
орієнтується на схвалення оточення.
У залежності від ситуації може проявляти почуття обов’язку та
відповідальності або схильність до соціальної незрілості та вільного
трактування правил та норм поведінки.
Високий рівень сформованості поведінкової сфери
Внутрішньо зумовлена та свідома реалізація в поведінці
потреби спілкування, готовність до співпраці, здатність включатися у
різні соціальні групи, сміливість у соціальних контактах. Проявляє
щирість, відкритість та уважність до людей, здатність до
співпереживання.
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Відчуває ситуацію, адекватно сприймає особливості людини та
різні психологічні стани і стосунки між людьми, прагне враховувати
їх у взаємовідносинах, добре орієнтується та поводиться відповідно
до моменту.
У процесі спілкування займає позицію ”поруч” та проявляє
доброзичливість, уважність до співбесідника.
Має широке коло мотивів, але всі вони підпорядковуються
його життєвим переконанням, ціннісним орієнтаціям. Самостійний,
має чітке логічне мислення.
Має сталі життєві цілі і бачить свої перспективи у майбутньому,
прагне до самовдосконалення.
Домінують культурні, перспективні та раціональні мотиви,
схильний до заняття лідерських позицій, добре контролює свою
поведінку, здатен взяти відповідальність на себе за свої дії.
Запропоновану корекційну програму розроблено, як
педагогічний тренінг, орієнтований на корекцію девіантної
поведінки та розвиток системи усвідомленого особистісного
життєвого шляху. Основною формою реалізації цієї програми є
тренінг – сукупність групових методів формування умінь та навичок
самопізнання, спілкування і взаєморозуміння [176, с.212].
У психолого-педагогічній літературі визначають, що тренінг
спрямований на: розвиток групи або особи [98, с.52]; розвиток уміння
орієнтуватися в соціальних ситуаціях, розуміти інших людей,
обирати та реалізувати адекватні форми спілкування [58]; розвиток
внутрішньої і зовнішньої свободи; підвищення самооцінки,
впевненості у собі; розвиток уяви, уміння нестандартно, оригінально
мислити; підвищення пошукової активності, орієнтації на активну
позицію [18].
Тренінг також сприяє поліпшенню самовираження через
міміку, жести, рухи і вдосконаленню сприйняття інших за
допомогою фіксації таких же сигналів, тобто активізує ”мови
спілкування”. Таким чином, тренінг переважно використовується
при розв’язанні таких завдань, як навчання учасників успішній
поведінці, практичне підтвердження теорії групової динаміки,
обговорення проблем, з якими учасники зіткнулися в реальних
умовах, допомога в застосуванні одержаних знань поза групою. Тому
важливо підкреслити, що тренінг є системою спеціально
організованої інтенсивної дії, яка допомагає вирішити багато
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актуальних проблем життєдіяльності людини, використовується для
засвоєння нової або корекції старої поведінки.
Це означає наступне.
1. Тренінг виступає як опосередкована дія, в процесі якої
учасники мають змогу оволодіти новою поведінкою.
2. У процесі тренінгу виділяються наступні етапи: виведення з
внутрішнього плану в зовнішній неконструктивних елементів і
моделей поведінки; побудова моделі ідеальної поведінки в
зовнішньому плані; модифікація поведінки учасників групи у бік
максимального наближення до еталону і закріплення його у
внутрішньому плані.
3. Як діагностична процедура оцінки тренінгу може
виступати ”зона найближчого розвитку”, що виникає в процесі
взаємодії між ведучим і учасниками тренінгу.
4. Ефективність проведення тренінгу зумовлена тим,
наскільки правильно визначається ”зона найближчого розвитку”
учасників, що виявляється в оволодінні різними засобами організації
власної поведінки.
Крім цього тренінг, повинен використовуватися не для
позначення методів навчання, а для означення методів розвитку
здібностей до навчання або оволодіння будь-яким складним видом
діяльності, він дозволяє по-новому поглянути на проблеми,
допомагає побачити свою діяльність у ширшому культурному
контексті, оволодіти новими навичками через ”програвання”, що він
є одним з найбільш доступних шляхів різкого прискорення навчання
у групі, яке досягається завдяки сильному емоційному підкріпленню
і посиленню зворотного зв’язку [258, с.300].
Тренінг також є ”тренажером”, на якому в безпечній
обстановці освоюються і відточуються знання й уміння. Додатково до
цього під час тренінгу постає завдання аналізу конкретних ситуацій.
Ситуації можуть бути ”спровоковані”, задані ведучим, або вони
виникають спонтанно в ході становлення відносин [ 196]. Вони
можуть торкатися окремих учасників, їх взаємостосунків, ролі
індивіда в деякому колективі, групи як цілого, взаємостосунків між
групами, внутрішніх проблем групи. Коли інтереси групи
зосереджуються на окремих учасниках, метою може бути
розширення самосвідомості, зміна установок і розширення
поведінкової компетентності. Коли інтереси спрямовані на
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виконання ролевих функцій, метою групи може бути дослідження
ставлення учасників до різних групових ролей. Інтерес до групових
питань може визначатися метою розв’язання специфічних групових
проблем і пошуками методів поліпшення клімату в групі і її
діяльності. При цьому різні напрями психологічного тренінгу
розставляють різні акценти.
Груповий метод роботи дозволяє підвищити інтенсивність і
стійкість
виникнення
змін,
максимально
використовувати
можливості кожного учасника. ”Важливим моментом процесу
формування умінь є уявне програвання своєї поведінки в різних
ситуаціях... Не завжди уявне втілюється в реальність, але створювані
в ньому ”поведінкові заготовки” можуть актуалізуватися в інших
ситуаціях... будь-яка поведінкова ситуація в групі може бути
моделлю якої завгодно іншої ситуації в групі або у позагруповій
реальності” [98, с.11-62].
Член групи є одночасно і учасником, який може
експериментувати зі змінами поведінки, і спостерігачем, який може
контролювати результати цих змін відзначає К.Рудестам [227]. Перед
членами групи постає завдання дослідити і проаналізувати власні
соціально-перцептивні і комунікативні можливості, характеристики і
в цьому сенсі вирішити діагностичне завдання.
Крім того, ми повинні підкреслити переваги групової роботи у
порівнянні з індивідуальною. В ході групового життя виникають і
закріплюються певні групові норми і цінності, які в тій або іншій мірі
повинні розділяти всі учасники. Групові норми – це певні правила,
вироблені групою, прийняті її більшістю, які регулюють
взаємостосунки між членами групи. Для забезпечення дотримання
цих норм всіма членами групи виробляється також і система санкцій.
Санкції можуть носити заохочувальний або заборонний характер. У
першому випадку група заохочує своїх членів, які виконують вимоги
групи – підвищується рівень їх емоційного схвалення, росте статус,
застосовуються інші психологічні заходи винагороди.
Систематизував та дав перелік переваг групової роботи
К. Рудестам:
1. Груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає
розв’язанню міжособових проблем; людина уникає непродуктивного
замикання в самому собі зі своїми труднощами, виявляє, що її
проблеми не унікальні, що й інші переживають схожі відчуття.
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2. Група відображає суспільство в мініатюрі, робить
очевидними такі приховані чинники, як тиск партнерів, соціальний
вплив і конформізм; по суті справи в групі моделюється – яскраво,
опукло – система взаємостосунків і взаємозв’язків, характерна для
реального життя учасників, це дає їм можливість побачити і
проаналізувати в умовах психологічної безпеки закономірності
спілкування і поведінки інших людей, самих себе, неочевидні в
житейських ситуаціях.
3. Можливість отримання зворотного зв’язку і підтримки від
людей зі схожими проблемами; у реальному житті далеко не всі
люди мають шанс одержати щирий, без оцінювання зворотний
зв’язок, що дозволяє побачити своє віддзеркалення в очах інших
людей, які добре розуміють суть твоїх переживань, оскільки самі
вони переживають майже те ж саме; можливість ”вглядатися” в цілу
галерею ”живих дзеркал” є, мабуть, найважливішою перевагою
групової роботи, недосяжною ніяким іншим способом.
4. У групі людина може навчатися нових умінь,
експериментувати з різними стилями відносин серед рівних
партнерів; якщо в реальному житті подібне експериментування
завжди пов’язане з ризиком нерозуміння, неприйняття і навіть
покарання, то тренінгові групи виступають як своєрідний ”полігон”,
де можна спробувати поводитися інакше, ніж звичайно, ”приміряти”
нові моделі поведінки, навчитися по-новому ставитися до себе і до
людей – і все це в атмосфері доброзичливості, схвалення і підтримки.
5. У групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими,
”зіграти” роль іншої людини для кращого розуміння її і себе, для
знайомства з новими ефективними способами поведінки та
виникаючими
в
результаті
цього
емоційними
зв’язками,
співпереживаннями, емпатією, що сприяють особистому зростанню і
розвитку самосвідомості.
6. Взаємодія в групі створює напругу, яка допомагає
прояснити проблеми кожного; цей ефект не виникає при
індивідуальній роботі; створюючи додаткові складнощі для ведучого,
психологічна напруга в групі може (і повинна) грати конструктивну
роль, підживляти енергетику групових процесів; завдання ведучого –
не дати напрузі вийти з-під контролю і зруйнувати продуктивні
відносини в групі.
7. Група полегшує процеси саморозкриття, самодослідження і
самопізнання; інакше, ніж в групі, інакше, ніж через інших людей, ці
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процеси повною мірою неможливі; відкриття себе іншим і відкриття
себе самому собі дозволяють зрозуміти себе, змінити себе і
підвищити впевненість у собі [219].
За підсумками всього вищесказаного стає очевидним, що
тренінг є високо ефективний інструмент розвитку і досягнення змін
у поведінці старшокласника.
Програма педагогічної корекції девіантної поведінки
передбачає
обов’язкову
психолого-педагогічну
підтримку
девіантного старшокласника з метою вироблення умінь адекватної
поведінки в конфліктних ситуаціях, зниження тривожності, розвитку
комунікабельності, а також ведення довготривалих груп оптимальної
педагогічної дії, тривалість участі в яких не обмежена. Групами
оптимальної педагогічної дії ми називаємо тимчасові об’єднання
старшокласників, що відрізняються девіантною поведінкою. Це
тимчасові об’єднання старшокласників, які складаються з 12 осіб та
працюють під керівництвом педагога.
Кінцевою метою роботи такої групи є: корекція поведінки
старшокласника і як результат – переорієнтація старшокласника на
соціально прийнятні форми поведінки.
У таких групах установлюється частота психологопедагогічних консультацій залежно від психологічних особливостей
старшокласника, проте не рідше 1-2 разів на тиждень.
Мета програми: формування у старшокласників здібностей і
бажання усвідомлювати себе, як особистість; формування
старшокласника, як суб’єкта власного морально-духовного розвитку;
утвердження позитивної особистісної сутності; усвідомлення
цінності іншої людини; формування поведінкових механізмів, що
перешкоджають розвитку девіантної поведінки; вироблення
старшокласником індивідуальних стратегій самовиховання і
самореалізації.
Завдання програми полягають в тому, щоб допомогти
старшокласнику: навчитися виявляти причини своєї поведінки –
самоаналіз; визначити шляхи свого розвитку – самопроектування;
побудувати програму зміни своєї поведінки – самовиховання;
досягти успіху, спираючись на свої індивідуально-типологічні риси
особистості – самореалізація.
Зміст програми охоплює три площини очікуваних змін
(пізнавальну, емоційну і поведінкову).
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Пізнавальна сфера (когнітивний аспект, інтелектуальне
усвідомлення). Тренінг сприяє тому, щоб старшокласник усвідомив:
які ситуації в групі і реальному житті викликають напруження,
тривогу, страх, невпевненість у собі та інші негативні емоції;
особливості своєї поведінки й емоційного реагування; який він має
вигляд, як сприймається його поведінка іншими, як оцінює оточення
ті чи інші особливості поведінки та емоційного реагування, як
відгукуються на них, які наслідки така поведінка має; наявне
неузгодження між власним образом ”Я” і сприйманням його іншими;
власні мотиви, потреби, відносини, установки, а також ступінь їх
адекватності, реалістичності й конструктивності; особливості
міжособистісної взаємодії, міжособистісні конфлікти та їх причини;
власну роль, міру своєї участі у виникненні і збереженні почуття
тривоги, страху, невпевненості в собі, а також те, яким чином можна
було б запобігти їх повторенню у майбутньому.
Емоційна сфера. Тренінг мусить допомогти старшокласникові:
одержати емоційну підтримку від групи і ведучого, що призводить
до відчуття власної цінності, особливо захисних механізмів,
зростання відкритості, впевненості в собі, активності та спонтанності;
пережити ті почуття, які він часто відчуває в реальному житті,
відтворити ті емоційні ситуації, які були у нього в дійсності і з якими
раніше він не міг упоратися; пережити неадекватність деяких своїх
емоційних реакцій (почуття тривоги, страху, роздратованості,
невпевненості, імпульсивності, невитриманості тощо); навчитися
точніше розуміти й вербалізувати свої почуття; розкрити свої
проблеми з відповідними їм переживаннями (часто раніше
прихованими від самого себе чи спотвореними); модифікувати
спосіб переживання, емоційного реагування, сприйняття себе самого
і своїх стосунків з іншими; провести емоційну корекцію своїх
ставлень.
Поведінкова сфера. Тренінг допомагає старшокласникам:
побачити власні неадекватні поведінкові стереотипи; набути
навички більш широкого, глибокого й вільного спілкування; здолати
неадекватні форми поведінки, пов’язані з уникненням суб’єктивно
складних ситуацій; розвивати форми поведінки, пов’язані з високою
саморегуляцією, самоконтролем, впевненістю в собі і своїх силах,
відповідальністю і самостійністю; закріпити нові форми поведінки,
зокрема ті, що сприятимуть адекватній адаптації, високій емоційній
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стійкості та функціонуванню в реальному житті.
Практична значущість програми:
1. Розробка корекційних програм профілактичної допомоги
дозволить девіантним старшокласникам успішно адаптуватися в
співтоваристві, виключити можливість рецидиву такої поведінки.
2. Знання напрямів і способів корекції девіантної поведінки
дозволить вирішувати внутрішні і міжособові конфлікти, будувати
відповідним чином виховну роботу, направляти її на навчання
адекватним способам реагування і поведінки.
3. Облік внутрішньої позиції старшокласника, облік його
індивідуально-психологічних особливостей дозволить підібрати
ефективні методи впливу на нього, розкрити резерви поведінки,
можливі форми спілкування, пом’якшити негативні реакції, а також
вжити профілактичних заходів для зниження ризику девіантної
поведінки.
4. Реалізація даної програми розрахована на довгострокову
профілактичну роботу. Вона складається з ряду етапних програм, що
розраховані на короткі терміни і мають конкретні цілі і завдання.
Робота фахівців в рамках програми проводиться в груповій і
індивідуальній формі.
Етапи
проведення
тренінгу:
підготовчий,
основний,
заключний.
Підготовчий етап (організаційний).
Робота цього етапу починається ще задовго до запрошення до
участі в таких групах старшокласників.
На цьому етапі:
1. Педагог вивчає особисту справу, психолого-педагогічну
карту і медичну карту дитини.
2. Розмовляє з класним керівником, психологом того
навчального закладу, де навчається старшокласник, з метою
з’ясування особистісних особливостей і форм поведінки його у
школі.
3. Разом з медичним працівником визначає можливі
відхилення у фізичному розвитку у результаті перенесених ним
захворювань і яким чином вони могли вплинути на становлення
особистісних рис.
4. Розмовляє з батьками старшокласника і з’ясовує особливості
поведінки в побуті, особливості сімейного виховання, заручається
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згодою батьків на участь їх дитини в роботі групи оптимального
педагогічного впливу.
5. Особисто знайомиться з учасником групи, проводить
ознайомлювальну бесіду і відзначає для себе особливості його
поведінки.
6. Аналізують разом із психологом групи отримані результати
і виробляють програму роботи групи оптимального педагогічного
впливу.
Основний етап (безпосередня робота з старшокласниками)
1. Робота з реалізації програми групи.
2. Моніторинг роботи групи, внесення необхідних змін і
виправлень.
3. Моніторинг зміни поведінки.
Заключний етап
1. Аналіз отриманих результатів за підсумками роботи групи.
2. Рекомендації педагогам шкіл і батькам щодо подальшої
роботи з старшокласником.
3. Індивідуальні рекомендації безпосередньо учасникам
групи.
Головний акцент у програмі зроблено на корекцію девіантної
поведінки та набуття здібності до самовиховання. У корекційній
програмі вправи дібрано і сконструйовано таким чином, щоб
виправити у учасників негативні особливості та сформувати
позитивні навички самовизначення та усвідомлення саморегуляції
життєвого шляху.
Так на корекцію пізнавальної сфери спрямовані наступні
вправи: ”Давайте познайомимося”, ”Отож хто мені заважав”,
”Знайомство з самим собою”, ”Мій портрет”, ”Який Я”, ”Табу”,
”Яким я став”, ”Автопортрет” та ін.
На корекцію емоційно-вольової сфери: ”Порвися коло”,
”Бейдж”, ”Остання зустріч”, ”Залежність”, ”Сліпий поводир”, ”Без
маски”, ”У картинній галереї”, ”Через скло”, ”Карусель” та ін.
На корекцію у поведінковій сфері: ”Зіпсований телефон”,
”У чому мені пощастило, а в чому ні”, ”Ланцюжок”, ”Слово і жест”,
”Маріонетка”, ”Згладжування конфліктів”, ”Загальна увага”,
”Невпевнені, упевненні й агресивні відповіді”, ”Побажання на
майбутнє та інші’.
Крім вправ у корекційній програмі заплановані дискусії на
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тему: ”Право на відповідальність за свою поведінку”, ”Право на
власну поведінку”, ”Право змінювати змінювати свої погляди”, ”Ви
маєте право робити помилки і відповідати за них”, Право сказати: Я
не знаю”, Право не залежати від доброї волі інших людей”, ”Право
не нелогічні рішення”, ”Право на повагу”, ”Право бути вислуханим
та прийнятим всерйоз” та ін, які мали за мету: формування навичок
самоусвідомлення, самовизначення, самоаналізу, вміння відстоювати
власну точку зору, відповідати за свої вчинки та дії, вести полеміку та
наводити контраргументи, розуміти дії та почуття інших,
приборкувати свої емоції, визнавати та виправляти свої помилки,
удосконалення методів спілкування, набуття внутрішньої сталості та
впевненості у своїх діях.
Також у корекційній програмі ”Асертивні права особистості”
заплановані тести: психометрія, провідний тип сприйняття,
визначення типу темпераменту, визначення рівня тривожності,
діагностика стану агресії, визначення типу акцентуації, тест
асертивності та ін. Ці тести мали за мету: проведення самоаналізу,
визначення учасниками корекційної програми особистісних рис, які
потребують змін, розробку програми самовиховання на основі
отриманих та усвідомлених результатів.
Пропонована
корекційна
програма
розрахована
на
17 групових занять. Тривалість кожного заняття 1,5 години.
Орієнтовний навчально-тематичний план корекційної програми
"Асертивні права особистості"
Тема
1

Заняття 1.
Вітання

Вступне слово
педагога
Вправа "Давайте
познайомимося"
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Мета

Необхідний
час

2

3

Познайомити учасників групи з
основними
правилами
роботи
групи, мотивація їх участі в
корекційній групі, інтегрування
ведучих у груповий процес
Ознайомлення з правилами роботи
групи, інтегрування у груповий
процес.
Розвиток навичок рефлексії, формування установки на самопізнання

1 година
30 хвилин

30 хвилин

20 хвилин
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1

Вправа "Отож хто
мені заважав"
Вправа "Ми схожі"
Заняття 2:
"Знайомство з
самим собою"
Вправа "Порвися
коло"
Тест 1.
Психогеометрія
Тест 2. "Провідний
тип сприйняття"

2

3

Розвиток навичок рефлексії, формування установки на самопізнання
Підвищення довіри один до одного
Проведення самоаналізу учасниками групи, стимуляція групової
згуртованості,
зняття
емоційної
напруги
Стимуляція групової згуртованості;
зняття емоційної напруги
Визначення психотипу юнака

20 хвилин
20 хвилин
1 година
30 хвилин

10 хвилин
10 хвилин

Визначення провідного типу сприйняття

30 хвилин

Визначення ведучої півкулі мозку

10 хвилин

Визначення
особистості

коду

10 хвилин

Формування навичок взаємодовіри
та взаємодопомоги, зняття емоційної
напруженості
Проведення самоаналізу учасниками групи, стимуляція групової
згуртованості,
зняття
емоційної
напруги

10 хвилин

Набуття навичок поєднання вербальних засобів спілкування, вміння
акцентувати
увагу
слухачів
оточуючих з допомогою різних
способів спілкування
Визначення
типу темпераменту
юнака

10 хвилин

Тест 6. "Визначення
рівня тривожності"

Визначення рівня тривожності

20 хвилин

Вправа "Остання
зустріч"

Набуття навичок адекватно висловлювати свої почуття, розповідати
про свої емоції іншим

20 хвилин

Тест 3. Експрес тест
"Художник чи
мислитель?"
Тест 4 "Праволівопівкульний
розвиток"
Вправа "Ланцюжок"

Заняття 3.
"Знайомство з
самим собою"
Вправа "Зіпсований
телефон"

Тест 5. "Визначення
типу темпераменту"

сформованого

1 година
30 хвилин

25 хвилин
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Заняття 4.
"Знайомство з
самим собою"

Вправа "У картинній
галереї"

Тест 7. Діагностика
стану агресії учнів
Тест 8. Методика
аутоіндифікації
акцентуацій характеру Е.Г.Єйдемілера
Вправа "Слово і
жест"
Заняття 5.
"Мій портрет"

Вправа "Бейдж"
Вправа "Який Я"

Заняття 6.
Право на
відповідальність за
свою поведінку
Вправа "У чому мені
пощастило в цьому
житті"
Дискусія на тему:
"Право на відповідальність за свою
поведінку "
154

2

3

Проведення самоаналізу учасниками групи, стимуляція групової
згуртованості, набуття навичок та
вмінь зрозуміло пояснювати та
передавати
ін
формацію
про
побачене,
зняття
емоційної
напруженості
Набуття навичок та вмінь зрозуміло
пояснювати
та
передавати
інформацію про побачене, зняття
емоційної напруженості
Визначення стану агресії

1 година
30 хвилин

30 хвилин

Визначення наявності акцентуації

30 хвилин

Набуття
навичок
розуміння
невербальної мови спілкування
Ознайомити
членів
групи
з
результатами
самоаналізу
і
самопректування,
створення
атмосфери довіри
Створення атмосфери довіри
Набуття
навичок
аналізувати
отримані підсумки самоаналізу та
визначати особистісні риси, які
потребують зміни. Складання плану
саморозвитку та самовдосконалення
Формування навичок само усвідомлення,
самовизначення,
вміння
відстоювати свій погляд та відповідати за свої вчинки та дії, підвищення рівня життєвого оптимізму
Підвищення
рівня
життєвого
оптимізму,
створення
гарного
настрою на роботу
Формування навичок само усвідомлення,
самовизначення,
вміння
відстоювати свою точку зору та
відповідати за свої вчинки та дії

20 хвилин

10 хвилин

1 година
30 хвилин

30 хвилин
1 година

1 година
30 хвилин

15 хвилин

1 година
15 хвилин
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Заняття 7.
"Право на власну
поведінку"
Вправа "Маріонетка"

Вправа: "Залежність"
(незакінчені
пропозиції)
Дискусія на тему:
"Право на власну
поведінку"
Заняття 8.
"Залежність та
відповідальність"
Вправа "Сліпий
поводир"
Вправа:
"Відповідальність"
(незакінчені
пропозиції)
Рольова гра
"Згладжування
конфліктів"
Заняття 9.
"Право змінювати
свої погляди"
Вправа "Через скло"
Дискусія на тему:
"Право змінювати
свої погляди"

2

3

Набуття навичок самореалізації,
самовизначення, вміння відстоювати
свою точку зору, випробувати на
власному досвіді стан залежності та
стан відповідальності
Дати учасникам на власному досвіді
випробувати
як
стан
повної
залежності, так і стан, коли все
цілком залежить від тебе
Допомогти
учасникам
більш
глибоко
відчути
і
пережити
ситуацію залежності
Набуття навичок самореалізації,
самовизначення, вміння відстоювати
свою точку зору, вести полеміку та
адекватно реагувати на події, що
відбуваються
Допомогти відчути, що означає
почуття відповідальності за себе чи
за інших, усвідомити свої життєві
ролі і свою позицію
Допомогти учасникам відчути на
власному досвіді, що значить бути
залежним, усвідомити свої життєві
ролі і свою позицію
Допомогти відчути, що означає
почуття відповідальності за себе чи
за інших

1година
30 хвилин

Відпрацьовування умінь і навичок
згладжування конфліктів

1 година

Набуття навичок вміння відстоювати свою точку зору, вести
полеміку, формування взаєморозуміння партнерів, зняття емоційної
напруженості
Формування взаєморозуміння партнерів на невербальному рівні
Набуття навичок вміння відстоювати свою точку зору, вести полеміку
та адекватно реагувати на події, що
відбуваються

1 година
30 хвилин

20 хвилин

20 хвилин
1 година

1 година
30 хвилин
20 хвилин

30 хвилин

10 хвилин
1 година
20 хвилин
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Заняття 10.
"Право на
здійснення
помилки"
Вправа "Без маски"

Дискусія на тему:
"Ви маєте право
робити помилки і
відповідати за них"
Заняття 11.
"Право сказати: Я
не знаю"

Вправа "Уміння
обманювати"
Дискусія на тему:
"Право сказати: Я не
знаю"
Заняття 12.
"Право не залежати
від доброї волі
інших людей"

Вправа "Контраргументи"

Дискусія на тему:
"Право не залежати
від доброї волі
інших людей"
156

2

3

Набуття
навичок
адекватно
оцінювати свої дії, визнавати та
виправляти свої помилки, розуміння
дій та почуттів інших, зняття
емоційної і поведінкової скутості
Зняття емоційної і поведінкової
скутості;
формування
навичок
щирих висловлень для аналізу
сутності "Я"
Набуття
навичок
адекватно
оцінювати свої дії, визнавати та
виправляти свої помилки, розуміння
дій та почуттів інших
Відпрацювання вміння відповідати
"не знаю", відстоювати свою точку
зору, приборкувати свої емоції,
вироблення
уміння
ввічливої
відмови
Вироблення в учасників групи
вміння ввічливої відмови
Відпрацювання вміння відповідати
"не знаю", відстоювати свою точку
зору, приборкувати свої емоції та не
робити нічого під їх впливом
Набуття
навичок
та
вмінь
відстоювати свої позиції, вести
полеміку
та
наводити
контраргументи, виходити з-під
впливу інших, зняття емоційної
напруги.
Надати учасникам змогу в ігровій
формі
дослідити
ситуацію
"зваблення", набути навички та
вміння вести полеміку та наводити
контраргументи
Набуття
навичок
та
вмінь
відстоювати свої позиції, виходити зпід впливу інших

1 година
30 хвилин

30 хвилин

1 година

1 година
30 хвилин

30 хвилин
1 година

1 година
30 хвилин

30 хвилин

1 година
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2

3

Заняття 13.
"Право на нелогічні
рішення"

Набуття
навичок
упевненої
поведінки
та
самореалізації,
здатності коригувати її, набуття
внутрішньої сталості та впевненості
у своїх діях, удосконалення методів
спілкування
Набуття навичок самоусвідомлення та
самовизначення по відношенню до
різного роду заборон та обмежень,
удосконалення невербальних методів
спілкування
Набуття навичок упевненої поведінки
та самореалізації, здатності коригувати
її, набуття внутрішньої стислості та
впевненості у своїх діях
Формування
навичок
самоусвідомлення, самовизначчення,
самоаналізу, вміння відстоювати власну
точку зору, зняття емоційної напруги,
удосконалення методів спілкування
Розвиток
уміння
поєднувати
вербальні і невербальні засоби
спілкування, формування навичок
акцентування уваги оточуючих за
рахунок різних засобів спілкування
Формування навичок само усвідомлення, самовизначчення, самоаналізу, вміння відстоювати власну точку зору, зняття емоційної напруги
Формування адекватних реакцій у
різних
ситуаціях;
пошук
альтернативних дій та поведінки у
незвичайних ситуаціях, удосконалення методів спілкування, зняття
емоційної напруги
Формування умінь розпізнавання
незнайомої особистості, розвиток
навичок опису інших людей за
різними ознаками

1 година
30 хвилин

Вправа "Табу"

Дискусія на тему:
"Право на нелогічні
рішення"
Заняття 14.
"Право на повагу"

Вправа "Загальна
увага"

Дискусія на тему:
"Право на повагу"

Заняття 15.
"Право бути
вислуханим і
прийнятим
всерйоз"
Вправа
"Автопортрет"

30 хвилин

1 година

1 година 30
хвилин

30 хвилин

1 година

1 година 30
хвилин

30 хвилин
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Вправа "Невпевнені,
упевнені й агресивні
відповіді"
Дискусія на тему:
"Право бути вислуханим, прийнятим
всерйоз"
Заняття 16.
"Право на нерозуміння подій, що відбуваються навколо вас"
Вправа "Карусель"

Дискусія на тему:
"Право на нерозуміння подій, що
відбуваються
навколо вас"
Заключне заняття
17. "Мої досягнення"
Вправа: "Яким я
став"

Тест асертивності

Вправа: "Побажання
на майбутнє"

2

3

Формування адекватних реакцій у
різних
ситуаціях;
пошук
альтернативних дій та поведінки у
незвичайних ситуаціях
Набуття навичок самоусвідомлення,
адекватного реагування на події, що
відбуваються, вміння аргументовано
обстоювати свою точку зору
Формування навичок відстоювати свої
життєві позиції та адекватно реагувати
на події, розвиток емпатії і рефлексії у
процесі навчання
Формування
навичок
швидкого
реагування при вступі в контакти;
розвиток емпатії і рефлексії у
процесі навчання
Формування навичок відстоювати
свої життєві позиції та адекватно
реагувати на події, що відбуваються
навколо нас

20 хвилин

Аналіз
результатів
діяльності
корекційної
групи,
самоаналіз
досягнень і змін
Аналіз
результатів
діяльності
корекційної
групи,
самоаналіз
досягнень і змін, що відбулися з
учасниками групи
Визначення
стану
асертивності
учасників групи після закінчення
роботи у групі, аналіз діяльності
групи
Удосконалення навичок адекватного
висловлювання своїх почуттів

40 хвилин

1 година 30
хвилин

30 хвилин

1 година

1 година 30
хвилин
30 хвилин

30 хвилин

30 хвилин

Програма педагогічної корекції девіантної поведінки
старшокласників: „ Асертивні права особистості”
Асертивність – це здатність особистості відверто говорити про
свої бажання та вимоги, досягати їх реалізації. Це вміння оптимально
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реагувати на зауваження, справедливу і несправедливу критику,
рішуче говорити собі і оточуючим "ні", коли цього вимагають
обставини. Оволодіння азами асертивності допоможе розв’язувати
складні життєві задачі, відстоювати свої переконання, змінювати
тактику поведінки.
Заняття 1. Вітання
Загальна мета: познайомити учасників групи один з
основними правилами роботи групи, мотивація їх участі в
корекційній групі, інтегрування ведучих у груповий процес.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вступне слово педагога, у якому він знайомить учасників
групи з правилами роботи групи:
– ніхто не має права виносити на обговорення за межі групи
усе, що в ній відбувається;
– ніхто не має права принижувати гідності іншої людини;
– ніхто не має право спізнюватися і пропускати заняття без
поважних причин;
– кожний має право на індивідуальну бесіду з педагогом і
психологом;
– кожний має право припинити заняття в групі, попередньо
обговоривши це питання з педагогом;
– кожний має право запропонувати свої варіанти проведення
групових і індивідуальних занять, попередньо аргументувавши свої
пропозиції.
Необхідний час: 30 хвилин.
Під час групової роботи бажано розсадити учасників так, щоб
кожен бачив кожного.
Вправа: „Давайте познайомимося”
Мета: розвиток навичок рефлексії, формування установки на
самопізнання.
Необхідний час: 20 хвилин.
Підліткам видається по три картки. На картках потрібно
написати три варіанти свого імені (наприклад, як вас називають
батьки, близькі друзі, знайомі). Потім учасникам пропонується
кожному назвати своє ім'я й основну рису характеру, що починається
на першу букву свого імені. Наприклад: Василь – веселий, Петро −
практичний.
Після цього учасникам пропонується утворити коло і
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розділитися на 3 рівні частини: „європейців”, „японців”,
„африканців”. Потім кожний з учасників йде по колу і здоровається з
усіма „своїм способом”: „європейці”− потискують руку, „японці”
кланяються, „африканці” труться носами.
Вправа: „Отож хто мені заважав”
Мета: розвиток навичок рефлексії, формування установки на
самопізнання.
Необхідний час: 20 хвилин.
Педагог просить учасників попереднього вправи подумати про
те, що їм заважало під час знайомства (руки, ноги, почуття
незручності, зніяковілість і т. інші.). Потім педагог просить поставити
перед собою стілець і думкою посадити напроти себе той орган свого
тіла, що не давав можливості почувати себе вільно і розкуто і
поговорити з ним, чому він це робив. Після декількох хвилин заняття
педагог просить відтворити основні тези своєї бесіди, і які аргументи
учасники одержали у відповідь.
Вправа: „Ми схожі”
Мета: підвищення довіри один до одного.
Необхідний час: 20 хвилин.
Спочатку учасники безладно ходять по кімнаті і говорять
кожному, хто зустрічається по 2 фрази, що починаються зі слів:
− Ти схожий на мене тим, що...
− Я відрізняюся від тебе тим, що...
Інший варіант: у парах 4 хвилини вести розмову на тему "Чим
ми схожі"; потім 4 хвилини – на тему "Чим ми відрізняємося".
Після закінчення проводиться обговорення, звертається увага
на те, що легко і що важко було робити, які були відкриття. У
підсумку робиться висновок про те, що всі ми, по суті, схожі й у той
же час різні, але ми маємо право на ці відмінності, і ніхто не може нас
змусити бути іншими.
Після обговорення педагог прощається з учасниками групи і
говорить,
кому
необхідно
залишитися
на
індивідуальну
консультацію з ним чи психологом.
Заняття 2: „Знайомство із самим собою”
Мета: проведення самоаналізу учасниками групи, стимуляція
групової згуртованості, зняття емоційної напруги.
Необхідний час:1 година 30 хвилин.
Самоаналіз – один з найважливіших етапів робіт групи
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оптимального педагогічного впливу, з цього моменту учасники
групи починають проходити тестування й одержувати знання про
свої особистісні риси. Це дасть їм матеріал для всебічного
самоаналізу своєї особистості. Педагог, будучи співучасником цього
процесу, допомагає провести більш детальний аналіз, побудувати
структуру особистісної характеристики, звернути увагу на ключові
моменти.
Перед початком роботи із самоаналізу, якому присвячені
заняття 2-4, з підлітками пропонується проводити вправи спрямовані
на згуртованість групи, що сприяють розкріпаченій поведінці
учасників, що в підсумку буде сприяти більш ефективній роботі
групи.
Вправа: „Порвися коло”.
Мета: стимуляція групової згуртованості; зняття емоційної
напруги.
Необхідний час: 10 хвилин.
Члени групи беруться за руки й утворять замкнуте коло.
Попередньо педагог, (за підсумками минулих занять) визначає для
себе, хто з членів групи почуває себе найменше включеним у групу і
пропонує йому першим включитися у виконання вправи, тобто
прорвати коло і проникнути в нього. Те ж саме може проробити
кожен учасник.
Тест 1. Психогеометрія.
Мета: визначення психотипу підлітка.
Необхідний час: 10 хвилин.
Інструкція для учнів: Подивитеся на п'ять фігур (квадрат,
трикутник, прямокутник, коло, зиґзаґ), зображені на дошці. Виберіть
з них ту, у відношенні якої ви можете сказати: "Це – Я!". Постарайтеся
відчути свою форму. Якщо ви відчуваєте ускладнення, виберіть з
фігур, яка перша подобалась вас. Запишіть її назву під номером 1.
Тепер проранжируйте чотири фігури, що залишилися, у порядку
вашої переваги і запишіть їх назви під відповідними номерами.
Матеріал для педагога.
Ключ до тесту.
Квадрат. Найурівноваженіша фігура. Люди, що впевнено
обирають квадрат, стійкі, завзяті, люблять працювати в режимі і
виконувати всю роботу до кінця. Вони не стільки виробляють ідеї,
скільки завершують їх розробку. Це гарні фахівці у своїй галузі,
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колекціонери. Особливості їхнього інтелекту: сильний розумовий
аналіз, аналітик, як правило, має лівокульний розвиток, генератор
ідей. Це люди порядку, у них усі лежить на місці, не люблять
сюрпризів і випадкових гостей. Їх ідеал – різнопланове життя. Вони
можуть бути гарними організаторами, адміністраторами, але погані
там, де треба ризикнути. Люблять жити за визначеними правилами
гри. Не можуть себе рекламувати. Люблять спокій.
Трикутник. Фігура, що символізує влада і лідерство. На Заході −
це ідеал бізнесмена. Основна їхня риса − здатність концентруватися
на головній меті, до якої вони йдуть не відступаючи. Вони завжди
знають, що і від кого їм треба, завжди вважають, що вони праві, що
часто відповідає дійсності. За ними йдуть люди, тому що в них є
швидкість, раціональність, ефективність усіх починань. Вони
прагматики і раціоналісти. Якщо є можливість прибутку, вони
швидко приймають рішення і починають шукати шляхи її
видобутку. Основна риса трикутників − установка на перемогу.
Девіз: "Все чи хоч що-небудь!" В одязі − все для успіху. Стверджують,
що важливі документи така людина ніколи не підписує дешевою
ручкою. Йому важливо все, що працює на успіх. Якщо ви дійсно
трикутник, то втечете з відпустки для здійснення своїх ідей. На
роботі таких людей завжди поважають.
Прямокутник. У положенні прямокутника може виявитися
будь-яка фігура. Це «квадрат, витягнутий життям». Така людина
випробує стан невдоволення собою чи прострації, що може бути
викликано звільненням, призначенням на нову посаду, розводом,
тобто якимсь стресовим фактором. У вашому шкільному житті − це
контрольні, іспити, ну і звичайно, ваші особисті взаємини. Це стан
іноді називають «напівоглушення» − виходу зі сформованої ситуації
не видно, у зв'язку з цим утвориться внутрішнє напруження, що
приводить до непередбачуваності поведінки (ранком − злий, увечері −
добрий).В одязі, найчастіше, виявляється "не в тій ситуації". Знижує
свою самооцінку. Але, при цьому, прямокутники допитливі, готові
учитися, довірливі.
Коло. Це символ гармонії. Девіз такої людини – «Давайте
жити дружно!» Такі люди вдягаються комфортно, люблять м'які
тканини. Це ті, хто стабілізують будь-яку групу, хто є в групі
«громовідводом».
Гарний партнер по спілкуванню. Легко вступає в контакти. У
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таких людей добре розвита інтуїція, вони завжди «січуть» ошуканців.
Вони високо емпатичні і вміють поділяти радощі. Але коло погано
зберігають таємниці, їм не слід довірятися. У конфліктах вони
завжди уступають першими. З таких людей виходять гарні
домогосподарки, психологи, священики, лікарі. Дуже естетичні,
люблять пекти.
Зиґзаґ. Фігура, що символізує творчість. Яскраво виражений
правокульний стиль мислення. Принцип життя: «А що, якщо». Такі
люди «плюють» на етикет, їм усе рівно, що про їх думають
навколишні. Вони можуть сказати, що їм наплювати на інші. Живуть
у світі ідей і постійно їх генерують. Люблять працювати поодинці. У
роботу включаються активно, але їм швидко все набридає. Такі люди
живуть майбутнім, спрямовані на нього. Хода в зиґзаґа, як правило,
«летюча».
Тест 2. „Провідний тип сприйняття”.
Мета: визначення провідного типу сприйняття.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція для учнів: Уважно вислухати зачитане мною
ствердження, Ваше завдання – погодитися з ним чи не погодитися.
Намагайтеся орієнтуватися на перше враження, не піддавайте його
сумніву і внутрішньому аналізу − це може призвести до
перекручування кінцевої інформації. У зошитах записуємо номер
питання і свою відповідь, якщо згодний „+”, не згодний „−”.
Питання:
1. Люблю спостерігати за хмарами і зірками.
2. Часто наспівую собі потихеньку.
3. Не ношу модних речей, якщо мені в них незручно.
4. Люблю подовгу поніжитися у ванні.
5. Розглядаю машини, більш за все увагу звертаю на їх колір.
6. Дізнаюся по кроках, хто ввійшов у кімнату.
7. Мене розважає наслідування діалектам.
8. Багато часу приділяю своєму зовнішньому вигляду.
9. Мені подобається займатися фізичною працею.
10. Коли є вільний час, я люблю просто розглядати людей.
11. Погано себе почуваю, якщо довго не рухався.
12. Побачивши річ у вітрині магазина, відразу розумію, що
мені в ній буде добре.
13. Коли почую стару мелодію, до мене повертається минуле.
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14. Часто читаю під час їжі.
15. Люблю розмовляти по телефону.
16. Я схильний до повноти.
17. Волію слухати розповідь, що хтось щось читає, чим читати
самому.
18. Після погано проведеного дня я довго не можу
розслабитися.
19. Мені подобається фотографувати.
20. Довго пам'ятаю те, що мені сказали чи друзі приятелі.
21. Не став би шкодувати гроші при покупці квітів. Адже вони
прикрашають наше життя.
22. Мені подобатися приминати контрастний душ (те
холодний, то гарячий).
23. Намагаюся записувати свої особисті справи, веду особистий
щоденник.
24. Часто розмовляю сам із собою.
25. Після довгої поїздки на машині також довго приходжу в
себе.
26. Тембр голосу може багато чого сказати мені про людину.
27. Дуже часто я оцінюю людей по їхній манері вдягатися.
28. Люблю потягуватися, розминатися.
29. Занадто тверда чи занадто м'яка постіль − це для мене мука,
я не можу заснути.
30. Мені важко підібрати зручне взуття.
31. Люблю дивитися художні фільми.
32. Впізнаю колись, бачені обличчя навіть через кілька років.
33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають по
парасольці.
34. Умію слухати те, що мені говорять.
35. Люблю рухатися – танцювати, бігати, займатися
гімнастикою.
36. Коли близько цокає будильник, я не можу заснути.
37. Слухаючи музику, відрізняю стереозвук від монозвучання.
38. Коли чую музику, відбиваю такт ногою.
39. Не люблю оглядати пам'ятники.
40. Не виношу безладдя.
41. Не люблю синтетичних тканин.
42. Вважаю, що атмосфера в кімнаті багато в чому залежить від
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освітлення.
43. Люблю ходити на концерти.
44. Сам потиск руки може багато чого сказати мені про
людину.
45. Охоче відвідую музеї і виставки.
46. Посперечатися – це захоплює справа.
47. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.
48. У шумі я не можу зосередитися.
Матеріал для педагога.
Ключ до тесту: Нас цікавлять відповіді "+". Кожному типу
сприйняття відповідають визначені питання:
Тип А – "Бачити" (зір): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40,
42, 45.
Тип В – "Відчувати" (дотик): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35,
38, 41, 44, 47.
Тип С – "Чути" (слух): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43,
46, 48.
Тип сприйняття, що набрав велику суму балів, і є для вас
ведучим типом сприйняття. Бувають випадки, коли дві (і, дуже рідко,
три) суми збігаються. Це говорить про те, що у вас складний тип
сприйняття, коли однаково швидко реагують відразу кілька
аналізаторів. Людей з ведучим типом сприйняття зір, називають
візуалами. Якщо ведучим є слух, людину називають аудіалом. Якщо
ж самим активним є дотик, то така людина називається
кінестетиком. Крім трьох перерахованих назв, є ще одне, не зв'язане
прямо з типом сприйняття, – це дискретик, – людина, що сприймає
навколишній світ через спектр розумових операцій.
Тест 3. Експрес-тест „ Художник чи мислитель?”.
Мета: визначення ведучої півкулі мозку.
Необхідний час: 10 хвилин.
Інструкція для учнів: Вам пропонується одинадцятибальна
система: категоричне заперечення оцінюється в 0 балів.
Беззастережна згода – 10 балів. Але у процесі відповідей на питання,
ви маєте можливість поставити будь-яке проміжне число – від 0 до 10.
Ваша задача – записувати в зошиті номер питання і вашу балову
відповідь.
Питання тесту:
1. У мене найчастіше буває гарний настрій.
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2. Я добре пам'ятаю те, що було вже досить давно.
3. Прослухавши один-два рази мелодію, я вже можу наспівати
її.
4. Коли я слухаю розповідь, то представляю, як усе це
відбувалося.
5. Я не люблю, коли люди голосно сміються.
6. Мені важко дається рішення алгебраїчних прикладів.
7. Я легко запам'ятовую незнайомі мені обличчя.
8. Серед своїх друзів я завжди першим починаю розмову.
9. Я не повірю, поки мені не представлять доказу.
10. У мене найчастіше буває поганий настрій.
Матеріал для педагога.
Ключ до тесту: Прорахуємо окремо суми балів з питань:
Для лівої півкулі 1, 2, 5, 8, 9.
Для правої півкулі 3, 4, 6, 7, 10.
Можливо три варіанти:
Сума для лівої півкулі більше суми правої півкулі більше
ніж на 5 балів: Логічний тип мислення, що велику частину
проблем може вирішити самостійно;
– Легко вступає в контакт із людьми;
– Більше покладається на розрахунок, ніж на інтуїцію;
– Більше довіряє друкованої інформації, чим власним
враженням
Сума для правої півкулі більше суми лівої півкулі більше
ніж на 5 балів:
Художній тип мислення;
– Схильність до песимізму;
– Воліє покладатися на власну інтуїцію, почуття, ніж на
логічний аналіз і найчастіше не обманюється;
– Не товариський;
– Може працювати в будь-яких несприятливих умовах (шум,
перешкоди).
3. Різниця менш 5 балів − зона гармонійного розвитку.
І ще один факт, на який мені хочеться звернути вашу увагу: у
людини з розвиненою лівою півкулею − схильність до праворукого
написання, тобто він „правша”. А коли розвинена права півкуля –
людина „шульга”.
Тест 4."Право-лівопівкульний розвиток".
Мета: визначення сформованого коду особистості.
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Необхідний час: 10 хвилин.
Інструкція для учнів: У кожному з перерахованих випадків
вам необхідно визначити, яка рука є ведучою і виставити в зошиті
букву свого коду „Л” чи „П”.
1. Переплетіть пальці рук у "замочок". Великий палець якої
руки знаходитися зверху?
2. У невеликий отвір у листі паперу подивиться на будь – який
предмет, наприклад, свій палець, по черзі закриваючи, то праве, то
ліве око. (По черзі у даному випадку означає, що спочатку ви
закрили одне око, потім відкрили його і подивилися в отвір обома
очима, і тільки після цього закрили друге). Предмет переміщується,
коли ви закриваєте (яке?) око?
3. Переплетіть руки в "позі Наполеона" (схрестите руки на
груди). Яка рука виявилася зверху?
4. Зобразіть "бурхливі оплески". Яка долоня виявилася зверху?
Матеріал для педагога.
Ключ до тесту:
Кожен код "загострює" у вашому характері ту чи іншу рису, що
є невід'ємною частиною вашої сформованої особистості.
ПППП − консерватор, віддає перевагу загальноприйнятим
формам поводження.
ПППЛ − темперамент слабкий (меланхолік), переважає
нерішучість.
ППЛП − сильний, артистичний, енергійний, при спілкуванні з
такою людиною не зашкодить рішучість і почуття гумору.
ППЛЛ − близький до попереднього типу, але більш м'який,
контактний, повільно звикає до нової обстановки. Зустрічається
рідко!
ПЛПП − аналітичний склад розуму, основна риса − м'якість,
обережність, уникає конфліктів, терпимий і розважливий. У
відносинах з людьми надає перевагу дистанції.
ПЛПЛ − слабкий тип, найчастіше зустрічається серед жінок,
піддається чужому впливу, беззахисний, але здатний іти на конфлікт.
ПЛЛП − артистизм, мінливість, схильність до нових вражень. У
спілкуванні вміє уникати конфліктів і переключатися на новий стиль
поводження. Серед жінок зустрічається удвічі частіше, ніж серед
чоловіків.
ПЛЛЛ − характерний для чоловіків, незалежність, мінливість.
167

Сергій НЕМЧЕНКО

ЛППП − один з найпоширеніших. Емоційний, легко контактує
з усіма, недостатньо наполегливий і схильний до чужого впливу.
ЛППЛ − схожий на попередній тип, але ще менш
наполегливий, м'який і наївний (вимагає дбайливого відношення до
себе).
ЛПЛП − найдужчий тип особистості. Наполегливий,
енергійний, важко піддається переконанню, трохи консервативний і
зневажає чужу думку.
ЛПЛЛ − сильний, але не нав'язливий. Внутрішня агресивність
прикрита зовнішньою м'якістю. Здатний до взаємодії, але
взаєморозуміння при цьому відсутнє.
ЛЛПП − дружелюбність, простота, деяка розкиданість
інтересів.
ЛЛПЛ − простодушність, м'якість, довірливість. Рідкісний тип,
у чоловіків практично не зустрічається.
ЛЛЛП − емоційність у сполученні з рішучістю призводить до
непередбачених вчинків. Енергійний.
ЛЛЛЛ − має здатність по-новому глянути на речі. Яскраво
виражена емоційність сполучається з індивідуалізмом, завзятістю і
деякою замкнутістю.
Залишається додати, що полярні ЛЛЛЛ і ПППП відповідають
100% вираженому право-лівопівкульному розвитку. ЛЛЛЛ –
„правші”, а ПППП – „шульги”
Узагальнюючи знання про право-лівопівкульний розвиток
людини, ми можемо виділити основні характеристики кожної з
півкуль, за що воно відповідає, що контролює в нашому організмі.
Основні характеристики півкуль.
Права півкуля:
Гарна пам'ять на обличчя.
Краще сприймають наочну інформацію.
Охоче діляться своїми переживаннями.
Люблять робити те, що раніш робити не приходилося.
Люблять робити багато справ одночасно.
Надають перевагу тестам, де самі придумують відповіді.
Можуть зрозуміти стан людини, не запитуючи його про цьому.
Дотепні, великі жартівники.
Діють навмання, спізнюються, не люблять обмежень,
деталізації, планів.
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Добре переносять метушню, неорганізовані і безладні.
Неуважні, "витають у хмарах", мрійливі, захоплені.
Ризиковані, з авантюрною жилкою, не бояться невдач.
Не люблять розпоряджень.
Відповідають навмання й інтуїтивно у проблемних ситуаціях,
для здійснення задуму використовують усе, що трапиться під руку.
Надають перевагу системі організації до типа „феєрії”.
Люблять малювати.
Ліва півкуля:
Гарна пам'ять на імена.
Краще сприймають усно і письмово викладену інформацію.
Тримають свої почуття і думки при собі.
Продумують кілька можливих шляхів, перш ніж почати нову
справу. Воліють робити одну справу.
Люблять тести, у яких треба вибрати з двох (так/ні) чи
декількох альтернатив.
Чекають, коли людина сам повідомить про свій стан.
Серйозні, не дотепні.
Люблять пам'ятки, програми, схеми, списки, письмові
контракти й угоди.
Цінують акуратність у собі та інших.
Мають стійку увагу, добре слухають, можуть довго
концентруватися на одній дії.
Не схильні до ризику, обережні, не люблять помилятися і
люблять визначеність. Дотримуються розпоряджень.
До ухвалення рішення ставлять багато питань, у проблемних
ситуаціях бувають, вперті і зайво завбачливі.
Люблять читати: для них книги завжди краще, ніж фільми.
Вправа: „Ланцюжок”
Мета: формування навичок взаємодовіри та взаємодопомоги,
зняття емоційної напруженості.
Необхідний час: 10 хвилин.
Кожний з учасників перехрещеними руками бере за руку свого
сусіда, незалежно від того, де той знаходиться, іншою рукою бере
іншого сусіда, ті, у свою чергу, беруть наступних і так доти, доки не
утвориться ланцюжок, який треба буде розплутати, не розчіплюючи
рук.
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Заняття 3. „Знайомство із самим з собою”.
Загальна мета: проведення самоаналізу учасниками групи,
стимуляція групової згуртованості, зняття емоційної напруги.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „Зіпсований телефон”
Мета: набуття навичок з’єднання вербальних засобів
спілкування, вміння акцентувати увагу оточуючих з допомогою
різних способів спілкування.
Необхідний час: 10 хвилин.
Одному з учасників тихо говорять фразу, яку він повинен
передати іншому за допомогою жестів і одного слова, потім той, хто
одержав інформацію, передає її на тих же умовах іншому і так далі.
Останній повинен назвати усю фразу цілком.
Тест 5."Визначення типу темпераменту".
Мета: визначення типу темпераменту підлітка.
Необхідний час: 25 хвилин.
Інструкція для учнів: Одержавши бланк, ви повинні
прочитати перше питання, потім проставити його номер у зошиті і
поруч написати відповідь на це питання і так далі. На питання
потрібно відповідати тільки „так” чи „ні”. Відповідаючи на питання,
керуйтеся принципом: „Перша відповідь, що прийшла в голову, на
питання,
як
правило,
є
найбільш
правильною”.
Тест
супроводжується шкалою неправди, тому не намагайтеся здаватися
краще, ніж ви є насправді.
Питання тесту:
1. Чи часто Ви відчуваєте потяг до нових вражень, до того, щоб
„струснутися”, випробувати порушення?
2. Чи часто Ви маєте потребу в друзях, що вас розуміють,
можуть підбадьорити утішити?
3. Ви людина безтурботна?
4. Чи не вважаєте Ви, що вам дуже важко відповісти "ні"?
5. Чи задумуєтеся ви перед тим, як щось почати?
6. Коли обіцяєте що-небудь зробити, чи завжди ви стримуєте
свої обіцянки, незалежно від того, зручно вам це чи ні?
7. Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?
8. Звичайно ви ходите і говорите швидко, не роздумуючи?
9. Чи часто ви почуваєте себе нещасливою людиною без
достатніх на те причин?
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10. Зробили б ви майже усе, що завгодно, на спір?
11. Чи виникає у вас почуття боязкості і зніяковілості, коли ви
хочете завести розмову із симпатичною незнайомкою чи
незнайомцем ?
12. Чи виходите Ви коли-небудь із себе, злитеся?
13. Вам часто здаються дивними люди, що своєю серйозністю й
обережністю наводять на навколишніх тугу?
14. Чи часто Ви турбуєтеся через те, що зробили чи сказали
щось таке, чого не варто було б робити, говорити?
15. Відаєте Ви перевагу звичайно книзі чи зустрічам з людьми?
16. Чи легко Вас скривдити?
17. Чи любите часто бувати в компанії?
18. Чи бувають у Вас іноді думки, що ви хотіли б сховати від
інших?
19. Чи правда, що іноді Ви повні енергії, так, що все горить у
руках, а іноді зовсім мляві?
20. Ви прагнете мати поменше друзів, але особливо близьких
вам?
21. Чи часто Ви мрієте?
22. Коли на Вас кричать, ви відповідаєте тим же?
23. Чи часто Вас турбує почуття провини?
24. Чи всі Ваші звички гарні і бажані?
25. Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і щосили
повеселитися в компанії?
26. Чи вважаєте Ви себе людиною збудливою і чуттєвою?
27. Чи вважають Вас людиною живою і веселою?
28. Чи часто, зробивши яку-небудь важливу справу, відчуваєте,
що могли б зробити її краще?
29. Ви більше мовчите, коли знаходитеся в суспільстві інших
людей?
30. Ви іноді брешете?
31. Чи буває таке, що Вас сон не бере через те, що різні думки
лізуть у голову?
32. Якби Ви хотіли довідатися про щось, то Ви воліли
прочитати про це у книзі чи запитати?
33. Чи буває у Вас посилене серцебиття?
34. Чи подобатися Вам робота, що жадає від вас постійної
уваги?
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35. Чи бувають у Вас приступи тремтіння?
36. Чи завжди Ви платили за перевезення багажу на
транспорті, якби не побоювалися перевірки?
37. Вам неприємно знаходитися в товаристві, де жартують
один над одним?
38. Чи дратівливі Ви?
39. Чи подобається Вам робота, що вимагає швидкості дій?
40. Чи хвилюєтеся Ви з приводу, яких те неприємних подій, що
могли б відбутися?
41. Ви ходите повільно і неквапливо?
42. Ви коли-небудь спізнювалися на чи побачення на роботу?
43. Чи часто Вам сняться кошмари?
44. Чи вірно, що Ви так любите поговорити, що ніколи не
упустите нагоди поговорити з незнайомою людиною?
45. Чи турбують Вас, будь-які болі?
46. Ви б почували себе дуже нещасливим, якби довгий час
були позбавлені широкого спілкування з людьми?
47. Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?
48. Є чи серед ваших знайомих люди, що Вам явно не
подобаються?
49. Чи можете Ви сказати, що ви цілком упевнена в собі
людина?
50. Чи легко Ви ображаєтеся, коли люди вказують на ваші
помилки в роботі чи на ваші особисті промахи?
51. Ви вважаєте, що важко одержати справжнє задоволення від
вечірки?
52. Чи турбує Вас почуття, що ви чимось гірше інших?
53. Чи легко Вам внести пожвавлення в досить нудну
компанію?
54. Чи буває, що ви говорите про речі, у яких не розбираєтеся?
55. Чи турбуєтеся ви про свій стан здоров'я?
56. Чи любите ви поглузувати над іншими?
57. Чи страждаєте від безсоння?
Матеріал для педагога
Обробка результатів:
Результати дослідження обробляються за допомогою ключа,
що включає 24 відповіді за шкалою екстраверсії − інтроверсії, 24
відповіді за шкалою нейротизму і 9 відповідей за шкалою неправди.
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Шкала неправди:
Так: 6; 24; 36.
Немає: 12; 18; 30; 42; 48; 54.
Шкала екставертованості − інтровертованості (Е-І)
Так: 1; 3; 8; 10; 13; 17; 22; 25; 27; 39; 44; 46; 49; 53; 56.
Немає: 5; 15; 20; 29; 32; 37; 41; 51.
Шкала нейротизма
Так: 2; 4; 7; 9; 11; 14; 16; 19; 21; 23; 26; 28;31; 33; 35; 38; 40; 43; 45; 47;
50; 52; 55; 57.
У випадку збігу відповіді випробуваного з відповіддю,
зазначеною у «ключі», він одержує 1 бал за відповідною шкалою
(також зазначеної в "ключі"). Потім потрібно тільки підрахувати
результати за кожною шкалою, щоб одержати показники Е − І, Н, Л.
Тому що Е-І та Н належать до основних властивостей темпераменту,
можна визначити тип темпераменту, до якого тяжіє випробуваний.
Про екстравертованість випробуваних говорить показник вище 12
балів за горизонтальною шкалою. При показнику менше 12 балів за
цією шкалою, людина є інтровертом. Про підвищений нейротизм
свідчить результат більш 12 балів за вертикальною шкалою.
Показник у 4-5 балів за шкалою неправди є індикатором
демонстративності у поведінці випробуваного.
За співвідношенням балів на вертикальній і горизонтальній
вісях можна визначити темперамент випробуваного.
Сангвінік − витривалий (сильний), урівноважений і рухливий
тип нервової системи. Тому він енергійний, бадьорий, легко
пристосовується до обстановки, людей, не боїться життєвих
труднощів.
Флегматик − витривала (сильна) і урівноважена нервова
система, але процеси порушення і гальмування уповільнені. Така
людина спокійна, ґрунтовна, неквапливий. Пристосовується до
обстановки і людей повільніше, а тому не любить змінювати умови
життя, схильна до сталості звичок і інтересів. Через силу нервів, він
добре опирається кризам і будь-яким важким умовам.
Холерик − нервова система неврівноважена: рух бурхливий і
рухливий, а гальмування послаблене, тобто сильний у русі і
маловитривалий у гальмуванні. Така людина енергійна, діяльна,
енергія з нього "б'є ключем". Він швидкий у рішеннях, дії,
орієнтуванні. Може бути спритним і винахідливим. У теж час
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холерик запальний, нестриманий, йому часто не вистачає
самовладання. Важливо таким людям пристосовуватися до
обстановки, до людей (а точніше, до їхніх недоліків). Ця властивість
породжує в ньому роздратування, що отруює життя йому і його
оточенню.
Меланхолік − дуже чуттєва і маловитривала нервова система.
Сили руху і гальмування послаблені, рухливість знижена. Така
людина важче за все пристосовується до умов і переносить недоліки
близьких людей. Але його підвищена чутливість робить його
добрішим, м'якшим, мирним і відданим.
Екстраверт (від латинського "екстра" − назовні, поза і „верто” −
повертаю, звертаю) − це людина, у якої відчуття, інтереси, почуття на
зовні набагато більше, ніж на собі. Він зосереджений на зовнішньому
світі, а не на внутрішніх відчуттях.
Інтроверт (від латинського „інтро” − усередину) − це людина,
у якої відчуття, почуття, інтереси зосереджені на собі. Така людина
більшою мірою зосереджена на свої внутрішні переживання, чим на
події зовнішнього світу.
Сучасні психологічні дослідження узвичаїли третій вид людей −
сплав естраверта та інтроверта, людини, спрямованої і зовні, і
всередину, зосереджений одночасно і на собі, і на інші. Його можна
назвати біверт (від латинського "бі" – два).
Звичайно, Юнг розумів, що така подвійна спрямованість є в
кожної людини. Це два звичайні психологічні механізми і без
кожного з них немислима нормальна психіка, але при цьому один
завжди панує, а іншій завжди підкоряється. Чомусь про рівновагу він
не думав, хоча це також природно. Можливо, навіть центральний
людський тип, навіть більш масовий, ніж екстраверт і інтроверт. Це
тільки припущення, але щоб прийти до точного знання, потрібні
широкі дослідження. А це − тільки ще перспектива психологічних
досліджень у цьому напрямку.
Основні риси екстраверта:
– Товариський, легко, але не глибоко сходиться з людьми;
– Швидко пристосовується до нових умов, але не дуже
заглиблюється в їх суть;
– Енергійний, жваво поводиться, цікавиться усім навколо, але
найбільше − зовнішніми шарами всіх подій;
– Головна частина його переживань викликана не своїм
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щиросердечним життям, а іншими людьми, подіями.
– Надмірна, легковажна захопленість, на думку Юнга,
доходить у свідомість екстраверта до самоприменшення, ущемляє
глибинні особистісні потреби. І тому підсвідомістю екстраверта
керує протилежний принцип − звірхувага до себе! Це немов
парадокс рівноваги − наше „я” захищає від однобокості.
Основні риси інтроверта:
– Нетовариський;
– Повільно і погано пристосовується до умов, до оточення,
але зате може змінювати їх, пристосовувати до себе;
– Основні переживання породжено внутрішнім життям, а не
подіями зовнішнього світу.
– На думку Юнга, їх підсвідомістю також керує парадокс
рівноваги. Чим більше свідомість замикається на собі, іде від
зовнішнього світу, тим більше підсвідомість людини звертається
назовні.
Біверти, ймовірно, поєднують ці риси, але приглушено,
згладжено. Вони товариські, але не тому що екстраверти. Вони
енергійні у вчинках, уміють і знають, як пристосовуватися до умов,
як змінювати їх, але те, і інше роблять менш успішно. Таке
світовідчування можна назвати гармонічним, урівноваженим
підходом до життя.
Тест 6. „Визначення рівня тривожності”
Мета: визначення рівня тривожності.
Необхідний час: 20 хвилин.
Інструкція до тесту для учнів: Вам будуть запропоновані
ситуації, з якими Ви часто зустрічаєтеся в житті. Деякі з них можуть
бути для Вас неприємними, викликати хвилювання, занепокоєння,
тривогу, страх. Уважно прослухайте кожну пропозицію і поруч з
номером питання поставте одну з цифр: 1, 2, 3, 4.
Якщо ситуація зовсім не здається Вам неприємною, цифру 0.
Якщо вона не дуже хвилює, турбує Вас, обведіть цифру 1.
Якщо ситуація досить неприємна і викликає занепокоєння,
якого б ви воліли уникнути, поставте цифру 2.
Якщо вона для Вас дуже неприємна і викликає сильне
занепокоєння, тривогу, страх, запишіть цифру 3.
І якщо ситуація для вас вкрай неприємна, ви не можете
перенести її і вона викликає у вас дуже сильне занепокоєння,
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сильний страх − запишіть цифру 4.
Ваше завдання − уявити собі якомога ясніше кожну ситуацію і
обрати ту цифру, що вказує, в якою мірою ця ситуація викликає у вас
побоювання, занепокоєння, страх.
Текст методики:
1. Відповідати у дошки.
2. Піти в будинок до незнайомих людей.
3. Брати участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах.
4. Розмовляти з директором школи.
5. Думати про своє майбутнє.
6. Учитель дивиться по журналу, кого б запитати.
7. Тебе критикують, у чомусь дорікають.
8. На тебе дивляться, коли ти щось робиш (спостерігають за
тобою під час роботи, розв’язання задачі).
9. Пишеш контрольну роботу.
10. Після контрольної вчитель називає оцінки.
11. На тебе не звертають увагу.
12. У тебе щось не виходить.
13. Чекаєш батьків з батьківських зборів.
14. Тобі грозить невдача, провал.
15. Чуєш за своєю спиною сміх.
16. Складаєш іспити у школі.
17. На тебе сердяться (незрозуміло чому).
18. Виступати перед великою аудиторією.
19. Має вирішатися важлива справа.
20. Не розумієш пояснень учителя
21. З тобою не згодні, суперечать тобі.
22. Порівнюєш себе з іншими.
23. Перевіряються твої здібності.
24. На тебе дивляться як на маленького.
25. На уроці вчитель зненацька ставить тобі питання.
26. Замовкали, коли ти підійшов (підійшла).
27. Оцінюється твоя робота.
28. Думаєш про свої справи.
29. Тобі треба прийняти важливе для себе рішення.
30. Не можеш справитися з домашнім завданням.
Матеріал для педагога.
Ключ до тесту.
Методика включає ситуації трьох типів:
1) ситуації, зв'язані зі школою, спілкуванням із учителями;
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2) ситуації, актуалізуючи представлення про себе;
3) ситуації спілкування.
Відповідно види тривожності, що виявляються за допомогою
цієї шкали, позначені так: шкільна, самооцінна, міжособистісна:
Вид тривожності
Шкільна 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 30.
Самооцінна 3, 5, 12, 14, 19, 22, 23, 27, 28, 29.
Міжособистісна 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26.
Підраховується загальна сума балів окремо за кожним розділом
шкали і за шкалою в цілому. Отримані результати інтерпретуються
як показники рівнів відповідних видів тривожності, показник за
всією шкалою − загального рівня тривожності.
Рівень тривожності для кожної статево − вікової групи
визначався, виходячи із середнього арифметичного значення кожної
групи; як показник інтервалу узяте середнє квадратичне відхилення
від результатів групи. Особливої уваги вимагають насамперед учні з
високою і дуже високою загальною тривожністю. Як відомо, подібна
тривожність може породжуватися або реальним неблагополуччям
школяра у найбільш значимих галузях діяльності і спілкування, або
існуванням
немов
всупереч
об'єктивному
благополучному
положенню, будучи наслідком певних особистісних конфліктів,
порушень у розвитку самооцінки і інш.
Останні випадки є найбільш важливими, оскільки вони
залишаються поза увагою вчителів і батьків. Подібну тривожність
часто відчувають школярі, що добре і навіть відмінно вчаться,
відповідально ставляться до навчання, громадського життя, шкільної
дисципліни, однак це видиме благополуччя дістається їм
невиправдано високою ціною і може супроводжуватися зривами,
особливо при різкому ускладненні діяльності. У таких школярів
фіксуються виражені вегетативні реакції, неврозоподібні і
психосоматичні порушення. Тривожність у цих випадках часто
породжується конфліктністю самооцінки, наявністю в ній
суперечностей між високими домаганнями і досить великою
невпевненістю в собі. Подібний конфлікт, змушуючи школярів
постійно домагатися успіху, одночасно заважає правильно оцінити
його, породжуючи відчуття постійної незадоволеності, нестійкості,
напруги. Це веде до гіпертрофії потреби в досягненні, що вона
набуває характеру ненасиченості. Наслідком усього є, відзначені
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вчителями та батьками перевантаження, перенапруга, що
виражаються в порушеннях уваги, зниженні працездатності,
підвищеній стомлюваності.
Варто також звернути увагу на учнів, що характеризуються,
умовно кажучи, "надмірним спокоєм", особливо на випадки, коли
оцінки по всій шкалі не перевищують 5 балів. Подібна нечутливість
до неблагополуччя носить, як правило, компенсаторний, захисний
характер і перешкоджає повноцінному формуванню особистості.
Школяр немов не допускає неприємний досвід у свідомість.
Емоційне неблагополуччя у цьому випадку зберігається ціною
неадекватного ставлення до дійсності, негативно позначаючись і на
продуктивності діяльності.
Обмеження, пов'язані із застосуванням шкали, як і інших
методів опитування, обумовлені залежністю відповідей школяра від
наявності в нього бажання відповідати, довіри до експериментатора,
щирості. Це означає, що шкала в першу чергу виявляє тих школярів,
що не тільки відчувають тривожність, але і вважають за необхідне
сповістити про це. Часто високі бали по шкалі є своєрідним "криком
про допомогу" і, навпаки, за надмірним спокоєм може ховатися
підвищена тривога, про яку учень з різних причин не хоче
повідомляти навколишніх. Школа не повністю забезпечує виявлення
тривожності учнів, насамперед, унаслідок великого числа всіляких
"захисних" тенденцій, починаючи від елементарних (небажання
розкриватися перед сторонньою людиною) до найскладніших
захисних механізмів. Крім того, шкала не виявляє тривожності,
жорстко пов'язаної з певними об'єктами.
Вправа: „Остання зустріч”
Мета: набуття навичок адекватно висловлювати свої почуття,
розповідати про свої емоції іншим.
Необхідний час: 20 хвилин.
Учасники уявляють собі, що вони більше не зустрінуться і їм
на прощання необхідно кожному сказати кілька слів. Вправа
закінчується після того, як кожен учасник попрощається з усіма
членами групи.
Заняття 4. „Знайомство із самим собою”.
Загальна мета: проведення самоаналізу учасниками групи,
стимуляція групової згуртованості, набуття навичок та вмінь
зрозуміло пояснювати та передавати інформацію про побачене,
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зняття емоційної напруженості.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „У картинній галереї”
Мета: набуття навичок та вмінь зрозуміло пояснювати та
передавати
інформацію
про
побачене,
зняття
емоційної
напруженості.
Необхідний час: 10 хвилин.
Одному з учасників показують картину, він повинен
переказати її сюжет іншому і так по черзі, останній повинен сказати,
що це за картина.
Тест 7. Діагностика стану агресії учнів.
Мета: визначення стану агресії.
Необхідний час: 30 хвилин.
Питальник складається з 75 тверджень, на які випробуваний
відповідає "так" чи "ні".
ОПИТУВАЛЬНИК БАССА-ДАРКИ
1. Часом я не можу справитися з бажанням заподіяти шкоду
іншим.
2. Іноді брешу про людей, яких не люблю.
3. Я легко дратуюся, але швидко заспокоююся.
4. Якщо мене не попросять по-доброму, я не виконаю
прохання.
5. Я не завжди одержую те, що мені треба.
6. Я знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.
7. Якщо я не схвалюю поведінку друзів, я даю їм це відчути.
8. Коли мені траплялось обдурити когось, я відчував докори
сумління.
9. Мені здається, що я не здатний ударити людини.
10. Я ніколи не дратуюся настільки, щоб кидатися
предметами.
11. Я завжди поблажливий до чужих недоліків.
12. Якщо мені не подобається встановлене правило, я хочу
порушити його.
13. Інші вміють майже завжди користатися сприятливими
обставинами.
14. Я тримаюся насторожено з людьми, що ставляться до мене
більш дружньо, ніж я очікував.
15. Я часто, не погоджуюсь з людьми.
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16. Іноді мені на думку приходять думки, яких я побоююсь.
17. Якщо хтось першим ударить мене, я не відповім йому.
18. Коли я дратуюся, я гепаю дверима.
19. Я набагато дратівливіший, ніж це здається.
20. Якщо хтось уявляє із себе начальника, то я завжди дію йому
всупереч.
21. Мене небагато засмучує моя доля.
22. Я думаю, що багато хто не любить мене.
23. Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні
зі мною.
24. Люди, що ухиляються від роботи, повинні відчувати
провину.
25. Той, хто ображає мене і мою родину, напрошується на
бійку.
26. Я не здатний на грубі жарти.
27. Мене охоплює лють, коли наді мною глузують.
28. Майже щотижня я бачу когось, хто мені не подобається.
29. Досить багато людей заздрить мені.
30. Я вимагаю, щоб люди поважали мене.
31. Мене пригнічує те, що я мало роблю для своїх батьків.
32. Люди, що постійно підводять Вас, варті того, щоб їх
клацнули по носі.
33. Я ніколи не буваю похмурий від злості.
34. Якщо до мене ставляться гірше, ніж я того заслуговую, я не
турбуюсь.
35. Якщо хтось виводить мене з себе, я не звертаю уваги.
36. Хоча я і не показую цього, мене іноді розриває заздрість.
37. Іноді мені здається, що наді мною сміються.
38. Навіть коли я злюся, я не використовую „міцних”
висловлювань.
39. Мені хочеться, щоб мої гріхи були прощені.
40. Я рідко даю здачу, навіть якщо хтось ударить мене.
41. Коли виходить не по-моєму, я іноді ображаюся.
42. Іноді люди дратують мене своєю присутністю.
43. Немає людей, яких би я по-справжньому ненавидів.
44. Мій принцип: «Ніколи не довіряти чужинцям».
45. Якщо хтось дратує мене, я готовий сказати все, що про
нього думаю.
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46. Я роблю багато такого, про що згодом шкодую.
47. Якщо я розлючуся, можу вдарити кого-небудь.
48. З дитинства я ніколи не вибухав гнівом.
49. Я часто почував як порохова бочка, готова вибухнути.
50. Якби всі знали, що я почуваю, то мене б вважали людиною,
з якою нелегко працювати.
51. Я завжди думаю про те, які таємні причини змушують
людей робити щось приємне для мене.
52. Коли на мене кричать, я починаю кричати у відповідь.
53. Невдачі засмучують мене.
54. Я б'юся не рідше і не частіше, ніж інші.
55. Я можу згадати випадки, коли я був настільки злий, що
ламав усе, що потраплялось мені під руку.
56. Іноді я почуваю, що готовий першим почати бійку.
57. Іноді я почуваю, що життя поводиться зі мною
несправедливо.
58. Раніш я думав, що більшість людей говорить правду, але
тепер я в це не вірю.
59. Я лаюся тільки від злості.
60. Коли я роблю неправильно, мене мучить совість.
61. Якщо для захисту своїх прав мені потрібно застосувати
фізичну силу, я роблю.
62. Іноді я виражаю свій гнів стукаючи кулаком по столу.
63. Я буваю грубуватим до людей, що мені не подобаються.
64. У мене немає ворогів, які б хотіли мені нашкодити.
65. Я не вмію поставити людину на місце, навіть якщо вона
того заслуговує.
66. Я часто думаю, що живу неправильно.
67. Я знаю людей, що здатні довести мене до бійки.
68. Я не засмучуюся через дріб'язки.
69. Мені рідко спадає на думку, що люди намагаються
розлютити чи образити мене.
70. Я часто тільки погрожую людям, хоча і не збираюся
реалізувати погрози.
71. Останнім часом я став занудою.
72. У суперечці я часто підвищую голос.
73. Я краще погоджуся з чимось, ніж стану сперечатися.
74. Я намагаюся звичайно приховати своє погане ставлення до
людей.
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Матеріал для педагога
При складанні опитувальника автори користувалися
наступними принципами:
1. Питання може належати тільки до однієї форми агресії.
2. Питання формулюються таким чином, щоб найбільше
послабити вплив громадської думки на відповіді, які оцінюються по
восьми шкалах таким чином:
Фізична агресія: "так"=1, "ні"=0:1, 25, 31, 41, 48, 55, 62,68 і "ні"=1,
"так"=0-9 і 7 твердження.
Непряма агресія: "так"=1, "ні"=0:2, 10, 18, 34, 42, 56,63 і "немає>=1
<так"=0-26 49.
Роздратування: "так"=1, "ні"=0:3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 і "ні"=1,
"так" =0: II,35,69.
Негативізм: "так"=1, "ні"=0:4, 12, 20, 28 і "ні"=1,."так"=0 -36.
Образа: "так"=1, "ні"=0:5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58
Підозрілість: "так"=1, "ні"=0:6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 і "так"=0,
"ні"=1:33, 66,74,75.
Вербальна агресія: "так"=1, "ні"=0:7, 15, 23, 31, 46, 53, 60,71, 73 і
"так"==0, "ні"=1:33,66,74,75.
Почуття провини: "так"=1, "ні"=0:8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.
Індекс ворожості містить у собі 5 і 6 шкалу, а індекс
агресивності (чи прямої мотиваційної) містить у собі шкали 1, 3, 7.
Нормою агресивності є величина її індексу, що дорівнює 21=4,
а ворожості 6, 5-7 = 3.
При цьому звертається увага на можливість досягнення
визначеної величини, що показує ступінь прояву агресивності.
Тест 8. Методика аутоіндефікації акцентуацій характеру
Е.Г.Єйдемілера.
Мета: визначення наявності акцентуації.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: який з названих портретів найбільше нагадує Вас?
Картка “А“.
Я природжений песиміст, настрій у мене знижений. Світ я
сприймаю немов крізь чорні окуляри: життя мені здається
безглуздим, в усьому я бачу лише похмурі сторони. Ніяк не можу
позбавитися відчуття, що ось-ось повинне статися щось погане. Мені
здається, що я в чомусь винен і тому оточуючі до мене погано
ставляться, дивляться зверхньо. Я похмурий, усім незадоволений. Усе
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роблю повільно, неквапливо. Мої друзі говорять, що обличчя в мене
сумне, що від мене віє зневірою. Я не здатний до вольового зусилля,
від труднощів впадаю у відчай. Особливо погано почуваюсь з ранку,
просинаюся з відчуттям розбитості, втоми. Часто в мене бувають
запори. Життя моє − безглузде і болісне катування; іноді приходять
думки про його нікчемність, безцільність.
Картка ”Б “.
У мене завжди гарний настрій. Про мене можна сміливо
сказати, що характер у мене привітний і відкритий. Думаю, що я
добрий, у всякому разі, охоче беру участь у вирішенні проблем моїх
друзів, яких, до речі, у мене багато. Я − не мовчун, із задоволенням
беру участь у бесіді. Охоче допомагаю людям, але оскільки багато
обіцяю, то, природно, далеко не усі можу стримати. Терпіти не можу
нудотну, кропітку роботу, що вимагає посидючості і терпіння. У
мене так багато справ, що я не встигаю усі зробити вчасно. Оточуючі
охоче слухають мене, потім повторюють мої найбільш дотепні
вислови. Мені легко висміяти супротивника. У мене часто бувають
оригінальні ідеї, але зізнаюся: не дуже люблю втілювати їх у життя.
Люблю дівчат, вони мені зізнавалися, що я галантний залицяльник. Я
зустрічав чимало людей, однак можу сказати, що мало кого з них
поставив би, вище за себе. Не люблю, коли мені суперечать, це
починає мене дратувати: коли розійдуся, поводжуся грубо: кричу,
лаюся, ображаю всіх підряд. У мене відмінний апетит. У школі в мене
була репутація пустуна, вчителі вважали мене організатором усіх
витівок, мабуть, небезпідставно. Хто бачив мою міміку, здатність
передражнювати і копіювати людей, завжди говорив, щоб я йшов в
актори. Життєві негаразди переношу легко, гроші не рахую, легко
даю їх у борг, так само легко заборговую.
Картка “В”.
Мабуть, головне в моєму характері − безпричинна зміна
періодів різного настрою: тривалий час я почуваюсь себе дуже добре,
усе в мене виходить, робота кипить, добре сплю, у мене прекрасний
апетит, часто зустрічаюся з друзями, ходжу з ними гуляти, на танці.
Якщо ж зі мною трапляються якісь неприємності, в цей період
переношу їх легко. Однак зовсім незрозумілим для мене чином
настрій псується на тижні, місяці. Мені стає все байдуже, почуваюсь у
цей період хворим, сумним, перестаю вірити в себе. Іноді
просинається страх, що зі мною щось трапиться. Від труднощів та
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неприємностей впадаю в зневіру. Погано сплю, просинаюся
розбитим, погано їм. Мені не хочеться зустрічатися з людьми, їхнє
товариство дратує. Хочеться лежати в постелі і забути про все. Я
помітив, що такі зміни періодів гарного настрою і поганого частіше
відбуваються або навесні, або восени.
Картка “Г”
За характером я людина весела, відкрита, добродушна, однак
найменша неприємність (зміна погоди, брутальне слово, неприязний
погляд і т.ін.) затьмарює мій настрій, призводить до глибокої зневіри,
але ненадовго. Будь-яка цікава новина, щира участь допомагають
мені відновити настрій. Протягом дня настрій у мене може
неодноразово змінюватися з найрізноманітніших причин. Навіть
самому не завжди ясно буває, чому, раптом стало тужливо, хоча до
цього почувався добре, був веселим. Дуже боязкий, такий уже в мене
характер – трохи дитячий, занадто ніжний. Моїм почуттям якось не
особливо вірять, вважають їх занадто поверховими, хоча це,
звичайно, не так. Різні, навіть дрібні, неприємності переношу важко.
Картка “Д”.
Я часто почуваю себе мляво, втомлено. Настрій у мене, як
правило, пригноблений. Одним людям мимоволі підкоряюся,
іншими можу командувати сам. Мені дуже важко зосередитися,
виконувати роботу, пов'язану з тривалими зусиллями і напругою, у
таких випадках з'являється відчуття утоми, сонливості. Мене дуже
турбує власне здоров'я. Часто з'являються побоювання, що чимось
хворію. Іноді мене турбують болі в серці, іноді − головний біль.
Апетит у мене поганий. Сплю погано, довго не можу заснути, іноді
навіть хочеться випити снодійне, часто бачу кошмарні сни. Сон
часто не приносить відпочинку. З ранку млявий і сонливий, але до
вечора стан поліпшується, „розходжуся”. Часом мені важко
стриматися, з найменшого приводу дратуюся, кричу, навіть плачу.
Складно звикаю до нового колективу. Акуратним мене не назвеш,
часто дорікають через те, що речі мої лежать безладно.
Картка “Е”.
Мабуть, буде правильно сказати про мене, що я людина
боязка, сором’язливий, вразливий, легкодухий. Я дуже страждаю,
коли до мене звертаються грубо, не можу постояти за себе. Людське
товариство мене стомлює, я надаю перевагу самітності. Боюся
темряви, здригаюся від найменшого шереху. Не переношу вигляду
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крові, мене нудить, коли бачу відходи. Не переношу гарячих
суперечок, намагаюся уникати скандалів, конфліктів: краще
поступлюся. Мене не полишає відчуття власної неповноцінності.
Нерідко мені здається, що оточуючі мене засуджують. Настрій
у мене, як правило, знижений. Мене дуже мучить відчуття того, що я
не такий, як усі, зовсім не впевнений у собі, із заздрістю дивлюся на
людей сильних, рішучих, упевнених у власних силах. З’являтися у
великому товаристві боюся, почуваюсь ніяково, червонію, починаю
заїкатися. Сон у мене неспокійний, тривожний, повний кошмарних
сновидінь.
Картка “Ж”.
Особливі риси мого характеру − нерішучість, боязкість,
постійна схильність до сумнівів. Найважче для мене – прийняти
рішення. Зважившись на щось, почавши вже діяти, я постійно
сумніваюся: чи так ходжу, чи те я роблю, що хочу; і ці сумніви
уповільнюють роботу, вона стає болісною. Люблю, коли мене
втішають, не вмію обходитися без дружньої підтримки. Боюся за своє
здоров'я, турбуюся про долю своїх близьких. Постійні тривоги,
побоювання, занепокоєння − такий зміст мого життя. Довго не можу
зважитися, але коли на щось зважився, не заспокоюся сам і не дам
спокою оточуючим, доки намічене мною не буде зроблено. Я −
педант, формаліст. Усякий відступ від раз і назавжди заведеного
порядку тривожить і сердить мене. Дуже соромлюся і гублюся, коли
на мене звертають увагу. Через свою незграбність я часто боюся
зробити те, що хотів би. Якщо, наприклад, мені зробили щось гарне,
я не зважуюся подякувати. Якщо мені роблять невигідні пропозиції −
не зважуюся відхилити їх. Не люблю займатися фізичною працею,
вважаю, що неспритний та незграбний, не пристосований до
боротьби за існування. Схильний до самоаналізу, самокопанню.
Люблю міркувати й обговорювати „загальні проблеми”, що не мають
до мене прямого відношення.
Картка „З“.
За характером замкнений, коло моїх знайомих вузьке. У
компаніях не можу знайти собі місця. У товаристві людей почуваюсь
самотнім. Хоча я замкнутий, але іноді невідомо чому можу
поділитися своїми переживаннями, розкритися навіть людині, що
випадково сподобалась. Мені буває важко зрозуміти близьких, їх чи
горе радість, а їм, у свою чергу, ще складніше зрозуміти мене. Від
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знайомих доводилось чути, що від мене віє холодом, спілкуватися з
мною важко. Часом деякі мої вчинки виглядають дивними,
викликають подив. У мене що всього є власна думка, і те, що їй не
відповідає, я відкидаю. Люблю настоювати на своєму, не терплю
чужих порад, роблю по своєму. Мене нерідко вважають
несправедливим, говорять, що я „не знаю золотої середини”. Мій
внутрішній світ, переживання, ідеї незрозумілі навколишніми. Я
часто викликаю здивування і посмішки в людей, але це мене не
хвилює. Використовую власну систему образів, слова, іншим людям
не знайомі.
Картка “І”.
Я − людина ідеї, усе життя борюсь то за впровадження свого
винаходу, то за впровадження якоїсь реформи. Спостереження за
людьми, з якими мені приходилося зіштовхуватися, дозволяють мені
вважати себе вищими за їх. Коло моїх знайомих складається з людей,
що розділяють мої погляди. Я не прощаю ні байдужості до себе, ні
незгоди зі мною. Живу за принципом: „Хто не зі мною − той проти
мене”. У мене немає причини бути незадоволеним собою; почуваюсь
завжди добре, завжди бадьорий і активний. Якщо я ставлю перед
собою якусь мету, завжди домагаюся її, якщо знаходжу недоліки, то
використовую усі сили, щоб виправити їх відповідно до своїх
принципів. Використовую будь-який спосіб, щоб домогтися свого:
пишу в газети, виступаю на зборах. Мої знайомі говорять, що часом
несу їм страждання, але це неправда: у всіх своїх невдачах винні вони
самі. Вважаю, що людям особливо не можна довіряти, у мене багато
заздрісників, недоброзичливців. Через їх підступні дії мені важко
втілювати свої ідеї, але, незважаючи на це, ніщо не може мене
зупинити – ні прохання, ні погрози. Життя переконує мене в тому,
що я завжди правий, і заради цього варто вести боротьбу.
Картка “К”.
Для мене немає інших інтересів, ніж робочі та моїх власних.
Мене вважають запальним, хоча я довго стримуюся, але коли
розлючусь, то шаленію. Вразливий, завдалу образу пам'ятаю довго,
завжди намагаюся розрахуватися за неї. Давно переконався, що якщо
не присікуватися − ніхто не буде працювати. Навколо такий безлад,
така недбалість в усьому, розбещеність, що я змушений вимагати
встановлення порядку, тому я вимагаю з інших. Вимагаю
скрупульозного дотримання встановленого порядку, не прощаю
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жодного поганого вчинку. Оскільки мені притаманні акуратність і
пунктуальність у виконанні роботи, того ж я вимагаю і від інших.
Вважаю своїм обов'язком давати поради, не терплю до себе
начальницького ставлення. Якщо говорю, пояснюю щось, роблю це
докладно, повільно, щоб якомога переконливо висловитися: терпіти
не можу, коли мене переривають, не дають договорити, квапляться.
Часом у мене буває безпричинно тужливий настрій, і тоді я роблюся
запальним і дратівливим. На роботі мене хвалять і ставлять за
приклад через старанність та акуратність. Гнучкість у стосунках з
людьми мені не властива, звик йти напролом, говорити те, що
думаю, хоча усвідомлю, що іноді через це можуть бути неприємності.
Картка “Л”.
Не виношу байдужого ставлення оточуючих до себе. Прагну
бути в центрі уваги, коли з мене беруть приклад, наслідують. Люблю
дивувати інших. Уже краще нехай ненавидять мене, ніж ставляться
байдуже чи не помічають. Люблю розповідати історії, і тим охочіше,
чим з більшим інтересом мене слухають. Вважаю, що в мене є
артистичні здібності. Люблю фантазувати, у моїх фантазіях
виповнюються мрії: я досягаю такого положення, що мені усі
заздрять, захоплюються мною. Я відразу відчуваю ставлення людей
до мене. Якщо я захочу − то зі мною охоче дружать. На жаль, мені не
вдалося знайти щирого друга. Я ціную такого друга, що уважний до
мене. Коли я хворий, то хочу, щоб до мене ставилися уважно,
доглядали за мною і навіть жаліли. Роботу люблю захоплюючу, таку,
щоб мене цінували і ставили іншим у приклад. У коханні мене
найбільше задоволення флірт. Одягатися люблю так, щоб мною
милувалися оточуючі.
Картка “М”.
Я людина компанійська, дуже нудьгую, коли залишаюся сам.
Звичайно беру приклад зі своїх більш сильних за характером друзів.
Не завжди закінчую розпочату справу, особливо якщо мене ніхто не
перевіряє і не допомагає. Дуже люблю розваги, випивку в компанії
друзів. Завжди хочу повеселитися. Взагалі мені подобається усе
заборонене. Мої домашні дорікають мене в тому, що я ледачий,
неакуратний, безладний, але мене ці докори мало хвилюють.
Протверезівши, каюся у своїх учинках, лаю себе, але в той же час,
подумавши, розумію, що провина моя не така вже й велика, якби не
ряд обставин, все було б інакше. Хотів би мати вірного друга, який
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би мене захищав від бід, інакше я можу пропасти. Про майбутнє своє
я думаю мало, особливо в моменти, коли мені весело і добре.
Картка “Н”.
Я вважаю, що треба жити так, як живуть усі, не відриваючись
від колективу, не відставати від оточуючих, але і не забігати вперед.
Не люблю оригінальничати. Люблю, щоб у мене все було, як у
людей: гарний модний одяг – не такий, щоб усі звертали увагу на
вулиці, у будинку – гарну обстановку і все необхідне. Намагаюся
жити так, щоб про мене ніхто не міг сказати нічого поганого: ні
товариші, ні сусіди, ні близькі. Розважатися люблю як усі: якщо
випити, то в міру і не часто, посидіти в колі приятелів, подивитися
телевізор. Якось особливих розваг не шукаю. Не люблю тих, хто
занадто оригінальничає, моднічає, ламає встановлений порядок,
женеться за новизною. Вважаю, що думка більшості завжди
правильна і, протиставляти себе більшості погано і шкідливо.
Матеріали для педагога.
Ключ до тесту:
А – меланхолійний;
Б – гіпертимний;
В – циклоїдний;
Г – лабільний;
Д – неврастеничний;
Е – сензитивний;
Ж – психастенічний;
З – шизоїдний;
І – паранойяльний;
К – епілептоїдний;
Л – істеричний;
М – хитливий;
Н -конформний.
Після проведення батареї тестів необхідно під час
індивідуальної консультації показати підлітку особливості його
характеру (не роблячи аналізу і не підказуючи шляху рішення
проблеми). Запропонувати йому подумати про те, які риси
характеру він хотів би змінити в собі чи позбутися них, а які нові −
набути і яким чином це можна зробити. Дати настанову підлітку
провести самоаналіз і створити проект свого розвитку.
Для досягнення поставленої вище мети можна запропонувати
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попрацювати дома за наступним планом:
1. Розбий чистий листок паперу на дві половини і запиши в
першій половині твої риси характеру, що тобі подобаються (+), а в
другій половині − риси характеру, що тобі не подобаються (-).
2. З'ясуй, що ти хочеш змінити в собі.
3. Визнач, яким ти хочеш стати.
4. Подумай і опиши свій план досягнення мети.
Вправа: „Слово і жест”
Мета: набуття навичок розуміння невербальної мови
спілкування.
Необхідний час: 20 хвилин.
Кожному з учасників пропонується назвати своє ім'я і показати
відповідний жест чи прийняти певну позу. Наступний учасник
повторює ім'я і позу попереднього, якщо учасник збивається, йому
допомагає вся група.
Заняття 5. „ Мій портрет”
Загальна мета: ознайомити членів групи з результатами
самоаналізу і самопроектування, створення атмосфери довіри.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа «Бейдж»
Мета: створення атмосфери довіри.
Необхідний час: 30 хвилин.
Учасникам пропонують намалювати на листі папера плакат,
що складається з декількох розділів: 1. Ім'я, 2. Вік, 3. Вага, 4. Ріст, 5.
Мій улюблений колір.
Намалювати: а) чим я люблю займатися, б) мої друзі, в) так я
виглядаю, коли я щасливий (автопортрет), г) моя родина, д) якби в
мене було одне бажання, я б загадав, щоб... е) от моє улюблене місце.
Ці плакати прикріплюються на груди, і учасники в довільному
порядку ходять по кімнаті, знайомлячись, один з одним протягом 15
хвилин.
Вправа: „ Який Я”
Мета: набуття навичок аналізувати отримані підсумки
самоаналізу та визначати особистісна риси, які потребують зміни.
Складання плану саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідний час: 1 година
Вправа проходить у 3 взаємозалежні етапи:
Перший етап: кожний з учасників представляє отримані їм
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результати із самоаналізу, називає свої негативні і позитивні якості,
представляє план, як він хоче змінити себе. (Обговорення на цьому
етапі не проводиться).
Другий етап цього заняття полягає в тому, що кожен з
учасників обирає собі 2-х партнерів для взаємного обговорення
отриманих під час тестування результатів і їх корекції.
Третій етап. Кожний з учасників представляє отриману в
результаті обговорення програму самовдосконалення. На цьому
етапі після кожного виступу проводиться обговорення і даються
відповіді на питання.
Заняття закінчується індивідуальною консультацією у
психолога.
Заняття 6. Право на відповідальність за свою поведінку.
Загальна мета: формування навичок самоусвідомлення,
самовизначення, вміння відстоювати свою точку зору та відповідати
за свої вчинки та дії, підвищення рівня життєвого оптимізму.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: У чому мені пощастило в цьому житті.
Мета вправи: підвищення рівня життєвого оптимізму,
створення гарного настрою на роботу.
Необхідний час: 15 хвилин.
Учасники групи розбиваються по парах. Ведучий пропонує
завдання: "Протягом трьох хвилин розповісти своєму партнеру про
те, у чому вам пощастило в житті. За три хвилини поміняйтеся
ролями. Після вправи проводиться короткий обмін враженнями.
Заняття продовжується дискусією на тему: „Право на
відповідальність за свою поведінку”
Мета:
формування
навичок
самоусвідомлення,
самовизначення, вміння відстоювати свою точку зору та відповідати
за свої вчинки та дії.
Форма проведення дискусії: ігрова, у формі шоу.
Необхідний час: 1 година 15 хвилин.
Вступне слово педагога:
Ви маєте право судить про свою поведінку, думки й емоції і
несете відповідальність за наслідки. Психологи, що займаються
проблемами морального дозрівання особистості, виділяють кілька
рівнів моральної поведінки. Якщо людина поводиться порядно лише
з тієї причини, що за ним спостерігають, то він знаходиться на
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нижчій сходинки морального розвитку. Якщо ж він поводиться
морально „без контролю”, то його поведінка оцінюється по
максимуму. Один з маніпулятивних постулатів твердить, що людина
не може неупереджено судити про самому себе. Оцінювати індивіда
повинні інші, і йому слід звірятися з зовнішніми правилами і думкою
авторитетів, більш мудрих і більш зрілих, ніж ти. Необхідно
відзначити, що авторитети змінюються, вони обманюють нас, і
маніпулюють нами. Коли ми стаємо суддею самому собі, ми
знаходимо способи незалежно оцінювати свою поведінку. Не за
принципом правильно – неправильно, що викликає почуття
провини, а за принципом „це працює на мене, а це ні”.
Якщо ми порушуємо юридичний закон, то зіштовхуємося із
судовим розглядом, штрафом, тюремним ув'язненням і т.ін.
Порушити юридичний закон – наше власне рішення. І за це рішення
ми повинні бути готові відповісти, ми повинні відчувати провину і
каятися за нанесення реальної шкоди людям, а не за порушення
написаного емоційного закону правильно – неправильно.
Після вступного слова педагога учасники розбиваються на
2 частині: 1 – учасник розповідає історію зі свого життя на дану тему,
всі інші ведуть з ним дискусію.
Після закінчення педагог підводить підсумки.
Закінчується заняття індивідуальною консультацією.
Заняття 7: Право на власну поведінку.
Загальна
мета:
набуття
навичок
самореалізації,
самовизначення, вміння відстоювати свою точку зору, випробувати
на власному досвіді стан залежності та стан відповідальності.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа „Маріонетка”
Мета вправи: дати учасникам на власному досвіді
випробувати як стан повної залежності, так і стан, коли все цілком
залежить від тебе.
Необхідний час: 20 хвилин.
Ця вправа має широке поле асоціацій, зв'язаних як із ситуацією
наркоман – наркотик, так і з різноманітними стосунками, що
виникають у родині підлітка чи в компанії однолітків.
Учасники розбиваються на трійки. У кожній обирається
„маріонетка” і два „ляльковода”. Вправа полягає в тому, що кожній
підгрупі пропонується розіграти маленьку сценку лялькової вистави,
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де „ляльководи” керують усіма рухами „маріонеток”. Сценарій
сценки учасники розробляють самостійно, нічим не обмежуючи
своєї уяви.
Після обмірковування і репетицій підгрупа по черзі
представляє свій варіант іншим учасникам, що виступають у ролі
глядачів. Після того, як усі виступлять, ведучий проводить групове
обговорення, під час якого всі бажаючі діляться своїми враженнями.
Добре, якщо в обговоренні буде зроблено акцент як на почуттях
„маріонетки”, так і на почуттях „ляльковода”, що керував її рухами.
Учасники можуть говорити про різні почуття: незручності,
напруги чи навпаки, почутті власної переваги, комфорту; важливо
показати, що і стан залежності, і гіперопіка роблять стосунки між
людьми перекрученими і неповноцінними.
Вправа: «Залежність» (незакінчені пропозиції)
Мета вправи: допомогти учасникам більш глибоко відчути і
пережити ситуацію залежності.
Необхідний час: 20 хвилин.
Обладнання: лист паперу, олівці.
Учасникам роздається папір і олівці. Необхідно закінчити
наступні речення:
1. Коли я спілкуюся з людиною, залежним від наркотиків і
алкоголю, тоді я...
2. У спілкуванні з залежними людьми сутужніше всього мені
буває...
3. Своє співчуття до залежної людини я виявляю через...
4. Коли я спостерігаю, поведінку залежної людини, я розумію,
що...
5. Ситуація, у якій я б міг стати залежним від наркотику, це...
6. Коли я розумію, що стаю залежним від когось чи чогось, я
усвідомлю, що...
7. Бути незалежним для мене означає...
8. Як я розумію, залежність це...
Можна ці пропозиції заготовити у виді роздруківок і роздати
для самостійної роботи (10 хвилин). Потім група поділяється на
пари, і учасники по черзі зачитують один одному варіанти
пропозицій. При загальному обговоренні необхідно відзначити
найбільш типові точки зору, а також найбільш відмінні.
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Дискусія на тему: Право на власну поведінку.
Мета: набуття навичок самореалізації, самовизначення, вміння
відстоювати свою точку зору, вести полеміку та адекватно реагувати
на події, що відбуваються.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення дискусії: Ігрове шоу („Табу”, „Подвійний
доказ”, „Є думка”), група поділяється на 3 частини: 1 учасник –
розповідає історію зі свого життя, 2 – виступають на підтримку
учасника, 3 – критикують його дії. Педагог виступає в ролі експерта.
Вступне слово педагога – експерта, у якому він пояснює, що
таке мати право на власну поведінку.
Ви маєте право самі вирішити, чи відповідаєте ви і якою мірою
за проблеми інших людей. Відповідно до точки зору, видаваної за
певний моральний борг стверджується, що людина відповідає за
своїх ближніх, групи людей і за систему. Ми повинні жертвувати
нашими особистими цінностями на користь системи розпоряджень,
необхідних для керування життям і відносно яких ми маємо
зобов'язання, і внаслідок, цього ми навряд чи повинні нести не
більшу відповідальність за функціонування системи, ніж за власне
життя. У той же час нам говорили, що проблеми з системою – наші
проблеми. Система за це відповідальності не несе.
Ви маєте право не давати ніяких пояснень і обґрунтувань, що
виправдовують вашу поведінку. Люди, невпевнені в собі, постійно
запитують:
– Як я можу відмовити в поясненні своєї поведінки другу,
якщо він про це просить? А чому Ваш друг вимагає, щоб Ви
пояснили йому свою поведінку? Хіба така умова вашої дружби: Ви
дозволяєте йому судити про вашу поведінку. Яка ціна такої хиткої
дружби?
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Заняття закінчується індивідуальною консультацією.
Заняття 8. „Залежність та відповідальність”.
Загальна мета: допомогти відчути, що означає почуття
відповідальності, за себе чи за інших, усвідомити свої життєві ролі і
свою позицію.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа «Сліпий-поводир»
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Мета вправи: допомогти учасникам відчути на власному
досвіді, що значить бути залежним, усвідомити свої життєві ролі і
свою позицію.
Необхідний час: 20 хвилин.
Вправа проводиться у парах. У кожній парі вибирається
„сліпий” і „поводир”. Інструкція „поводирям”: „Ви ведете свого
партнера за собою. Очі в нього закриті. Познайомте його з
навколишнім світом”. Учасники парами розходяться по кімнаті
(можливий вихід за межі приміщення). „Поводир” веде „сліпого” за
собою (чи підтримує його ззаду), знайомить його з предметами
оточуючого світу, людьми, інтер'єром. Через десять хвилин учасники
міняються ролями. Після завершення вправи проводиться
обговорення. Учасники розповідають, як вони себе почували в ролі
„поводиря” і „сліпого”, чи було їм зручно в цій ролі, чи довіряли
вони своєму партнеру.
Вправа: „ Відповідальність” (незакінчені пропозиції)
Мета вправи: допомогти відчути, що означає почуття
відповідальності, за себе чи за інших.
Необхідний час: 30 хвилин.
Обладнання: лист паперу, олівці.
Інструкція:
– пропозиції записуються під диктовку;
– під час паузи учасники повинні ці пропозиції закінчити;
– найбільш правильна перша реакція;
– якщо якась пропозиція не підходить, його можна
пропустити;
– наприкінці дається небагато часу для того, щоб усе
завершити.
Учасникам роздається папір і олівці. Необхідно закінчити
наступні речення:
Бути відповідальним для мене означає...
Деякі люди більш відповідальні, ніж інші, – це люди, що...
Безвідповідальні люди – це...
Свою відповідальність за інших я виявляю через...
Найважча відповідальність, що я відчуваю, – це...
Відповідальну людину я впізнаю за...
Чим більша моя відповідальність, тим більше я...
Я побоявся б нести відповідальність за...
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Бути відповідальним за самого себе – це...
Я несу відповідальність за...
Проводиться обговорення в парах і в колі. Ведучий допомагає
учасникам з’ясувати їх точки зору й усвідомити ступінь
відповідальності за свої почуття, думки, вчинки.
При проведенні обговорення можна дати учасникам відчути
переваги і недоліки двох позицій: „відповідальності за інших” і
„відповідальне ставлення до інших”.
Приведений нижче перелік допоможе ведучому зорієнтуватися
в цьому питанні:
Коли я почуваю відповідальність за інших, Я...
виправляю;
захищаю;
рятую;
контролюю;
переймаюсь їхнім почуттям;
не слухаю.
Я почуваю...
втому;
тривогу;
страх;
неврівноваженість.
Я турбуюся про..
рішення;
деталі;
відповіді;
обставини;
про те, щоб не помилитися у виконанні;
Я маніпулятор, тобто використовую інших.
Я думаю, що людина живе відповідно до моїх чекань.
Те ж саме, тільки коли я відношуся відповідально до інших Я...
демонструю емпатію (співпереживання, розуміння почуттів);
підбадьорюю;
піділлюся;
конфліктую;
слухаю.
Я відчуваю...
урівноваженість;
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волю;
усвідомленість;
самоцінність.
Я турбуюся…
про людину;
про почуття;
з людиною;
Я вірю, що моєї присутності для іншою людини досить...
Я помічник – провідник, тобто супроводжую іншого...
Я думаю, що людина сама відповідає за себе і за свої вчинки…
Я можу довіряти і приймати людей такими, які вони є…
Рольова гра „Згладжування конфліктів”
Мета вправи: відпрацьовування умінь і навичок згладжування
конфліктів.
Необхідний час: 1година.
Ведучий розповідає про важливість уміння, швидко й
ефективно згладжувати конфлікти; повідомляє про те, що зараз
дослідним шляхом варто спробувати з'ясувати основні методи
врегулювання конфліктів.
Учасники розбиваються на трійки. Протягом 5 хвилин кожна
трійка придумує сценарій, за яким двоє учасників представляють
конфліктуючі сторони (наприклад, чоловіків, що сваряться), а третій –
грає миротворця, арбітра.
На обговорення ведучий ставить наступні питання:
– Які
методи
згладжування
конфліктів
були
продемонстровані?
– Які, на ваш погляд, цікаві знахідки використовували
учасники під час гри?
– Як треба було повестися тим учасникам, кому не удалося
залагодити конфлікт?
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Заняття закінчується індивідуальною консультацією.
Заняття 9. Право змінювати свої погляди.
Загальна мета: набуття навичок вміння відстоювати свою
точку зору, вести полеміку, формування взаєморозуміння партнерів,
зняття емоційної напруженості.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
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Вправа „Через скло”.
Мета:
формування
взаєморозуміння
партнерів
на
невербальному рівні.
Необхідний час: 10 хвилин.
Обладнання:
Інструкція: один з учасників загадує текст, записуючи його на
папір, але передає його немов через скло, тобто мімікою і жестами:
інші називають зрозуміле.
Ступінь збігу переданого і записаного тексту свідчить про
уміння встановлювати контакт.
Дискусія на тему: Право змінювати свої погляди
Мета: набуття навичок вміння відстоювати свою точку зору,
вести полеміку та адекватно реагувати на події, що відбуваються.
Необхідний час: 1 година 20 хвилин.
Форма проведення: ігрова, проведення шоу.
Група поділяється на 3 частини: 1 частина – підлітки з
девіантною поведінкою, що планують зробити непорядний вчинок,
2 частина – підлітки, що намагаються відмовити їх від цього.
3 частина – експерти, що відслідковують і аналізують дії обох.
Вступне слово педагога:
Ви маєте право змінювати погляди. Зміна думки – це
нормальна і здорова реакція на мінливі умови. Багато хто стверджує,
що серйозна людина притримується один раз прийнятих поглядів.
Інакше кажучи, погляди змінювати не слід. Інакше довелося б
визнати, що людина помилилася. А якщо вона помиляється, це
означає, що людина безвідповідальна і на неї не можна покластися.
Тому де гарантія того, що він не помилиться іншого разу і знову не
змінить своєї думки. Теорія асертивності не розділяє даної позиції. З
етичної точки зору, вирішальним є те, чи наблизилася людина
завдяки „зміні погляду” до істини.
Проведення гри.
Обговорення отриманих результатів.
1 група – робить звіт, яким чином вони намагалися умовити
хлопців, які доводи наводили, як ті відповідали на їхні аргументи.
2 група – робить звіт, яким образом вони намагалися
відмовити хлопців, які контраргументи наводили.
3 група – аналізує, що правильно і неправильно робили
учасники гри, висвітлюють точку зору на події, що відбуваються.
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Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Заняття 10. Право на здійснення помилки
Загальна мета: набуття навичок адекватно оцінювати свої дії,
визнавати та виправляти свої помилки, розуміння дій та почуттів
інших, зняття емоційної і поведінковий скутості.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „Без маски”
Мета вправи: зняття емоційної і поведінковий скутості;
формування навичок щирих висловлень для аналізу сутності „Я”.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: кожному учаснику дається картка з написаною
фразою, що не має закінчення. Без усякої попередньої підготовки він
повинен продовжити і завершити фразу. Висловлювання повинне
бути щирим. Якщо інші члени групи відчують фальш, учаснику
прийдеться брати ще одну картку.
Приблизний зміст карток:
„Особливо мені подобається, коли люди, що оточують мене...”
„Чого мені іноді по-справжньому хочеться, так це...”
„Іноді люди не розуміють мене, тому що я...”
„Вірю, що я...”
„Мені буває соромно, коли я...”
„Особливо мене дратує, що я...”
Дискусія на тему: Ви маєте право робити помилки і
відповідати за них
Мета: набуття навичок адекватно оцінювати свої дії, визнавати
та виправляти свої помилки, розуміння дій та почуття інших.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення: ігрова, дискусія.
Інструкція: виступає учасник, що розповідає про випадок зі
свого життя.
Усі інші обговорюють і наводять історії з власного життя.
Бажана постановка невеликих імпровізованих сценок для
оформлення історій.
Матеріал для педагога:
„Людина не повинна робити помилок! Наші помилки
створюють неприємності іншим людям. Якщо робиш помилки – ти
нерозумна і незріла людина, не вмієш приймати правильне рішення,
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повинен відчувати провину за свої дії і щоб ми не могли створити
нових проблем, наша поведінка і рішення повинні контролюватися
іншими людьми”.
Якщо виходити з цього, то, звичайно не допускає помилок той,
хто нічого не робить і, виходячи з цієї логіки міркування, він може
вважатися розумною і зрілою людиною. Виходить, поваги заслуговує,
та людина, що у своєму житті не експериментує, „не висувається” і
веде пасивний спосіб життя, що не відповідає життєвій логіці.
Проведення дискусії.
Заключне слово.
Індивідуальні консультації.
Заняття 11. Право сказати: „ Я не знаю”
Загальна мета: відпрацювання вміння відповідати „не знаю”,
відстоювати свою точку зору, приборкувати свої емоції, вироблення
уміння ввічливої відмови.
Необхідний час: 1година 30 хвилин.
Вправа: „Уміння обманювати”
Мета вправи: вироблення в учасників групи уміння ввічливої
відмови.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: у спілкуванні з приятелями випробуйте своє
уміння ледь-ледь обманювати. Наприклад, вам пропонують: „Підемо
у кіно?”, а Ви з поважним виглядом відповідаєте: „Це треба всебічно
обміркувати. Зайдіть завтра”. Якщо співрозмовник висловить своє
обурення, то припинить блазнювати і дайте серьозну відповідь. Це
маленьке акторство привчить Вас володіти ситуацією. Так ви
виграєте невелику паузу перед своєю відповіддю у важкому діалозі.
Під час паузи співрозмовник перевіряє себе: чи так вже йому
потрібне те, про що він просить; у вас же за ці секунди складається в
голові найкраще формулювання відмови, воно пролунає не кривдно,
а привітно і спокійно. (Людей кривдить не стільки відмова, скільки
роздратований, ворожий тон відмови.) Якщо це не виходить, Ви,
швидше за все, не зумієте відповісти «ні», не кривдячи, і виходить,
змушені йти на поводу в інших (зокрема, у маніпуляторів).
З учасниками програються різні діалоги, у яких один спонукає
до виконання якоїсь дії, а інший – відмовляється.
Дискусія на тему: Право сказати: „Я не знаю”
Мета: відпрацювання вміння відповідати „не знаю”,
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відстоювати свою точку зору, приборкувати свої емоції, та не робити
нічого під їх впливом.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення: ігрова, розігруються сценки з життя
підлітків.
Матеріал для педагога:
Ви маєте право сказати „Я не знаю”. Соціальний міф говорить, що
розумна і зріла людина, може цілком розібратися у своїх мотивах і
спонуканнях і відповісти на будь-яке питання, що стосується нюансів
своєї поведінки. З цього виходить, що той, хто претендує на звання
„Авторитету”, повинен бути всезнаючим і непогрішимим. Це не
відповідає дійсності, тому що людина не може знати всього, тому
правильно сказати, що я не знаю відповіді на це питання, ніж відкрито
брехати і вивертатися. Приймати рішення, навіть якщо ми не знаємо
всього, що за цим буде – наше законне право. Нами намагаються
маніпулювати люди, які вважають, що ми повинні передбачити
наслідки своїх вчинків. Ці маніпуляції будуються на основі наступного
невірного постулату: „Ви повинні передбачати будь-які наслідки. Адже
якщо Ви не знаєте точно, що може статися в результаті Ваших дій,
виходить, Ви не знаєте, які проблеми можете створити іншим, тобто Ви
безвідповідальні і Вас потрібно контролювати”.
Таких маніпуляторів легко впізнати по їх улюблених питаннях:
„Що б сталося, якщо...?”.
„Як би себе відчував, якщо...?”.
„Як ти думаєш...?”.
Не потрапляйтеся на цю вудку і дайте йому право самому
відповісти на ці питання.
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Заняття 12. Право не залежати від доброї волі інших людей.
Загальна мета: набуття навичок та вмінь відстоювати свої
позиції, вести полеміку та наводити контраргументи, виходити з-під
впливу інших, зняття емоційної напруги.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „Контраргументи”
Мета вправи: надати учасникам змогу в ігровій формі
дослідити ситуацію «зваблення», набути навички та вміння вести
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полеміку та наводити контраргументи.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: участь в обговоренні дозволяє підлітку виробити
аргументовану позицію і навички відмови. Двоє бажаючих беруть на
себе ролі подружок, що зустрілися якось увечері на квартирі, поки
батьків немає дома. Завдання однієї – умовити іншу випити разом з
нею спиртне, використовуючи для цього всілякі аргументи. Інша
повинна будь-що відмовитися.
Тривалість такої взаємодії – 15 хвилин. Після закінчення інші
учасники дають „зворотний зв'язок” тій подружці, що відмовляється,
з метою виділити моменти, найбільш вдалі у плані відстоювання
своєї позиції, і того, що було непереконливим. В іншому варіанті цієї
ж вправи стороною, що вмовляє, може бути хлопець, а відмовляється
дівчина; передбачається, що між ними – взаємна симпатія. Під час
загального обговорення учасникам пропонується відповісти на два
питання: Які варіанти відмови були для вас найбільш
переконливими? – Що всередині допомагало вам відмовитися?
Дискусія на тему: Право не залежати від доброї волі інших
людей
Мета: набуття навичок та вмінь відстоювати свої позиції,
виходити з-під впливу інших.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення: ігрова.
Один з учасників розповідає історію зі свого життя на задану
тему, всі інші обговорюють його розповідь, свої аргументи
підкріплюють історіями зі свого життя.
Вступне слово педагога.
Ви маєте право не залежати від волі інших людей.
Відповідно до забобону, що суперечить одному з асертивних прав
людини, стверджується, що всі люди, з якими ми вступаємо в контакт,
повинні бути про нас гарної думки. Важливо, щоб оточуючі нас
любили. Інакше, вони можуть від нас відвернутися, і тоді наші справи
підуть гірше. Насправді ж, „як не намагайся, на усіх не догодиш”.
Існують ситуації, у яких бути в немилості в кого-небудь (наприклад: у
злочинного авторитета чи асоціального лідера) – краще свідчення вашої
порядності. Багато хто з нас вважає, що для того, щоб успішно
спілкуватися з ким-небудь, нам необхідно домогтися дружнього до нас
ставлення. Тим самим, ми відкриваємо себе для маніпулювання, і воно
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буде тим сильніше, чим більше наша потреба в доброзичливості. Ми
виходимо з невірного уявлення. Люди, з якими ми спілкуємося, повинні
бути прихильні до нас, інакше вони можуть зашкодити нам, досягти
високих цілей. Якщо зникнення доброзичливості у стосунках болісне
для нас помітно з нашої поведінки, то навколишні прагнуть цим
скористатися. Ми не повинні хвилюватися через те, що, можливо,
комусь не подобаємося.
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації
Заняття 13. Право на нелогічні рішення
Загальна мета: набуття навичок упевненої поведінки та
самореалізації, здатності коригувати її, набуття внутрішньої сталості
та впевненості у своїх діях, удосконалення методів спілкування.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: Табу
Мета вправи: набуття навичок самоусвідомлення та
самовизначення по відношенню до різного роду заборон та
обмежень, удосконалення невербальних методів спілкування.
Необхідний час: 30 хвилин.
Вступне слово педагога: нерідко цікавість чи бажання познати
заборонний плід, прагнення продемонструвати свою сміливість
керують підлітком у його вчинках. Добре, коли він знає, які почуття
їм керують, це дозволяє зробити усвідомлений вибір.
Інструкція: ведучий ставить у центрі кола невелику скриньку чи
коробочку, у якій лежить невідомий предмет. „Там лежить те, чого не
можна”, – говорить ведучий. Потім він пропонує кожному якось
виявити себе відносно до цього предмета. Учасники можуть вставати чи
залишатися на місці, передаючи ставлення мімікою чи жестами; вони
можуть підходити до скриньки, брати її в руки, заглядати всередину.
Навіть якщо хтось залишиться на місці, нічого не роблячи, – це теж буде
способом реагування на ситуацію. При виконання вправи важливо
пам'ятати, що це вправа дії, а не пояснень, тому, коли хтось буде
намагатися просто розповісти словами про свою позицію, завдання
ведучого спонукати його „показати” своє ставлення.
Дискусія на тему: „ Право на нелогічні рішення”
Мета: набуття навичок упевненої поведінки та самореалізації,
здатності коригувати її, набуття внутрішньої сталості та впевненості
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у своїх діях.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення: ігрова, розігруються сценки за дану тему.
Вступне слово педагога: Ви маєте право на нелогічні рішення.
Життя – це ланцюг логічно завершених дій і стадій, що змінюють
одна одну. Не виключено також, що „логічні” рішення призводять
гірших наслідків, ніж абсурдні рішення. Нерідко люди змішують
логіку з умовиводам, що не мають під собою ніяких основ, тому
дотримуватися цим начебто «правильних» і «справедливих»
посилкам – повний абсурд. У житті часто протилежні рішення є
поруч, а ми не маємо всієї інформації, щоб логічно підійти до
вирішення.
Логіка – одна з зовнішніх установок – стандартів, що
застосовується для оцінки власної і чужої поведінки. Не варто
керуватися логікою у людських стосунках. Багато хто намагається
виправдати свої бажання і вчинки логічними доводами, а інші –
користуються логікою для маніпулювання. Ці маніпулятори
переконані: „Ти повинен слідувати логіки, тому що вона дозволяє
приймати краще рішення”. Коли нам щось хочеться (чи, навпаки, не
хочеться) ми з легкістю знайдемо для цього логічне виправдання. Якщо
погодимося з логікою, то укладаємо себе у певні рамки – робимо так, як
розуміємо, але рішення проблеми може бути за межами нашого
розуміння.
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Заняття 14. Право на повагу
Загальна мета: формування навичок самоусвідомлення,
самовизначення, самоаналізу, вміння відстоювати власну точку зору,
зняття емоційної напруги, удосконалення методів спілкування.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „Загальна увага”
Мета: розвиток уміння з'єднати вербальні і невербальні засоби
спілкування, формування навичок акцентування уваги оточуючих за
рахунок різних засобів спілкування.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: усім учасникам гри пропонується виконати просте
завдання: будь-якими засобами (без фізичних дій), потрібно
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привернути увагу оточуючих. Завдання ускладнюється тим, що
одночасно її виконують усі учасники, обговорюються підсумки: кому
вдалося привернути до себе увага інших і за рахунок яких засобів.
Дискусія на тему: Право на повагу
Мета:
формування
навичок
самоусвідомлення,
самовизначення, самоаналізу, вміння відстоювати власну точку зору,
зняття емоційної напруги.
Необхідний час: 1 година.
Вступне слово педагога: Ви маєте право, щоб до Вас ставилися
з повагою. Кожна людина має право на повагу, незалежно від віку і
соціального статусу, що ви посідаєте, ви маєте право вимагати цієї
поваги і відстоювати її. Маніпулятивний забобон передбачає чи
маєте Ви право на повагу, чи ні – повинні вирішувати інші. Можна
припустити логічне продовження цього: якщо людина посідає
лідируюче положення чи є вище Вас за соціальним рівнем – він має
право дати вам право на повагу чи позбавити її, але, якщо через
певний час він перестане обіймати цю посаду, і перестане бути
„шановною” людиною, то ви автоматично одержуєте право на
повагу. Споконвічно кожна людина має право на повагу, і позбавити
її може тільки вона. Усім не догодиш, комусь – ти приємний і тебе
поважають, комусь – ні.
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Заняття 15. Право бути вислуханим і прийнятим всерйоз
Загальна мета: формування адекватних реакцій у різних
ситуаціях; пошук альтернативних дій та поведінки у незвичайних
ситуаціях, удосконалення методів спілкування, зняття емоційної
напруги.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа: „Автопортрет”
Мета вправи: формування умінь розпізнавання незнайомої
особистості, розвиток навичок опису інших людей за різними
ознаками.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: уявіть собі, що у Вас має бути зустріч з
незнайомою людиною і потрібно, щоб він більше довідався про вас.
Опишіть себе. Знайдіть такі ознаки, що виділяють вас з натовпу.
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Опишіть свій зовнішній вигляд, ходу, манеру говорити, одягатися.
Робота відбувається в парах. У процесі виступу одного з
партнерів інший може ставити уточнюючі питання, щоб
"автопортрет" був повнішим.
На обговорення в парах приділяється 15-20 хвилин.
Після закінчення завдання учасники сідають у коло і діляться
враженнями.
Вправа: „Невпевнені, упевнені й агресивні відповіді”
Мета вправи: формування адекватних реакцій у різних
ситуаціях; пошук альтернативних дій та поведінки у незвичайних
ситуаціях.
Необхідний час: 20 хвилин.
Інструкція:
кожному
члену
групи
пропонується
продемонструвати в заданій ситуації невпевнений, упевнений і
агресивний типи відповідей.
Ситуації можна запропонувати наступні:
1. Друг розмовляє з вами, а ви хочете піти.
2. Ваш товариш влаштував вам зустріч з незнайомою
людиною, непопередивши вас.
3. Люди, що сидять позаду вас у кінотеатрі, заважають вам
голосною розмовою.
4. Ваш сусід відволікає вас від цікавого виступу, задаючи дурні,
на ваш погляд, питання.
5. Учитель говорить, що ваша зачіска не відповідає
зовнішньому вигляду учня.
6. Друг просить вас позичити йому вашу, якусь, дорогу річ, а
ви вважаєте його людиною неакуратною, не зовсім відповідальною.
Для кожного учасника використовується тільки одна ситуація.
Можна розіграти дані ситуації в парах. Група повинна обговорити
відповідь кожного учасника.
Дискусія на тему: Право бути вислуханим і прийнятим
всерйоз
Мета: набуття навичок самоусвідомлення, адекватного
реагування на події, що відбуваються, вміння аргументовано
обстоювати свою точку зору.
Необхідний час: 40 хвилин.
Форма проведення: ігрове шоу.
Інструкція: учасник розповідає історію зі свого життя. Всі інші
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обговорюють його розповідь і наводять приклади зі свого життя.
Вступне слово педагога: Ви маєте право бути вислуханим і
сприйнятим всерйоз, незалежно від того, подобається вона комунебудь чи ні: це ваша точка зору на становлення, що створилося, і ви
маєте право по-своєму бачити вихід з нього. Немає абсолютно
правильної думки, точно так не існує абсолютно неправильної
думки. Частка правди є в кожній думці, тільки вислухавши всі точки
зору, можна знайти правильне рішення.
Проведення дискусії.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Заняття 16. Право на нерозуміння подій, що відбуваються
навколо вас
Загальна мета: формування навичок відстоювати свої життєві
позиції та адекватно реагувати на події, розвиток емпатії і рефлексії
у процесі навчання
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
Вправа „Карусель”
Мета вправи: формування навичок швидкого реагування при
вступі в контакти; розвиток емпатії і рефлексії у процесі навчання.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: у вправі здійснюється серія зустрічей, причому
щоразу з новою людиною.
Завдання: легко ввійти у контакт, підтримати розмову і
попрощатися.
Члени групи стають за принципом „каруселі”, тобто обличчям
один до одного й утворюють два кола: внутрішній нерухомий і
зовнішній рухливий.
Приклади ситуацій:
– Перед вами людина, яку ви добре знаєте, але досить довго
не бачили. Ви радієте цій зустрічі...
– Перед вами незнайома людина. Познайомтеся з нею...
– Перед вами маленька дитина, яка чогось злякалася.
Підійдіть і заспокойте її.
– Після тривалої розлуки ви зустрічаєте коханого (кохану), ви
дуже зраділи...
Час на встановлення контакту і проведення бесіди – 3-4
хвилини. Потім ведучий дає сигнал, і всі йдуть до наступного
учасника.
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Дискусія на тему: Право на нерозуміння подій, що
відбуваються навколо вас
Мета: формування навичок відстоювати свої життєві позиції та
адекватно реагувати на події, що відбуваються навколо нас.
Необхідний час: 1 година.
Форма проведення: ігрова, розігруються сцени з життя.
Вступне слово педагога: буває так, що ми не розуміємо
більшості того, що відбувається навколо. Чим довше ми живемо, чим
стаємо мудріше, тим більше речей, які здавалися нам ясними,
втрачають свою простоту. Але обмеженість людських здібностей не
заважає нам жити, якщо до цього поставитися зі спокоєм, тобто з
розумінням ставитися до свого нерозуміння.
Оточуючі часто намагаються за допомогою натяків і еківоків
змусити нас робити те, що їм потрібно, маніпулюючи нами, вони
спираються на переконання: „Ти повинен передбачати недоліки інших
і бути сприйнятими ними, ти не повинен мати потребу в прямих
указівках. Якщо ти не розумієш, що від тебе потрібно, і тобі потрібно
говорити прямо, то ти не в змозі жити в гармонії з іншими, ти – людина
нетямуща і безвідповідальна, і тобою потрібно керувати”. У випадку
якогось конфлікту між вами і вашим оточенням, коли Ви робили не те,
що від Вас очікували, замість того, щоб пояснити свої бажання і
домогтися хоча б компромісу, Вас засуджують за те, що:
1. Ви не розумієте інтуїтивно, що їм не подобається у ваша
поведінка.
2. Ви не робите нічого для того, щоб вони не почували себе
роздратованими.
3. Якщо Ви дозволити таку маніпуляцію, то насамперед, Вам
доведеться виконувати чужі бажання і позбавитися можливості
робити те, що хочете самі.
Проведення дискусії на цю тему.
Заключне слово педагога.
Індивідуальні консультації.
Після закінчення програми роботи групи оптимального
педагогічного впливу проводиться заключне заняття.
Заключне заняття 17. „Мої досягнення”.
Загальна мета: аналіз результатів діяльності корекційної
групи, самоаналіз досягнень і змін.
Необхідний час: 1 година 30 хвилин.
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Вправа: „Яким я став”
Мета: аналіз результатів діяльності корекційної групи,
самоаналіз досягнень і змін, що відбулися з учасниками групи.
Необхідний час: 30 хвилин
Учасники групи розповідають про те, якими вони були, коли
прийшли на перше заняття групи, що змінилося в їхньому житті, чи
реалізували вони поставлену перед собою задачу.
Усі беруть участь у заключному тесті:
Тест асертивності.
Мета: визначення стану асертивності учасників групи після
закінчення роботи у групі, аналіз діяльності групи.
Необхідний час: 30 хвилин.
Інструкція: перед вами твердження, що описують найбільш
типові ситуації, у яких може виявитися кожний з нас:
– якщо стверджуване цілком описує ваші дії, ставимо 1;
– якщо подібним чином ви поводитеся не завжди, ставимо 2;
– якщо твердження не відповідає вашій поведінці, ставимо 3;
– якщо для вас твердження зовсім не характерне, ставимо 4.
1. Якщо мене просить товариш зробити те, що мені не
потрібно чи невигідно, я не можу сказати «ні».
2. Мені
завжди
важко
першому
познайомитися
із
симпатичною людиною.
3. Якщо мене просять прийти на зустріч, я завжди
погоджуюся, якщо навіть це порушує мої плани.
4. Коли я бачу, що хтось утискує мої права, я не можу
поставити таку людину на місце, навіть якщо відчуваю, що зробити
це необхідно.
5. Я не можу перервати випадкового співрозмовника, що
зупинив мене, навіть якщо дуже зайнятий і я поспішаю.
6. Якщо до мене звернулися з проханням, я обов'язково його
виконаю.
7. Під час суперечки чи дискусії я не можу перервати
співрозмовника, навіть якщо ця тема мені зовсім нецікава.
8. Мені краще промовчати, ніж висловити свою точку зору.
9. Мені дуже важко звернутися до людини по допомогу.
10. На класних зборах я зазвичай волію відмовчуватися, щоб
не виявитися у дурному становищі.
11. Якщо мені відмовили у заздалегідь наміченій зустрічі, я
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чекаю, коли призначать нову.
12. Мені важко вимагати від друзів виконати якесь завдання,
якщо я можу зробити його сам.
13. Я часто не показую виду і не протестую, якщо зі мною
обійшлись несправедливо.
14. Я не можу першим запросити на побачення (дівчину,
юнака).
15. Мене зазвичай лякає, коли мене хвалять.
16. Якщо в магазині я купив зіпсований товар, то краще я його
викину, ніж зажадаю заміни.
17. Я дуже боюся залишитися у майбутньому без роботи.
18. Коли з мною розмовляє вчитель чи просто старша за віком
людина, я починаю почуватися невпевнено і не можу відповідати на
його питання.
19. Я не можу попросити незнайому людину навіть про
незначну послугу.
20. Я почуваюсь невпевнено, коли мені необхідно першим
заговорити з людиною.
Ключі до тесту:
Менше 30 балів – це людина пасивна, надмірно делікатна і
педантична. (Для вчителя: така людина фактично прирікає себе на
роль „ведомого” чи „жертви”. Як правило, такі підлітки мають
низьку самооцінку і низький рівень домагань, у системі
міжособистісних стосунків ніколи не бувають лідерами. Пасивний
підліток беззахисний перед сильними і нахабними однолітками та їх
вимогами. Він невпевнений у собі, він мучиться через те, що не може
належним чином відстояти власну точку зору чи просто захистити
себе. Він добре піддається маніпулюванню, його можуть просто
змусити здійснити кримінальний вчинок, після чого він буде
займатися самобичуванням і виправдуватися, перекладаючи на себе
чужі гріхи. Намагаючись виправити ситуацію і перестати бути
„жертвою”, він буде плести „ приховані” інтриги, що теж є формою
агресії.
30-50 балів свідчить, що підлітку не вистачає рішучості і
впевненості в собі.
50-70 балів – адекватне сприйняття підлітком себе,
нормальний рівень асертивності.
Підліток з нормальним рівнем асертивністі здатен чітко і ясно
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формулювати свої погляди і переконання, правильно оцінювати
ситуацію. Його відрізняє позитивне ставлення до інших людей і
адекватна самооцінка. Він спокійний і врівноважений, упевнений в
собі і здатен на компроміс, вміє спілкуватися, вважається надійною і
порядною людиною.
70 балів і вище – підліток агресивний і конфліктний, не
враховує чужої точки зору, завищені самооцінка і домагання. (Для
вчителя: агресія – це не тільки фізична вада, яку завдає одна людина
іншій, але і психічний вплив: сарказм, груба іронія, усякого роду
глузування, нескінченні моралізаторські настанови, що не мають
конкретного ставлення до справи, а що безпосередньо стосуються
особистості, що приводять до втрати почуття власної гідності,
деградації в очах оточуючих, які найчастіше бояться заступитися за
свого товариша, щоб не стати таким же об'єктом глузувань. Не
бачучи гідної відсічі, підліток починає вважати себе „істиною в
останній інстанції”, усі свої вчинки він починає оцінювати тільки з
позиції власної моралі, що нерідко призводить до порушення
загальноприйнятих норм поведінки.
Вправа: „Побажання на майбутнє”
Мета: удосконалення навичок адекватного висловлювання
своїх почуттів.
Необхідний час: 30 хвилин.
Учасникам на прощання необхідно сказати кожному кілька
слів та побажань. Вправа закінчується після того, як кожен учасник
попрощається з усіма членами групи.
Заключне слово педагога.
Ефективність програми визначається шляхом контрольних
вимірів, що проводяться до і після експерименту.

210

Педагогічна корекція
девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи

ПІСЛЯМОВА
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що
на даний час немає загальновизнаних дефініцій понять ”девіантна
поведінка”, ”норма” та ”педагогічна корекція девіантної поведінки”.
Крім того, є багато споріднених дефініцій з нечіткими змістовими
параметрами. На нашу думку, слід виходити з того, що корекція
девіантної поведінки – це системна сумісна діяльність педагога та
старшокласника щодо нівелювання та подолання такої поведінки,
формування здатності вирішувати проблеми, що виникають у
реальних життєвих ситуаціях, з використанням знань, умінь і
навичок, життєвого досвіду. Визнаючи теоретично необхідність
гуманізації цієї роботи, на практиці все більш застосовують
авторитарні та жорстокі методи її корекції, які не мають нічого
спільного з принципами педагогіки та гуманізму та, як показало
вивчення історії цього питання, мають результати, протилежні
поставленій меті. У той же час девіантна поведінка досить часто є
першою сходинкою до асоціальних дій. Деякі дослідники
розглядають прояви девіантності тільки в контексті роботи з
перевиховання учнів, не прагнучи розробити заходи з попередження
цих проявів у поведінці старшокласників, не досліджуючи
глибинних процесів зародження і розвитку девіантності в поведінці
дітей. Найбільш значущими у корекції девіантної поведінки є
проблеми щодо зовнішнього вираження внутрішньої структури
особистості старшокласника, оскільки невідповідність зовнішньої
поведінки внутрішнім настановам часто призводить до помилки в
оцінці вчинку.
Аналіз наукових джерел та експериментальні дослідження
дають підстави вважати, що девіантна поведінка залежать від рівня
сформованості пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової
сфери старшокласника, тому на нашу думку, корекційний вплив
повинен здійснюватися, перш за все, на ці сфери.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Карта прогнозування
(заповнюється експериментатором для конкретного учня)
Прізвище, ім’я по батькові
Вік
Клас
Дані медичного обстеження

Фактори, що провокують девіантну
поведінку
Емоційна сфера школяра
Особливості настрою
Погляди і стосунки
Особливості мислення
Самооцінка
Оцінка навколишньої дійсності
Сфера інтересів, потреб і бажань
Особливості сімейного виховання, взаємини у
родині
Положення дитини в групі (-ах),
у яку вона входить
Вплив референтної групи на школяра

Прояви і загальна
характеристика

Загальна характеристика прояву девіантності поведінки:
Прогноз на майбутнє:
Рекомендації з організації профілактичної і корекційної роботи:
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Карта прогнозування
(заповнюється для класного колективу)

Додаток Б

1. Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (підкресліть)
2. Склад класу за віком: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
(підкресліть)
3. Склад класу за статтю:
дівчатка
хлопчики
4. Учні з порушенням здоров'я:
5. Структура класу, характеристика взаємин: мікрогрупи
(з 2-х, 3-х, 4-5 і більше людей):
кількість мікрогруп, що включають:
– тільки хлопчиків
– тільки дівчаток
– тих і інших
підстави для об'єднання в мікрогрупи
характер стосунків між групами
коротка характеристика найбільш авторитетних груп (характер
взаємин, перевага цінностей, норми поведінки)
коротка характеристика лідерів (чи входять вони до офіційного
активу)
кількість і коротка характеристика «знехтуваних»

6. Традиції класу

7. Характеристика діяльності класу:
Які види діяльності переважають у класі

Мотиви участі школярів у діяльності класу
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8. Місце класу в школі:
– чи усвідомлює клас себе єдиним цілим
– який характер взаємин класу з іншими шкільними
об'єднаннями

9. Особливості прояву девіантної поведінки у класі:

10. Взаємодія з батьками учнів:

11. Прогноз на майбутнє:

12. Рекомендації з організації профілактичної і корекційної
роботи в класі:

Додаток В
КАРТА ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
Прізвище, ім’я, по батькові
Вік
Клас
Дані про батьків (Прізвище. ім’я, по батькові, освіта, місце роботи,
кількість дітей у родині)
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1

На
сьогодні

Додаткові
відомості

Зміни

2

3

4

1. Стан здоров’я:
1 – психічні патології
2 – хронічні захворювання
3 – часто хворіє
4 – задовільний
2. Суспільна активність:
1 – не бере участі у суспільному житті
2 – пасивний учасник суспільних справ
3 – активний учасник творчих справ
4 – організатор колективних творчих справ
3. Ставлення до навчання:
1 – негативне
2 – вибіркове
3 – позитивне
4 – вчиться з інтересом
4. Родина школяра:
1 – проблемна родина з батьками, які
випивають
2 – проблемна родина, де п’є один з батьків
3 – зовні благополучна родина, у якій є
проблеми, але вони не виносяться на люди
4 – благополучна родина
5. Характер емоційних взаємин у родині:
1 – напружено-конфліктні стосунки
2 – епізодично виникають конфлікти,
відчуження, холодність
3 – взаємини рівні, але без емоційної
близькості
4 – атмосфера дружби, взаєморозуміння і
підтримки
6. Характер спілкування з однолітками:
1 – учасник асоціальної групи, стоїть на
обліку у міліції за різні правопорушення
2 – спілкування на основі марного гаяння
часу
3 – нетовариський
4 – спілкування на основі корисних
інтересів
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7. Наявність позитивно орієнтованих
життєвих планів і професійних намірів:
1 – життєві плани асоціальної спрямованості
2 – плани невизначені, іноді нереальні
3 – плани і професійні наміри в основному
визначилися, немає життєвих орієнтирів
4 – професійні плани і наміри виражені
чітко, позитивні життєві орієнтири
8. Рівень розвитку інтересів і потреб:
1 – тільки матеріальні потреби, інтереси
асоціального характеру
2 – перевага матеріальних потреб, інтереси
мінливі
3 – розумне сполучення духовних і
матеріальних потреб, різнобічні інтереси
4 – перевага духовних потреб, чітко
виражені інтереси
9. Ставлення до педагогічних впливів:
1. – різка, груба форма неприйняття будьяких педагогічних впливів
2 – неприйняття будь-яких педагогічних
впливів у формі пасивного опору
3 – вибіркове ставлення до педагогічних
впливів
4 – до зауважень учителів схильний(на)
прислухатися, покарання і заохочення
сприймає правильно
10. Колективістські прояви, здатність
узгоджувати поведінку з нормами
колективного життя:
1 – яскравий індивідуаліст(ка), норми
колективного життя заперечуються цілком
2 – з нормами колективного життя
рахується в залежності від настрою
3 – пасивний член колективу, норми
колективного життя приймає без критики
4 – активний член колективу, уміє
виражати і відстоювати свої погляди. До
норм колективного життя ставиться
позитивно
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11. Здатність критично, з позицій норм,
моралі і права, оцінювати вчинки тих, хто
оточує:
1 – відкрите неприйняття норм, моралі і
права, схвальне ставлення до вчинків
асоціальної спрямованості
2 – байдуже ставлення до норм, моралі і
права, "нейтральність" у стосунках
3 – прийняття не всіх норм, моралі і права,
вчинки поділяються на "погані" і "гарні",
залежно від власних позицій
4 – активне неприйняття асоціальних
проявів і боротьба з ними
12. Самокритичність і самооцінка:
1 – критичне ставлення до себе відсутнє,
самооцінка неадекватна
2 – критичне ставлення до себе виявляється
рідко, самооцінка завищена
3 – байдуже ставлення до себе, самооцінка
занижена
4 – критичне ставлення до себе, самооцінка
адекватна
13. Уважне ставлення до тих, хто оточує,
здатність до співпереживання
1 – прояв жорстокості й агресії до тих, хто
оточує.
2 – черствість, неуважність, брутальність
виявляються тільки у групі
3 – співпереживання можуть виявлятися
тільки стосовно близьких людей
4 – емпатія, здатність співчувати чужому
болю і надати допомогу іншому
14. Вольові якості:
1 – сильна воля, що проявляється у
девіантних вчинках
2 – сліпе підпорядкування чужій волі
3 – добре виражена вольова саморегуляція,
що дозволяє протистояти чужому впливу
4 – сильні вольові якості, здатність не тільки
протистояти чужому впливу, але і
спрямовувати дії інших
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15. Зовнішня культура поведінки
(зовнішній вигляд, культура мови,
поведінки):
1 – неохайність в одязі, регулярне вживання
нецензурних висловів, регулярні асоціальні
вчинки
2 – дозволяє собі вживати нецензурні
вирази, вульгарність, здатний(на) на
асоціальні вчинки
3 – байдужий до одягу, зачіски, манер
поведінки, нецензурні вирази в мові
можуть з’являтися, але дуже рідко, на
асоціальні вчинки здатний(на) у
виняткових випадках
4 – акуратний зовнішній вигляд, розвинуте
почуття смаку, висока культура мови,
нездатний(на) до асоціальних вчинків
16. Ставлення до наркоманії,
токсикоманії, алкоголізму, паління:
1 – вживає наркотики чи інші токсичні
речовини, п’є, палить регулярно
2 – наркотик, токсичні речовини пробував,
алкоголь вживає часто, палить постійно
3 – до наркотиків і токсичних речовин
ставлення нейтральне, алкоголь пробував,
курить рідко
4 – ставлення до наркотиків і токсичних
речовин негативне, алкоголь не вживає, не
курить

Додаток Д
АНКЕТА ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ, ЩО
МАЮТЬ ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ
Шановні колеги!
Просимо вас взяти участь у дослідженні, присвяченому вивченню дітей і
підлітків з девіантною поведінкою.
Від вашої зацікавленої і щирої участі багато в чому буде
залежати відпрацьовування ефективних програм з профілактики і
корекції девіантної поведінки.
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Вашій увазі пропонується ряд питань, у деяких з них
заздалегідь дані варіанти відповідей. Виберіть, будь ласка, ті з них,
що найбільшою мірою відбивають вашу думку, і обведіть відповідну
їм цифру чи напишіть свій варіант відповіді у вільний рядок. В
інших питаннях пропонується оцінити кожну відповідь за
шестибальною шкалою. Обведіть, будь ласка, цифру (0, 1, 2, 3, 4 чи 5),
що і буде вашою відповіддю на питання.
Упевнені, що звертання до вашого досвіду дозволить зробити
більш ефективною допомогу дітям, і заздалегідь дякуємо вам за
участь.
1. Оцініть, наскільки поширені подані нижче форми девіантної
поведінки у тих групах дітей, з якими вам доводиться працювати, за
шестибальною шкалою:
0 – зовсім не зустрічаються;
1 – зустрічаються дуже рідко;
2 – зустрічаються рідко;
3 – зустрічаються іноді;
4 – зустрічаються часто;
5 – зустрічаються дуже часто.
1.1. Порушення правил поведінки в школі (зриви уроків,
прогули, відмова від виконання завдань)
012345
1.2. Втечі з дому
012345
1.3. Брутальність, лихослів’я
012345
1.4. Вживання алкоголю, пияцтво
012345
1.5. Паління
012345
1.6. Ранній початок статевих стосунків
012345
1.7. Хуліганство
012345
1.8. Приниження інших
012345
1.9. Злодійство
012345
1.10. Відкрита непокора, критика дорослих
012345
1.11. Носіння "зухвалого" одягу, зачісок, прикрас
012345
1.12. Негативне ставлення до навчання
012345
1.13. Бійки, нанесення тілесних ушкоджень
012345
1.14. Вживання наркотиків
012345
1.15. Щось ще
012345
2. З якими групами підлітків з девіантною поведінкою ви
зустрічаєте найбільші труднощі у роботі?
Чому?
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3. Які види девіантної поведінки підлітків (виходячи з вашого
особистого досвіду) мають тенденцію до росту?

4. Оцініть за п’ятибальною шкалою роль різних чинників у
девіантній поведінці підлітків:
4.1. Прагнення одержати сильні враження
012345
4.2. Захворювання дитини
012345
4.3. Підвищена збудливість дітей, невміння
контролювати себе
012345
4.4. Неблагополучна ситуація у родині
012345
4.5. Прагнення до самостійності і незалежності
012345
4.6. Недолік знань батьків про те, як поратися з важкими
ситуаціями
012345
4.7. Відставання у навчанні
012345
4.8. Зневага з боку однолітків
012345
4.9. Нерозуміння дорослими труднощів дітей
012345
4.10. Недостатня впевненість дитини в собі
012345
4.11. Негативна оцінка дорослими здібностей дітей 0 1 2 3 4 5
4.12. Стресові життєві ситуації
012345
4.13. Напружена соціально-економічна ситуація у житті
дитини (погана забезпеченість, безробіття батьків і т. д.) 0 1 2 3 4 5
4.14. Приклади насильства, жорстокості, безкарності, що бачать
діти через засоби масової інформації
012345
4.15. Надмірна зайнятість батьків
012345
4.16. Конфлікти з батьками
012345
4.17. Заборони з боку батьків (педагогів)
012345
4.18. Постійні дорікання, лайка у родині
012345
4.19. Слабість інтелектуальної сфери дитини
012345
4.20. Підвищена комунікативність дітей
012345
4.21. Низький рівень емоційно-вольового контролю
у дітей
012345
4.22. Самітність, нерозуміння іншими
012345
4.23. Зайвий контроль, авторитарний стиль батьків
(педагогів)
012345
4.24. Нездатність дітей протистояти шкідливим
впливам
012345
4.25. Генетична схильність
012345
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4.26. Нерівномірність психофізичного розвитку і статевого
дозрівання
012345
4.27. Щось ще
012345
5. Яку мету ви ставите при організації корекційної роботи?

6. Які міри профілактики і корекції девіантної поведінки
підлітків ви використовуєте найчастіше у своїй роботі:
6.1. Розробка індивідуальних програм розвитку і виховання
(вкажіть, будь ласка, на що вони спрямовані)
6.2. Включення девіантних підлітків у роботу шкільних гуртків,
секцій, об'єднань (укажіть яких)
6.3. Включення дітей у цікаву, напружену діяльність (укажіть
яку)
6.4. Відвідування родини, де виховуються девіантні підлітки
(кількість дітей у родині)
6.5. Проведення батьківських зборів, присвячених проблемам
девіантної поведінки (укажіть тематику)
6.6. Навчання важких дітей за індивідуальним планом (скільки
осіб)
6.7. Проведення класних годин, присвячених проблемам
девіантної поведінки (укажіть тематику)
6.8. Індивідуальні бесіди з батьками девіантних підлітків
(укажіть основні теми)
6.9. Проведення педагогічних рад-консиліумів із проблем
корекції девіантної поведінки дітей (укажіть тематику)
6.10. Проведення консультацій для підлітків (укажіть, з яких
проблем)
6.11. Проведення групових занять з підлітками (укажіть яких)
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6.12. Виявлення груп ризику і проведення діагностичного
стеження за поведінкою підлітків у цих групах (за якими якостями)

6.13. Створення груп взаємодопомоги підлітків, волонтерських
груп (укажіть вік і кількість дітей у групах)
6.14. Щось ще
7. Які з використовуваних вами мір профілактики є найбільш
ефективними з вашого погляду (випишіть відповідні номери
відповідей із шостого питання)?
8. На які позитивні якості дітей з девіантною поведінкою ви б
порадили спиратися при організації виховної роботи?
8.1. Активність;
8.2. Незалежність;
8.3. Завзятість;
8.4. Широке коло інтересів;
8.5. Самостійність;
8.6. Досвід подолання життєвих труднощів;
8.7. Сміливість;
8.8. Нестандартність;
8.9. Щось ще.
9. З якими труднощами ви зустрічаєтеся найчастіше у роботі з
девіантними підлітками?
10. З якими фахівцями ви найчастіше співпрацюєте під час
роботи з девіантними підлітками?
10.1. Психологом;
10.2. Соціальним педагогом;
10.3. Дефектологом;
10.4. Психотерапевтом;
10.5. Педіатром;
10.6. Інспектором у справах неповнолітніх;
10.7. Логопедом;
10.8. Психоневрологом;
10.9. Працюю самостійно;
10.10. З ким ще
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11. Що звичайно є результатом вашої роботи з профілактики і
корекції девіантної поведінки підлітків?
12. З якою кількістю дітей і підлітків, що мають девіантну
поведінку, вам доводиться звичайно працювати протягом
навчального року (назвіть цифру)?
Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе:
– Назва установи, у якій ви зараз працюєте
– Отримана вами спеціальність
– Тривалість роботи з підлітками
– Тривалість роботи з дітьми і підлітками з девіантою
поведінкою
Дякуємо за допомогу.
Додаток Е
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ
Шановні батьки!
Переконливо просимо вас відповісти на питання цієї анкети.
Ви знаєте, що динаміка дитячої злочинності змінюється швидше
злочинності дорослих, діти швидше реагують на всі вади дорослого
суспільства. Погано, коли ми намагаємося поправити те, що уже
відбулося. Набагато краще – постаратися попередити нещастя, що
може торкнутися і наших дітей.
Ваші відповіді допоможуть не тільки об'єктивно оцнювати стан
даної проблеми у суспільстві, але і зробити життя ваших дітей, а
значить і ваше життя, більш безпечним і щасливим.
Будь ласка, прочитайте питання і пропоновані до них
відповіді. Оберіть один чи кілька варіантів відповіді, що вам більше
підходять, обведіть цифру, яка знаходиться поруч з ними, чи
впишіть свій варіант відповіді у вільний рядок.
Заздалегідь дякуємо вам за увагу й участь.
1. Які форми поведінки ви назвали б девіантними?
1) порушення правил поведінки в школі (зриви уроків,
прогули, відмова від виконання завдань);
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2) втечі з дому;
3) брутальність, лихослів'я;
4) вживання алкоголю, пияцтво;
5) паління;
6) ранній початок статевого життя;
7) хуліганство;
8) приниження інших;
9) злодійство;
10) відкрита непокора, критика дорослих;
11) носіння «зухвалого» одягу;
12) негативне ставлення до навчання;
13) бійки, нанесення тілесних пошкоджень;
14) уживання наркотиків;
15) щось ще
2. Які з них ви вважаєте найбільш розповсюдженими серед
підлітків (перелічіть, будь ласка, за номерами відповідей з першого
питання)?
3. Скільки приблизно часу в день ваша дитина (чи ваші діти)
надані самі собі?
1) не більше 1 години;
2) 2-3 години;
3) 4-5 годин;
4) 6-8 годин;
5) більш 8 годин;
6) важко відповісти.
4. Що звичайно робить ваша дитина у вільний від навчання
час?
5. Що, з вашого погляду, є основними причинами девіантної
поведінки?
1) прагнення одержати сильні враження;
2) захворювання дитини;
3) підвищена збудливість дітей, невміння контролювати себе;
4) неблагополучна ситуація в родині;
5) прагнення до самостійності і незалежності;
6) недолік знань батьків про те, як справлятися з важкими
педагогічними ситуаціями;
7) відставання в навчанні;
8) зневага з боку однолітків;
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9) нерозуміння дорослими труднощів дітей;
10) недостатня впевненість дитини в собі;
11) негативна оцінка дорослими здібностей дітей;
12) стресові життєві ситуації;
13) напружена соціально-економічна ситуація в житті дитини
(погана забезпеченість, безробіття батьків і т.д.);
14) приклади насильства, жорстокості, безкарності, отримані
через засоби масової інформації;
15) надмірна зайнятість батьків;
16) конфлікти з батьками;
17) щось інше
6. До кого з фахівців ви звернулися б у першу чергу за
допомогою, якби у вашої дитини з'явилися проблеми у поведінці?
1) класного керівника;
2) шкільного психолога;
3) соціального педагога;
4) психотерапевта;
5) інспектора у справах неповнолітніх;
6) лікаря;
7) справилися б самостійно;
8) до кого ще
9) важко відповісти.
7. Чи виникають у вас побоювання, що ваша дитина може
потрапити у важку компанію?
1) так;
2) ні;
3) важко відповісти.
8. Якщо ви побоюєтеся, чим викликані ваші побоювання?
Повідомте, будь ласка, анкетні дані про себе:
– Ваш вік
– Освіта
– Професія чи рід занять
– Місце проживання
– Скільки у вас дітей (укажіть їх стать і вік)
Дякуємо вам за участь у роботі.
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АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Додаток Ж

Хлопці!
Ви знаєте, що в сучасному світі існує багато проблем, таких, як
пияцтво, наркоманія, злочинність і ін. На жаль, вони стосуються не
тільки дорослих, але і молоді. Якщо ми не будемо прагнути
справитися з ними, ваше життя не зміниться на краще, не стане
безпечніше. Для того щоб запобігти поширенню цих проблем, нам і
потрібна ваша допомога.
Ми просимо вас щиро і правдиво відповісти на питання цієї
анкети. Будь ласка, прочитайте питання і запропоновані до них
відповіді. Вибравши один чи кілька варіантів відповіді, що вам
більше підходять, обведіть цифру, що знаходиться поруч з ними, чи
впишіть свій варіант відповіді у вільний рядок.
Заздалегідь дякуємо вам за увагу й участь.
1. Які форми поведінки ви назвали б девіантними?
1) порушення правил поведінки в школі (зриви уроків,
прогули, відмова від виконання завдань);
2) втечі з дому;
3) брутальність, лихослів'я;
4) вживання алкоголю, пияцтво;
5) паління;
6) ранній початок статевого життя;
7) хуліганство;
8) приниження інших;
9) злодійство;
10) непокора, критика дорослих;
11) носіння «зухвалого» одягу, прикрас, зачісок;
12) негативне ставлення до навчання;
13) бійки, нанесення тілесних ушкоджень;
14) уживання наркотиків;
15) щось ще
Дякуємо за співпрацю.
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Додаток З
КАРТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ
ПІДЛІТКА
I. Загальні відомості про дитину
1. Анкетні дані:
1) прізвище, ім'я;
2) дата народження;
3) клас.
2. Відомості про особливості функціонування нервової
системи:
1) швидко стомлюється;
2) стомлюється після тривалого навантаження; невтомний;
3) швидко переходить від радості до смутку без видимої
причини; адекватна зміна настроїв; стабільний у прояві настрою;
4)
переважає
збудження;
збудження
і
гальмування
урівноважені; переважає гальмування.
3. Успішність:
1) відмінна, хороша, задовільна, незадовільна.
II. Відомості про сім'ю і взаємостосунки у ній
1. Склад сім'ї:
1) повна;
2) один з батьків;
3) така, що розпалася.
2. Взаємостосунки батьків між собою:
1) поважні;
2) напружені;
З) конфліктні.
3. Взаємостосунки батьків з дитиною:
1) довірливо-поважні;
2) авторитарні;
3) конфліктні.
III. Прояв особистих якостей у поведінці дитини
А. Спрямованість інтересів:
1) на навчальну діяльність;
2) на трудову діяльність;
3) на художньо-естетичну діяльність;
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4) на досягнення в спорті, туризмі;
5) на відносини між людьми.
Б. Ставлення до справи.
1. Активність:
1) бере активну участь у всіх суспільних справах, незважаючи
на власний час;
2) бере активну участь у суспільних справах, але прагне не
витрачати на це свого вільного часу;
3) не проявляє активності у суспільному житті, але доручення
виконує;
4) рідко бере участь в суспільних справах; відмовляється брати
участь суспільних справах.
2. Працьовитість:
1) будь-яку роботу учень завжди виконує охоче, шукає роботу
сам і прагне зробити її добре;
2) як правило, охоче береться до роботи, прагнучи виконати її
добре;
3) рідко охоче береться до роботи;
4) найчастіше прагне ухилитися від будь-якої роботи;
5) завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.
3. Відповідальність:
1) завжди добре і своєчасно виконує будь-яку доручену йому
справу;
2) у більшості випадків добре і своєчасно виконує доручену
йому роботу;
3) часто не виконує своєчасно (або виконує погано) доручену
йому справу;
4) дуже рідко виконує доручену йому справу;
5) ніколи не доводить до кінця доручену йому справу.
4. Ініціативність:
1) виступає таким, що зачинає багато справ, не прагнучи
одержати за це
ніякого визнання;
2) досить часто виступає таким, що зачинає нові справи;
3) рідко сам починає нову справу;
4) майже ніколи сам не починає нову справу;
5) ніколи не виступає таким, що зачинає які-небудь справи.
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5. Організованість:
1) завжди правильно розподіляє свою роботу за часом і виконує
її згідно плану;
2) у більшості випадків правильно розподіляє і своєчасно
виконує свою роботу;
3) уміє правильно розподіляти і своєчасно виконувати свою
роботу, тільки якщо за кожен її етап треба звітувати;
4) найчастіше не уміє правильно розподіляти свою роботу за
часом;
5) не вміє розподіляти свою роботу за часом, витрачає час
дарма.
6. Допитливість:
1) постійно активно шукає щось нове в різних галузях науки і
культури;
2) у більшості випадків зацікавлений отримати нові знання з
різних галузей науки і культури;
3) рідко прагне дізнатися щось нове; як правило, цікавиться
однією обмеженою галуззю знань;
4) як правило, не виявляє зацікавленості в придбанні нових
знань; байдужий до будь-яких нових знань.
7. Акуратність:
1) завжди тримає свої речі в ідеальному порядку. Завжди
охайний, підтягнутий – і за партою і біля дошки. Береже суспільне
майно, прагне привести його в порядок;
2) тримає в належному порядку власні і позичені йому речі
(книги, конспекти), допомагає упорядковувати суспільне майно
(парти, інвентар і т.п.), швидше з обов'язку;
3) не проявляє прагнення до підтримки порядку навколо себе.
Іноді приходить в школу неохайно одягненим. Байдужий до тих, хто
псує суспільне майно;
4) часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх
книжок, речей, не береже суспільне майно, навіть псує його;
5) абсолютно не піклується про те, щоб тримати, свої речі в
належному порядку, завжди неохайний. При нагоді, не
замислюючись, псує суспільне майно.
В. Ставлення до людей.
8. Колективізм:
1) завжди проявляє турботу про знайомих і незнайомих людей,
229

Сергій НЕМЧЕНКО

старається надати їм допомогу і підтримку;
2) схильний проявляти турботу про незнайомих людей, якщо
це не заважає його особистим планам і справам;
3) нерідко проявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо
це не зачіпає його особисто;
4) як правило, байдужий до турбот інших, за своєю ініціативою
нікому не допомагає;
5) вважає зайвим проявляти турботу про незнайомих членів
суспільства, живе під девізом: «Не лізє не в свою справу».
9. Чесність, правдивість:
1) завжди правдивий з батьками, вчителями, товаришами;
2) майже завжди правдивий з батьками, вчителями,
товаришами;
3) часто говорить неправду ради власної вигоди;
4) майже завжди говорить неправду, якщо йому це вигідно;
5) схильний завжди говорити неправду.
10. Справедливість:
1) активно бореться з тим, що вважає несправедливим;
2) не завжди бореться з тим, що вважає несправедливим;
3) рідко виступає проти того, що вважає несправедливим;
4) не добивається справедливості;
5) абсолютно байдужий до проявів несправедливості.
11. Безкорисливість:
1) у своїх вчинках завжди керується міркуваннями про користь
справи або інших людей, а не про власну вигоду;
2) майже завжди керується міркуваннями про користь справи
або інших людей;
3) рідко керується в своїх вчинках міркуваннями користі
справи, а не про власну вигоду;
4) у вчинках часто керується міркуваннями власної вигоди;
5) як правило, завжди керується міркуваннями власної вигоди.
12. Товариськість:
1) завжди охоче вступає в контакт з людьми, любить працювати
і відпочивати з іншими;
2) як правило, із задоволенням спілкується з людьми;
3) прагне спілкуватися з обмеженим колом людей;
4) віддає перевагу індивідуальним формам роботи і
відпочинку;
5) замкнутий, нетовариський.
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13. Відчуття товариства:
1) завжди допомагає товаришам у важкій роботі і у важкі
хвилини життя;
2) як правило, допомагає товаришам;
3) допомагає товаришам, коли його просять;
4) дуже рідко допомагає товаришам; якщо його попросять,
може відмовити в допомозі;
5) ніколи не допомагає товаришам в роботі, в скрутні хвилини
життя.
14. Чуйність:
1) завжди співчуває іншим, товариші часто діляться з ним
своїми турботами;
2) щиро співчуває іншим, якщо не дуже заклопотаний
власними думками;
3) заклопотаний власними почуттями настільки, що це заважає
розділити почуття інших людей;
4) майже не вміє співчувати іншим;
5) абсолютно не вміє співчувати іншим, товариші не люблять
”позичати” у нього.
15. Ввічливість, тактовність:
1) всі його вчинки і слова свідчать про пошану до інших людей;
2) майже завжди проявляє належну пошану до інших людей;
3) часто неввічливий і нетактовний;
4) часто неприпустимо різкий, грубий; нерідко затіває сварки;
5) завжди різкий, невитриманий як у спілкуванні з
ровесниками, так і зі старшими. У сварці ображає інших, грубить.
Г. Ставлення до себе.
16. Скромність:
1) ніколи не виставляє напоказ своїх достоїнств, заслуг;
2) іноді на прохання товаришів розповідає про свої дійсні
досягнення, достоїнства;
3) сам розповідає про свої дійсні досягнення, достоїнства;
4) часто хвалиться ще незробленим або тим, в чому він брав
дуже малу участь, до чого має мало відношення;
5)
хвалиться
навіть
незначними
досягненнями,
перебільшеними достоїнствами.
17. Упевненість у собі:
1) ніколи не радиться з іншими, не шукає допомоги, навіть
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тоді, коли це слід було б зробити;
2) всі завдання, доручення виконує без допомоги інших.
Звертається по допомогу тільки у разі потреби;
3) деколи, виконуючи важке завдання, звертається по
допомогу, хоча міг би справитися сам;
4) часто при виконанні завдань, доручень просить допомоги,
підтримки інших, навіть якщо сам може справитися;
5) постійно, навіть у простих справах, потребує схвалення і
допомоги інших.
18. Самокритичність:
1) завжди з увагою вислуховує справедливу критику і
настирний у виправленні власних недоліків;
2) у більшості випадків правильно реагує на зауваження;
3) іноді прислуховується до зауважень, враховує їх;
4) до критичних зауважень ставиться неуважно, не виконує їх;
5) відкидає будь-які зауваження, не бажає визнавати помилки,
нічого не робить для їх виправлення.
19. Уміння розраховувати свої сили:
1) завжди реально оцінює свої сили, обирає завдання з якими
може впоратися сам;
2) як правило, правильно співвідносить свої можливості та
складність завдання;
3) іноді бувають випадки, коли учень не співвідносить свої
можливості і складність завдання;
4) у більшості випадків не вміє порівнювати свої сили і
труднощі справи;
5) майже ніколи не уміє правильно порівнювати свої сили і
труднощі завдання, справи.
20. Прагнення до успіху:
1) завжди і у всьому прагне бути першим (у навчанні, спорті і
т.п.), настирливо цього добивається;
2) прагне бути в числі перших у багатьох галузях, але особливу
увагу приділяє досягненням в якій-небудь одній галузі;
3) прагне чогось одного, особливо там, де його щось цікавить,
хоча досягти успіху та визнання;
4) дуже рідко прагне до успіху в якій-небудь діяльності, легко
задовольняється своїм положенням «середняка»;
5) ніколи не прагне в чому-небудь бути першим, одержує
задоволення від самої діяльності.
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21. Самоконтроль:
1) завжди ретельно зважує свої слова і вчинки;
2) не завжди ретельно контролює свої слова і вчинки;
3) переважно чинить необдумано, розраховує на «везіння»;
4) майже завжди чинить необдумано, недостатньо ретельно
контролює себе;
5) постійно чинить необдумано, з розрахунку на везіння.
Д. Вольові якості.
22. Сміливість:
1) завжди вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник
сильніший за нього самого;
2) у більшості випадків вступає у боротьбу, навіть якщо
супротивник сильніше за нього;
3) не завжди може примусити себе вступити в боротьбу з
супротивником
сильніше за нього самого;
4) в більшості випадків відступає перед силою;
5) завжди відступає перед силою, боїться.
IV. Рішучість:
1) завжди самостійно, без коливань ухвалює відповідальне
рішення;
2) у більшості випадків без коливань ухвалює відповідальне
рішення;
3) іноді коливається перед відповідальним рішенням;
4) рідко наважується ухвалювати яке-небудь відповідальне
рішення;
5) не в змозі самостійно ухвалити яке-небудь відповідальне
рішення.
24. Наполегливість:
1) завжди добивається виконання наміченого, навіть якщо
потрібні додаткові зусилля, не відступає перед труднощами;
2) як правило, прагне виконати намічене, навіть якщо при
цьому зустрічаються труднощі;
3) доводить до кінця задумане лише тоді, якщо труднощі його
виконання незначні або потрібні короткочасні зусилля;
4) дуже рідко доводить до кінця задумане, навіть якщо
стикається з незначними труднощами;
5) зіткнувшись з труднощами, відразу ж відмовляється від
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спроб виконати намічене.
25. Самостриманість:
1) завжди уміє подавити небажані емоційні прояви;
2) як правило, уміє справитися зі своїми емоціями;
3) деколи не уміє справитися зі своїми емоціями;
4) часто не може подавити небажані емоції;
5) погано володіє своїми почуттями, легко впадає у стан
розгубленості, пригніченості і ін.
Е. Становище дитини у дитячому колективі.
26. Авторитет у класі:
1) має безумовний авторитет практично серед усіх своїх
однокласників: його поважають, зважають на його думку, довіряють
відповідальні справи;
2) має авторитет серед більшості однокласників;
3) має авторитет тільки у частини однокласників;
4) має авторитет в окремих учнів;
5) у класі авторитету не має.
27. Симпатії:
1) є улюбленцем класу, йому прощаються окремі недоліки;
2) у класі хлоп'ята відносяться до нього з симпатією;
3) користується симпатією тільки у частини однокласників;
4) користується симпатією у окремих хлоп'ят;
5) у класі його не люблять.
28. Авторитет у позашкільних об'єднаннях:
1) є визнаним авторитетом у якому-небудь позашкільному
об'єднанні (спортшкола, музшкола, клуб, дворова компанія);
2) має авторитет у більшості підлітків якого-небудь
позашкільного об'єднання (спортшкола, музшкола, клуб...);
3) має авторитет у окремих членів позашкільних об'єднань (у
спортшколі, у клубі...);
4) є членом якого-небудь позашкільного об'єднання, але
авторитету там не має (спортшкола, клуб...).
29. Прояви агресії:
1) використовує фізичну силу проти однолітків і інших осіб
(постійно, ситуативно, рідко);
2) характеризується вибухами люті, що виявляється в крику,
тупанні ногами і ін. (постійно, ситуативно, рідко);
3) злісно жартує, розпускає плітки (постійно, ситуативно,
рідко);
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4) при щонайменшому збудженні проявляє грубість, різкість
(постійно, ситуативно, рідко);
5) агресивність виявляється через погрози, лайку, ворожі
вигуки (без застосування фізичної сили) (постійно, ситуативно,
рідко).
Додаток К
Шановні колеги !
У своїй роботи Ви зустрічаєте старшокласників, які відрізняються
своєю поведінкою від однолітків. Їх поведінка відрізняється
агресивністю, грубістю чи іншими формами девіантної поведінки.
Просимо Вас підкреслити твердження, що на вашу думку, є
основними причинами становлення девіантної поведінки у
старшокласників.
Дякуємо за співпрацю.
1. Недоліки батьківського виховання.
2. Не спроможність контролювати свою поведінку.
3. Не має життєвої цілі.
4. Не може знайти своє місце у колективі.
5. Безвідповідальність.
6. Не може знайти спільну мову у колективі і шукає друзів на
”стороні”, знаходиться під їх впливом.
7. Не має справжніх друзів.
8. Не вміє спілкуватися.
9. Не має улюбленої справи, нічим не цікавиться.
10. Робить те, що заманеться, не звертаючи увагу на інших.
11. Не знає чим зайнятися у вільний час.
12. Поверхово та неповажно ставиться до оточуючих,
використовує їх не надійний.
13. Залежить від думки інших.
14. Байдужість до того, що відбувається навколо.
15. Поверхове ставлення до своєї долі.
16. Не спроможність відстоювати свою точку зору.
17. Прагнення сховатися від ситуацій, що вимагає вольових
зусиль, подолання труднощів.
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Додаток Л
Шановні юнаки !
У своєму житті Ви зустрічаєте старшокласників, які відрізняються
своєю поведінкою від однолітків. Їх поведінка відрізняється
агресивністю, грубістю чи іншими формами девіантної поведінки.
Просимо Вас підкреслити твердження, що на вашу думку, є
основними причинами становлення девіантної поведінки у
старшокласників.
Дякуємо за співпрацю.
1. Недоліки батьківського виховання.
2. Не спроможність контролювати свою поведінку.
3. Не має життєвої цілі.
4. Не може знайти своє місце у колективі.
5. Безвідповідальність.
6. Не може знайти спільну мову у колективі і шукає друзів на
”стороні”, знаходиться під їх впливом.
7. Не має справжніх друзів.
8. Не вміє спілкуватися.
9. Не має улюбленої справи, нічим не цікавиться.
10. Робить те, що заманеться, не звертаючи увагу на інших.
11. Не знає чим зайнятися у вільний час.
12. Поверхово та незважливо ставиться до оточуючих,
використовує їх не надійний.
13. Залежить від думки інших.
14. Байдужість до того, що відбувається навколо.
15. Поверхове ставлення до своєї долі.
16. Не спроможність відстоювати свою точку зору.
17. Прагнення сховатися від ситуацій, що вимагає вольових
зусиль, подолання труднощів.
Додаток М
Шановні юнаки !
У своєму житті Ви зустрічаєте старшокласників, які
відрізняються своєю поведінкою від однолітків. Їх поведінка
відрізняється агресивністю, грубістю чи іншими формами девіантної
поведінки.
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Вашій увазі пропонується ряд особистісних рис, визначте ті,
що на вашу думку, притаманні старшокласникам з девіантною
поведінкою.
Своє ставлення до висловлювань слід виявити, користуючись
такими визначеннями:
1. Риса ніколи не проявляється.
2. Риса майже ніколи не проявляється.
3. Риса частіше не проявляється, ніж проявляється.
4. Риса іноді проявляється, а іноді ні.
5. Риса частіше проявляється, чим ні.
6. Риса проявляється майже завжди.
7. Риса проявляється завжди.
У бланку відповідей поряд з особистісною рисою поставте
відповідну цифру.
Середні значення особистісних рис юнаків (у балах)

№
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Особистісні риси
юнаків з девіантною
поведінкою
2

Агресивний
Активний
Байдужий
Безпринципний
Безтурботний
Безцеремонний
Вдячний
Боязкий
Вимогливий
Відповідальний
Відчужений
Впертий
Врівноважений
Гнучкий
Гуманний
Дисциплінований
Добрий
Довірливий

Загальна
група
N=480

Юнаки –
девіанти
N=240

Юнаки з
проcоціальою
поведінкою
N=240

3

4

5

5,6
5,3
5,8
5,6
5,4
5,5
4,2
4,9
4,7
2,9
4,9
4,8
2,6
4,2
4,1
4,1
4,0
2,7

4,8
5,5
5,4
5,1
5,2
5,0
4,2
4,8
4,8
3,3
4,8
4,6
3,1
4,0
4,3
4,4
4,2
3,4

6,4
5,1
5,7
6,0
5,6
6,1
4,2
5,0
4,6
2,3
5,0
5,0
2,1
3,8
3,9
3,8
3,8
2,0
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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2

Дружелюбний
Експресивний
Життєрадісний
Жорстокий
Залежний
Замкнений
Занепокійливий
Зарозумілий
Збудливий
Конфліктний
Критичний
Легковажний
М’який
Мовчазний
Моральний
Мрійний
Мстивий
Наполегливий
Неврівноважений
Недисциплінований
Незалежний
Нетерплячий
Обережний
Образливий
Озлоблений
Пасивний
Підлеглий
Підозрілий
Принциповий
Пристосовливий
Реалістичний
Ревнивий
Розслаблений
Самовпевнений
Самокритичний
Самолюбний
Самоповажний
Сердечний
Серйозний

3

4

5

2,8
4,2
5,0
5,9
4,9
6,2
4,2
5,5
5,8
5,8
4,2
4,4
4,0
5,2
3,4
4,1
5,0
4,8
4,4
4,4
4,7
4,3
4,0
4,3
4,8
4,9
4,9
6,1
3,8
5,0
3,8
5,5
3,8
5,9
4,3
4,9
4,8
4,2
4,1

3,8
4,2
5,7
5,3
4,9
5,9
4,3
4,5
5,2
5,3
4,2
4,3
4,3
4,8
3,9
3,8
4,3
5,0
5,0
4,3
4,8
4,1
4,2
4,2
3,3
4,6
4,9
5,8
4,2
4,8
4,0
4,8
4,0
5,1
4,5
4,9
5,0
4,4
4,5

1,8
4,2
4,3
6,5
4,9
6,5
3,9
6,5
6,0
5,9
4,2
4,5
3,7
5,6
2,9
4,4
5,7
4,6
3,8
4,5
4,6
4,5
3,8
4,4
6,3
5,3
4,9
6,4
3,4
5,2
3,6
6,3
3,6
6,7
4,1
4,9
4,6
4,0
3,7
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

2

Слухняний
Сміливий
Спокійний
Справедливий
Спритний
Стриманий
Сумлінний
Тактовний
Товариський
Чесний
Чуйний

3

4

5

4,1
4,2
4,4
3,7
4,4
4,2
4,3
3,7
3,1
4,2
3,2

4,4
4,0
4,5
3,8
4,3
4,2
4,4
3,8
3,3
4,9
4,1

3,8
4,4
4,3
3,6
4,5
4,2
4,2
3,6
2,9
3,5
2,3

Додаток П
ІНСТРУКЦІЯ
Дорогий друже!
Твоїй увазі пропонується ряд висловлювань, визначи своєї
ставлення до них.
Своє ставлення до висловлювань слід виявити, користуючись
такими визначеннями:
5. Це так.
4. Мабуть так.
3. Важко відповісти.
2. Мабуть, не так.
1. Ні, це не так.
У бланку відповідей поряд з висловлюванням постав цифру,
що виражає твоє ставлення до нього.
Твердження

Бали

1

2

1.Мені не подобається постійно бути серед людей та спілкуватися з
ними
2. Спілкуюся мало, досить часто хочеться побути на самоті
3. Часом у мене з’являється потреба до спілкування, а часом хочеться
побути на самоті.
4. Мені подобається спілкуватися з іншими, але я не можу
відстоювати свої інтереси та переконання.
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5. Я відчуваю постійну потребу у спілкуванні, мені подобаються
зустрічі з новими людьми, подобається співпрацювати з ними
6.Мені байдуже подобаються мої вчинки іншиим чи ні. Правила
створені для того, що б іх порушувати чи обходити.
7. Мені подобається коли хтось йде всупереч правилам та
настановам, цим він проявляє свої вольові якості, сміливість та
самостійність. Я поважаю таких людей.
8. Мені байдуже коли хтось порушує правила чи установи, мене це
не стосується, у кожного своє життя.
9. Я добре відчуваю, коли хтось робить «погане», а коли «добре». Я
вважаю, що погані вчинки повинні бути засудженні.
10.Мені не подобається, коли хтось порушує правила чи установи, я
завжди заперечую проти таких дій.
11.Мені не подобається вчитися у школі, я вважаю, що це марна
трата часу. Вчити треба тільки те що подобається.
12. У більшості випадків я готуюсь до уроків під тиском батьків, щоб
не дратувати їх і не створювати собі неприємних ситуацій.
13. Я вважаю, що вчитися треба, але це мені не доставляє
задоволення, тому вчуся ради оцінок.
14.Мені подобається вчитися, я цікавлюсь багатьма речами, мені
подобається знати все про все, але свої знання я ще не навчився
втілювати у життя.
15. Я вважаю, що навчання допоможе мені у досягненні життєвих
цілей тому, я постійно працюю над собою по закріпленню корисних
знань, навичок, умінь.
16. Я ще не встиг визначитися зі своїми життєвими планами. Я
вважаю, що ще встигну це зробити
17. Іноді я знаю чого бажаю, але у мене не вистачає часу та сил
серйозно зайнятися втіленням у життя своїх планів, тому більшу
частину часу займаюся тим, що мені подобається
18. Я завжди прислуховуюсь до порад інших тому, що їм більш
відомо, що мені потрібно, чим я повинен займатися і що більш за все
у мене виходить
19. Я знаю чого бажаю досягти, але ще не визначився, яким чином
буду реалізовувати свої плани.
20. Я маю свої переконання і життєву мету, тому постійно працюю
над собою, відпрацьовую уміння і навички, що будуть корисні для її
досягення
21. Я спроможен застосувати всі свої вольові якості для досягнення
своєї мети і мені байдуже, сбігається вона з законом чи ні.
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22. Я вважаю, що треба прислухатися і виконувати накази ”сильної”
людини, не залежно від того, які наслідки вони принесуть.
23. Я вважаю, що не треба проявляти ініціативи, не треба
висовуватися, якщо з чим не погоджуєшься, роби свою справу
мовчки.
24. Я маю свою точку зору і споможен її відстояти, не дивлячись на те,
що це може принести мені неприємності.
25. Я маю свою точку зору, але спроможен підкоритися вимогам
колективу, якщо це потрібно справі і принесе користь усім.
26. Я знаю, що у житті не можливо досягти успіхів своєю працею,
тому не розробляю життєвих планів та нічого не роблю для їх
реалізації, все це марнотратство.
22. Мені байдуже, що буде далі у моєму житті, теба жити зараз.
23. Я маю плани на майбутнє, я вважаю, що досягну великих успіхів,
але ці плани постійно змінюються.
24. Я визначився зі своїми планами на майбутнє, але вважаю, що ще
не час готуватися до їх втілення, спочатку треба закінчити навчання.
25. Я повністю визначився зі своїми життєвими планами і тому
готуюсь до їх реалізації.
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