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 5 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Глибокі соціально-економічні і 

політичні зміни, що відбуваються в сучасному Українському суспільстві, 

призводять до його нестабільності, нівелювання загальнолюдських цінностей 

і зниження рівня життя населення, посилення негативних тенденцій, які 

провокують девіантну поведінку особистості, аномалії її розвитку, подекуди 

деградацію та саморуйнування. Особливо вразливою демографічною групою 

щодо розвитку девіантної поведінки є підлітки, адже підлітковий вік є тим 

складним періодом онтогенезу людини, коли відбувається докорінна 

перебудова раніше сформованих психологічних структур, закладаються 

основи свідомої поведінки, визначається загальна спрямованість у 

формуванні моральних якостей і соціальних настанов. Девіації відображають 

негативне ставлення підлітків до соціального середовища, соціальних норм, 

традицій, впливають на мотивацію їхніх вчинків, ставлення до себе та 

суспільства. Споживча орієнтація, посилення індивідуальних цінностей, 

відчуження від суспільного життя, особистісний i груповий егоїзм, 

відчуженість від дорослих, зневіра та байдужість до всього, відчуття 

вседозволеності, пасивне ставлення до навчання, шкідливі звички, 

захоплення азартними іграми, втечі з дому, – є типовими проявами девіантної 

поведінки в підлітковому середовищі, що зазвичай переростає в аморальний 

чи противоправний спосіб життя. Саме на тлі безпритульності, наркоманії, 

токсикоманії, алкоголізації, насильництва, суїцидної та агресивної поведінки 

загострюється криміногенна ситуація в країні, зростає підліткова 

злочинність. 

Сьогодні накопичено чималий теоретичний і емпіричний матеріал із 

проблем девіації: висвітлено загальні засади девіантної поведінки 

(А. В. Демічева, Л. В. Кучерявенко, Т. Є. Мальцева, А. В. Нікітін та ін.); 

проаналізовано можливості її корекції та профілактики (Т. А. Андронюк, 
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Н. М. Апетик, В. В. Афанасьєва, О. В. Дорогіна, А. Р. Досін, Н. Є. Завацька, 

Н. А. Зобенько, Г. Д. Золотова, Г. Л. Корчова, Л. М. Линник, Т. П. Малихіна, 

С. Г. Немченко, Т. К. Окушко, Н. П. Онищенко, Л. Є. Просандєєва, 

О. О. Сердюк, І. І. Сидорук, О. А. Удалова та ін.); досліджено підготовку 

майбутніх соціальних педагогів і вчителів до роботи з підлітками девіантної 

поведінки (Л. В.-В. Вєйландє, М. О. Малькова, І. М. Островська-Бугайчук, 

Н. П. Пихтіна, М. М. Ярошко та ін.). 

Результати соціологічних, психолого-педагогічних, правових, медичних 

досліджень переконують у необхідності попередження асоціальної поведінки 

підлітків. Особливу роль у роботі з підлітками девіантної поведінки 

відведено соціальним працівникам, які на професійному рівні здійснюють 

профілактику та корекцію такої поведінки, реабілітаційну діяльність тощо. 

Тому підготовку майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками 

девіантної поведінки вважаємо одним із пріоритетних напрямів їхньої 

професійної підготовки. Проведений аналіз наукових джерел дозволив дійти 

висновку, що сучасні дослідження зорієнтовано на: визначення теоретико-

методичних засад професійної підготовки фахівців із соціальної роботи 

(О. А. Біда, О. Г. Карпенко, В. В. Корнещук, І. М. Мельничук, 

О. Г. Платонова та ін.); підготовку їх до менеджменту (Є. Г. Сєдов та ін.) та 

реалізації ідей гендерної рівності (С. М. Гришак та ін.) в соціальній роботі, 

застосування технологій медико-соціальної роботи (Д. В. Данко та ін.); 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної 

діяльності (І. І. Боднарук, В. В. Савіцька, С. Ю. Сургова та ін.), їхньої 

професійної мобільності (Т. Є. Гордєєва та ін.) і комунікативної 

компетентності (Д. М. Годлевська та ін.); виховання в них гуманності 

(Н. В. Клименюк та ін.), відповідальності (О. П. Патинок та ін.). 

Проаналізовано підготовку соціальних працівників за кордоном 

(О. П. Бартош, О. В. Загайко, А. Є. Кулікова, Н. О. Микитенко, 

О. В. Ольхович, О. П. Пічкар, Н. М. Собчак та ін.).  
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Незважаючи на постійне зростання кількості підлітків із девіантною 

поведінкою, посилення ролі соціальних служб щодо профілактики та 

корекції такої поведінки в підлітковому середовищі, необхідність 

цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з 

підлітками-девіантами, означена проблема залишається поза увагою 

українських науковців, про що свідчать суперечності між: вимогами, які 

висуває сучасне суспільство до соціального працівника щодо роботи з 

підлітками девіантної поведінки та рівнем їхньої підготовленості до такої 

роботи; об’єктивною потребою здійснювати профілактику та корекцію 

девіантної поведінки в підлітків і реальним станом професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників щодо неї; цілісністю, багатоаспектністю, 

динамічністю корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки та її фрагментарним, безсистемним відображенням у змісті 

професійної підготовки фахівців із соціальної роботи у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ). 

Соціальна значущість і актуальність проблеми, її недостатня теоретична 

та практична розробленість, необхідність удосконалення професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників щодо роботи з девіантними 

підлітками, а також виявлені суперечності зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводили відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського 

національного політехнічного університету «Формування особистості 

майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки» (№ 0113U001461).  

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 

Одеського національного політехнічного університету (протокол № 4 від 24 

грудня 2013 року) та погоджено Міжвідомчою радою з координації наукових 
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досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 

25 листопада 2014 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов і педагогічної 

моделі формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань: 

1. Теоретично обґрунтувати сутність і структуру феномена 

«підготовленість майбутнього соціального працівника до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки»; уточнити сутність 

понять «девіантна поведінка», «підліток девіантної поведінки», 

«профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки», 

«професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки». 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні 

сформованості підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

3. Обґрунтувати педагогічні умови і розробити педагогічну модель 

формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов та 

розроблену педагогічну модель формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників у вищому навчальному закладі. 

Предмет дослідження – підготовленість майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і досягнення 

мети використано комплекс взаємодоповнювальних методів дослідження: 

теоретичного рівня пізнання (аналіз і систематизація філософської, 

психолого-педагогічної й навчально-методичної літератури з метою 

визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки); емпіричного 

дослідження (анкетування для виявлення стану підготовленості працюючих і 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки у ВНЗ; експертне оцінювання для виявлення 

педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний 

етапи) з метою реалізації педагогічних умов і апробації педагогічної моделі 

формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки); 

математичної статистики (статистична обробка результатів 

експериментальної роботи та їх інтерпретація) з метою перевірки 

достовірності результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

розкрито сутність феномена «підготовленість майбутнього соціального 

працівника до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки»;  

виявлено структуру підготовленості майбутніх соціальних працівників 

до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, до 

якої віднесено мотиваційний, когнітивний, операційний та емоційно-

вольовий компоненти; визначено критерії (особистісний, змістовий, 

діяльнісний, регулятивний) і показники підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 
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девіантної поведінки; схарактеризовано рівні (високий, достатній, низький) 

досліджуваної підготовленості; 

визначено та науково обґрунтовано педагогічні умови формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (забезпечення 

мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки; інтеграція знань щодо сутності 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

упровадження в процес професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників ситуаційного та тренінгового навчання щодо здійснення 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

залучення студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки у ситуаціях реальної професійної діяльності); 

уточнено сутність понять «девіантна поведінка», «підліток девіантної 

поведінки», «профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної 

поведінки», «професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки»; 

набула подальшого розвитку професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено та апробовано педагогічну модель формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки; методику діагностування рівнів 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; розроблено 

навчальний посібник до тренінг-курсу «Профілактично-корекційна робота з 

підлітками девіантної поведінки», лекційні, практичні, тренінгові заняття для 

його проведення.   

Зміст і результати наукового дослідження можуть бути використані 

науково-педагогічними працівниками і студентами ВНЗ у професійній 
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підготовці майбутніх соціальних працівників і соціальних педагогів у ВНЗ, а 

також у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

соціальних служб. 

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Одеського 

національного політехнічного університету (довідка № 1716/138-07 від 

14.07.2015 р.), Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка (довідка про впровадження № 1130-33/03 від 

 09.09.2015 р.), Хмельницького національного університету (довідка № 46 від 

19.06.2015 р.), Тернопільського національного економічного університету 

(акт про впровадження № 126-06/3110 від 18.09.2015 р.), коледжу економіки 

та соціальної роботи Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (акт про впровадження № 767  від 19.10.2015 р.), Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (акт про впровадження №  2632 від 17.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача в спільних публікаціях: [7] – 

обґрунтовано концептуальні засади підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності; [15] – розроблено лекційні і практичні 

заняття до тренінг-курсу. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорювали і отримали позитивні відгуки на науково-

практичних конференціях: 

міжнародних: «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 2013, 

2014, 2015 рр.), «Pedagogy and Psychology in the Age of Globalization – 2015» 

(Будапешт, 2015 р.), «Соціальна політика: концепції, технології, 

перспективи» (Київ, 2015 р.), «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології 

управління» (Маріуполь, 2015 р.); 

всеукраїнській: «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 2015 р.).  

Публікації. Результати дослідження відображено у 15 друкованих 

працях, із яких 13 одноосібних: 6 статей у наукових фахових виданнях 
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України, 1 стаття в закордонному виданні, 7 – у матеріалах наукових 

конференцій, праць апробаційного характеру, 1 навчальний посібник. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (258 

найменувань, з них 12 – іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації 

становить 267 сторінок друкованого тексту, основний зміст викладено на 191 

сторінці. Робота містить 25 таблиць на 8 сторінках, 2 рисунки на 2 сторінках і 

20 додатків, що займають 45 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО  ПРОФІЛАКТИЧНО-

КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1.  Девіація як соціально-педагогічна проблема   

 

Соціальна несправедливість, що відбиває нееквівалентний характер 

взаємовідносин в суспільстві, на макрорівні призводить до соціальних 

конфліктів, субкультурної диференціації суспільства, послаблення 

соціальних зв’язків та соціального контролю. На рівні окремої особистості 

наслідком соціальної несправедливості стає її девіантна поведінка. Найбільш 

гостро ця проблема проявляється у підлітковому віці, коли молода людина 

постає перед проблемою розробки власної життєвої стратегії, моделі 

майбутнього життя, що передбачає вибір цінностей, визначення головних 

життєвих цілей та пріоритетів. Цей вибір залежить, насамперед, від оточення 

та суспільного середовища, в якому зростає дитина. На жаль, слід 

констатувати, що для підліткового середовища протиправна, асоціальна 

поведінка вважається нормальною, що призводить до масових проявів 

деструктивних форм девіантної поведінки в підлітковому середовищі. Тому 

виявлення причин, особливостей прояву девіантної поведінки підлітків є 

доцільним як з позицій оцінки їх сучасного стану, можливостей 

прогнозування тенденцій її розвитку в майбутньому, так і з позицій 

організації спеціальних заходів щодо її профілактики та корекції. 

Отже, розкриємо сутність поведінки, підліткового віку, девіації та 

девіантної поведінки підлітків як ключових понять започаткованого 

дослідження. 

Як відомо, поведінка – це сукупність реальних дій, зовнішніх проявів 

життєдіяльності живих істот, зокрема людини. Поведінка будь-якої живої 

істоти є безперервним процесом пристосування до мінливих умов 
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зовнішнього середовища. Поведінка тварин за своєю сутністю реактивна, 

тобто є комплексом реакцій на стимули середовища, пристосування до нього. 

Вчинки людини також подекуди виступають реакцією на вимоги довкілля, 

проте її поведінка цим не вичерпується, адже  її дії визначаються передусім 

внутрішніми спонуканнями, що дозволяє пов’язувати поведінку з активністю 

та діяльністю, дотриманням загальноприйнятих правил, виконанням певних 

дій тощо. Отже, поведінка людини може бути спрямована не тільки на 

пристосування до зовнішніх умов, але й  на пристосування умов довкілля до 

її потреб, що дозволяє говорити про активний, а не реактивний характер 

поведінки людини.  

Підтверджує останню тезу визначення С. Г. Немченка: «Поведінка – це  

діяльність особистості задля привласнення нових особистісних цінностей 

відповідно до суспільно значущої особистісної програми та реалізації їх у 

певних соціальних і міжособистісних відносинах, в які особистість вступає і від 

яких вона залежить» [150, с. 7]. На думку автора, існує два основні способи 

регулювання поведінки людей: зовнішнє регулювання, яке базується на 

моральних нормах відповідно до громадської думки, та внутрішнє, засноване на 

моральній свідомості, моральності мотивів, добровільній поведінці. 

Якщо говорити про формування поведінки в дитячому віці, то 

поведінку дитини перших років життя психологи визначають як польову, 

тобто зумовлену зовнішнім полем – тією  матеріальною обстановкою, яка 

послідовно постає перед дитиною. Якщо психічний розвиток порушено 

певними психічними захворюваннями й аномаліями (наприклад, 

шизофренією, аутизмом та ін.), то поведінка на тривалий час залишається 

польовою, мимовільною. Нормальний психічний розвиток дитини 

передбачає поступове формування довільної регуляції поведінки, коли її 

власні спонукання набувають особливого значення. Поведінка дитини 

поступово втрачає спонтанний, імпульсивний характер, опосередковується 

свідомо поставленими цілями, тобто стає «поленезалежною».  
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У підлітковому віці поведінка є зовнішнім вираженням внутрішнього 

світу дитини, всієї системи її життєвих настанов, цінностей, ідеалів. 

Невипадково науковці (В. В. Афанасьєва, Т. Є. Мальцева та ін.) називають 

підлітковий вік – віком підвищеного ризику. На думку В. В. Афанасьєвої, в 

підлітковому віці позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, 

починаючи з психічних і гормональних процесів і закінчуючи перебудовою 

Я-концепції; загострюються граничність і невизначеність соціального 

становища підлітків, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів 

соціального контролю (дитячі форми контролю, засновані на дотриманні 

зовнішніх норм і вимог дорослих, вже не діють, а дорослі способи, які 

передбачають свідому дисципліну і самоконтроль, ще не склалися або не 

зміцніли) [6, с. 10]. Т. Є. Мальцева також наголошує, що старший 

підлітковий вік є найбільш уразливим до негативних впливів середовища, 

оскільки кризові психологічні стани цього періоду пов’язані із 

«переламними» моментами: психофізіологічним та соціальним [134, с. 3]. 

У поведінці кожного підлітка знаходять відображення його 

індивідуально-психологічні особливості: ступінь емоційної усталеності, риси 

характеру, схильності та ін. Окремі індивідуальні риси можуть накладати на 

поведінку негативний відбиток. Наприклад, емоційна неврівноваженість в 

поєднанні зі схильністю до насильницьких дій може проявитися в агресивній 

поведінці [212, с. 431-432]. 

 Щодо девіації (лат. deviatio – відхилення), то цей термін 

використовується для позначення певних відхилень. Девіація може 

характеризувати, наприклад, порушення поведінки або клінічних синдромів; 

свідчити про зміну моделі відносин тощо. В статистиці цей термін позначає 

ступінь, в якому певне значення відрізняється від деякого вимірювання 

центральної тенденції, зазвичай середнього статистичного  [23, с. 217]. 

 У межах започаткованого дослідження під девіацією будемо розуміти 

соціальну поведінку, що відхиляється від нормальної або соціально 

прийнятої у конкретному суспільстві  [52,  с. 108]. 
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 Визначення сутності понять «поведінка» та «девіація» дозволяє 

визначити та схарактеризувати девіантну поведінку – поведінку індивіда або 

групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого 

відбувається порушення цих норм. Девіантною слід вважати будь-яку за 

ступенем вираженості, спрямованості або вмотивованості поведінку, що 

відхиляється від критеріїв тієї чи тієї суспільної норми. Ці критерії можуть 

бути зумовлені правовими нормами, нормами дотримання закону, 

моральними і загальнолюдськими цінностями. Деякі норми мають абсолютні 

й однозначні критерії, розписані в законах і наказах, інші  –  відносні, що 

транслюються у вигляді традицій, вірувань, сімейних, професійних і 

громадських регламентацій. 

Так, В. В. Афанасьєва визначає девіантну поведінку як таку, що «не 

відповідає правовим, моральним, етичним та іншим нормативним вимогам 

того конкретного суспільства, у якому живе і діє індивід. Результатом такої 

поведінки особистості зазвичай є нанесення моральної або (та) фізичної 

шкоди собі, оточуючим або (та) навколишньому середовищу» [6, с. 10]. На 

думку дослідниці, сутність девіантної поведінки як соціально-педагогічної 

проблеми полягає в тому, що «людина не дотримується вимог соціальної 

норми, обирає відмінний від вимог норми варіант поведінки у тій чи іншій 

ситуації, що призводить до порушення міри взаємодії особистості та 

суспільства, групи та суспільства, особистості та групи» [6, с. 17].  

На думку С. Г. Немченко, «девіантна поведінка характеризує 

особистість, яка не сприйняла суспільних моральних норм спільноти та 

адаптувалася на стику двох чи кількох субкультур завдяки особистісним 

новоутворенням, сформованим під впливом соціальних чинників». Така 

поведінка, зауважує автор, відрізняється інфантильністю, порушеннями 

міжособистісних стосунків, нездатністю соціально адекватно реагувати на 

події, що відбуваються, і контролювати свою поведінку [150, с. 8].  

Із загальноприйнятого розуміння сутності девіантної поведінки 

випливає характеристика девіантної поведінки підлітків як «системи або 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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окремих дій та вчинків психічно здорової людини (підлітка), які порушують 

загальноприйняті норми та правила поведінки, що склалися на відповідному 

етапі розвитку, як результат несприятливого соціального становлення та 

певних порушень у процесах виховання, соціалізації, соціальної адаптації та 

самоідентифікації особистості підлітка» [156, с. 16].  

З цього приводу Н. П. Онищенко зазначає, що девіантна поведінка у 

неповнолітніх виникає тоді, коли особистість деградує у своїх духовних 

пошуках і зупиняється на рівні суто прагматичної взаємодії з навколишнім 

середовищем. За таких умов девіація стає формою неадекватного реагування 

дитини на цінності суспільного життя, які за своїм змістом і спрямованістю 

не відповідають її морально-правовим орієнтаціям [158]. 

На відміну від Н. П. Онищенко, М. О. Малькова характеризує 

девіантного підлітка як такого, в якого виробився більш-менш стабільний 

стереотип поведінки, що відхиляється від норм і стандартів, прийнятих у 

конкретному суспільстві; «поведінки, яка саморуйнує особистість підлітка й 

містить такі аспекти девіацій, як антисоціальні, асоціальні, протиправні, 

делінквентні, аддиктивні» [133, с. 10]. 

На думку Л. В.-В. Вєйландє, девіантна поведінка підлітка є реакцією на 

соціальні чи мікросоціальні умови, в яких він опинився, а також його 

«мовою» спілкування із соціумом, коли інші соціально прийнятні способи 

спілкування вичерпані або недоступні. Дослідницею виокремлено такі 

характеристики девіантної поведінки підлітків: девіантна поведінка є 

наслідком стійкої патогенної, психічної або соціальної дезадаптації та на 

відміну від простих відхилень у поведінці, призводить до формування моделі 

поведінки суб’єкта; такі поведінкові прояви підлітка є стереотипними, 

постійними, тісно пов’язаними зі стійкими особистісними властивостями 

людини; девіантна поведінка характеризується значною ущербністю для 

окремої особистості та перешкоджає її подальшій соціалізації [33, с. 8]. 

Вище висловлене дозволяє дійти висновку, що девіантна поведінка – 

це, з одного боку, вчинок, дії людини, які не відповідають офіційно 
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встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам чи 

стандартам, а з іншого –  соціальне явище, виражене в масових формах 

людської діяльності, які відповідають офіційно встановленим або фактично 

сформованим у даному суспільстві нормам чи стандартам. Девіантна 

поведінка підлітків пов’язана із порушеннями відповідних віку соціальних 

норм і правил поведінки, характерних для мікросоціальних відносин 

(сімейних, шкільних) і малих статтєвовікових соціальних груп.  

Девіантна поведінка може бути ізольованою та груповою, мати різну 

структуру і характеристики, різну соціальну значущість тощо. 

Так, при індивідуальних (ізольованих) девіаціях відхилення в поведінці 

людини не має безпосереднього зв’язку з поведінкою оточуючих. Зазвичай 

індивід усвідомлено прагне до ізольованої девіації, адже бажає кардинально 

відрізнятися від оточення або конфліктує «з усіма та всім». Особливо яскраво 

індивідуальні девіації проявляються при психопатологічному і 

патохарактерологічному типах відхилення. До ізольованих девіацій відносять 

також комунікативні форми відхилень (нарцисизм, гіперспіклування), 

аутоагресивну поведінку у вигляді суїцидальних спроб (проте можливі й 

групові форми так званих ритуальних суїцидів), порушення харчової 

поведінки (анорексія або булімія), аномалії сексуальної поведінки і розвитку, 

надцінні психопатологічні захоплення (різновиди маній: клептоманія, 

дромоманія та ін.), зловживання речовинами, що викликають зміни психічної 

діяльності (наркотична та алкогольна залежність). 

Характерною рисою групових девіацій є прояв подібних форм 

девіантної поведінки у близького оточення (співзалежність), ідолів, 

авторитетних осіб референтної групи тощо. Переважна більшість вікових 

(особливо підліткових) варіантів поведінки, що відхиляється, відноситься до 

групових. Зазвичай такі девіації не можуть існувати поза групою або 

колективом і коригуються шляхом ізоляції людини. В основі формування 

групових різновидів девіантної поведінки лежить принцип групового тиску і 

низької толерантності до нього, що не спостерігається при ізольованих 
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(індивідуальних) девіаціях. Груповий тиск на індивіда здійснюється з боку 

референтної групи або сім’ї, може виникати в межах професійних колективів, 

в групах «за інтересами» тощо. 

Сімейні різновиди групових девіацій демонструють відхилення від 

норм поведінки родини в цілому або її окремих членів і також пов’язані з 

груповим тиском. Це можуть бути: прямий вплив батьків на дитину 

(наприклад, залучення її до тоталітарної секти або оздоровчої групи); 

опосередкована трансляція девіантних традицій (наприклад, зловживання 

алкоголем, надцінні захоплення, стереотипи харчової поведінки). Можливий 

і зворотний вплив дитини з девіантною поведінкою на батьків: наприклад, 

формування девіантної поведінки у вигляді надмірної громадської чи іншої 

активності у матерів, діти яких залежні від наркотиків. Сімейні девіації 

підтримуються і заохочуються групою (сім’єю) та створюють відповідний 

поведінковий стереотип. 

Девіантні форми поведінки можуть бути тимчасовими і постійними, 

стійкими і нестійкими. Для тимчасових девіацій характерне нетривале 

існування відхилень, зазвичай пов’язаних з груповим тиском і неможливістю 

бути поза групою (наприклад, людина може зловживати спиртними напоями 

під психологічним тиском певних осіб). До постійних девіацій відносять 

форми поведінки, що відхиляється, схильні до тривалого існування і малої 

залежності від зовнішніх впливів. Вони становлять більшість девіантних 

форм поведінки. Стійкі девіації характеризуються тим, що в поведінці 

людини домінує одна певна форма поведінки, що відхиляться. При нестійкій 

девіації відзначається схильність до частої зміни клінічних проявів девіації. 

Наприклад, у людини можуть чергуватися девіації у вигляді зловживання 

наркотичними речовинами і порушення харчової поведінки.  

Виокремлюють також стихійні та сплановані, структуровані 

(організовані) і неструктуровані (слабоорганізовані) різновиди відхилень. 

Для стихійних девіацій характерне швидке, хаотичне,  незаплановане 

формування. Вони виникають під впливом зовнішніх обставин і 
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характеризуються тимчасовим характером. У такому випадку девіантна 

поведінка спеціально не запланована, але й  не виключена з поведінкової 

програми. Збіг обставин і емоційний настрій індивіда стають вирішальними 

для появи неадекватної поведінки. Сплановані девіації мають підготовчий 

період та носять характер регламентованості, заданості і чітко окреслені: 

людина заздалегідь готується до їх реалізації, відчуває хвилювання, радісне і 

водночас неспокійне очікування. До спланованих девіацій відносять, 

наприклад, вживання алкоголю або наркотиків.  

Групові девіації можуть мати різний ступінь згуртованості: групова 

форма відхилень, у межах якої чітко прописані ролі всіх учасників, є 

структурованою (організованою) девіацією. Для неструктурованої (слабо 

організованої) форми відхилень характерна відсутність ієрархічних взаємин 

та регламентації вчинків. 

Девіантні форми поведінки за структурою можуть бути також 

експансивними і неекспансивними, альтруїстичними й егоїстичними. 

Експансивні девіації, на відміну від неекспансивних, характеризуються 

вторгненням у сферу життєдіяльності оточуючих, ігноруванням інтересів 

інших людей і навіть зазіханням на їхню свободу (наприклад, агресивна 

поведінка, сексуальні аномалії). При неекспансивних девіаціях поведінка 

індивіда формально не зачіпає інтереси оточуючих (наприклад, порушення 

харчової поведінки та аутизм). Неекспансивні девіації відрізняються 

саморуйнівним для особистості характером, коли неадекватна і неефективна 

діяльність призводить до особистісної деградації чи блокування 

особистісного зростання. 

Переважну більшість форм поведінки, що відхиляється, можна назвати 

егоїстично зорієнтованими. Егоїстичні девіації відрізняються намаганням 

отримати задоволення або особисту вигоду. Зловживання алкоголем, 

наркотичними речовинами, сексуальні девіації і перверсії просякнуті 

бажанням і прагненням індивіда отримати нові відчуття, радість, «догодити 
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собі». Альтруїстичні девіації, навпаки, спрямовані на інтереси інших людей, 

нерідко поєднуються зі схильністю до самопожертви і самознищення.  

Виділяють також усвідомлені та неусвідомлені девіації. Усвідомлені 

девіації – це форми поведінки, які людина усвідомлює як відхилення від 

норми,  відчуває негативні емоції щодо цього та бажання їх виправити. 

Неусвідомлені девіації зазвичай зустрічаються в межах психопатологічного 

типу девіантної поведінки на базі психічних розладів. Вони 

характеризуються щільним зв’язком  поведінки, яка відхиляється, з 

особистістю девіанта, його переконаністю в тому, що його поведінка 

адекватна вчинкам оточуючих і їхнім ставленням до нього. Для 

неусвідомленої девіації характерна відсутність у людини прагнення змінити 

свою поведінку [184, с. 27-30]. 

Виокремлюють первинні та вторинні різновиди девіації, які 

відрізняються механізмами формування. Так, первинні девіації – це будь-які 

форми ненормативної поведінки. Вторинні девіації виникають внаслідок 

бажання девіанта виправдати очікування людей, їхні думки та переконання 

щодо власної поведінки [184, с. 30].  

Залежно від способів взаємодії з реальністю і порушення тих чи інших 

норм суспільства, девіантну поведінку поділяють за такими типами: 

делінквентна, аддиктивна, патохарактерологічна, психопатологічна та 

поведінка на базі гіперздібностей. Схарактеризуємо кожен з цих типів. 

Делінквентний тип девіантної поведінки є різновидом злочинної 

(кримінальної) поведінки. Так, делінквентна поведінка – це повторювані 

асоціальні проступки дітей і підлітків, які перетворюються на певний стійкий 

стереотип дій, призводять до порушення правових норм, але не тягнуть 

кримінальної відповідальності через їх незначну суспільну небезпеку або 

недосягнення дитиною віку, з якого починається кримінальна 

відповідальність.  

Слід зауважити, що делінквентна поведінка має не тільки  зовнішній 

прояв – безпосередньо поведінку, але й внутрішній – особистісний прояв, 
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коли в підлітка відбувається деформація ціннісних орієнтацій, що призводить 

до послаблення контролю системи внутрішньої регуляції. 

Наслідком делінквентної поведінки може стати так звана кримінальна 

поведінка, що визначається як протиправний вчинок, який по досягненні віку 

кримінальної відповідальності служить підставою для порушення 

кримінальної справи і кваліфікується за певними статтями кримінального 

кодексу. 

 Аддиктивний – це такий тип девіантної поведінки, формування якої 

пов’язано з прагненням людини до відходу від реальності шляхом штучної 

зміни свого психічного стану за допомогою прийому певних речовин або 

постійною фіксацією уваги на певних видах діяльності з метою розвитку і 

підтримки інтенсивних емоцій. До аддиктивної поведінки призводить 

неспроможність людини виявити цікаві для неї сфери діяльності, захопитися 

ними, порадуватись або викликати іншу істотну і виражену емоційну 

реакцію. Такі люди сприймають життя як буденне та одноманітне; ігнорують 

загальноприйняті суспільні норми, пов’язані з необхідністю працювати, 

дотримуватися прийнятих в сім’ї або суспільстві традицій. Загальна 

активність людини з аддиктивною поведінкою суттєво знижена і має 

вибірковий характер: у тих сферах життя, які хоча б тимчасово приносять 

людині задоволення і виривають її зі світу емоційної стагнації і бездушності, 

людина може проявляти для досягнення мети надзвичайну активність. 

Показовою щодо цього є поведінка наркомана, для якого все навколишнє 

життя нецікаве і в ньому він пасивний; проте прагнення здобути наркотичну 

речовину відбивається в надзвичайній енергійності, активності та азарті. 

 Під патохарактерологічним типом розуміють девіантну поведінку, 

зумовлену патологічними змінами характеру, що є результатом 

неправильного виховання. До таких змін відносять розлади особистості 

(психопатії) та явно виражені акцентуації характеру. Дисгармонійність рис 

характеру призводить до того, що змінюється вся структура психічної 

діяльності людини. У своїх вчинках така людина зазвичай керується не 
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реалістичними й адекватно зумовленими мотивами, а суттєво зміненими 

«мотивами психопатичної самоактуалізації», що полягають у неузгодженості 

між ідеальним «Я» людини та її самооцінкою. При емоційно-нестійкому 

розладі особистості (збудливій психопатії) провідним мотивом поведінки 

стає прагнення до реалізації неадекватно завищеного рівня домагань, 

тенденція до домінування і владарювання, впертість, уразливість, 

нетерпимість до протидії, схильність до «самозаводу» і пошуку приводів для 

розрядки афективної напруги. В особи з істеричним розладом особистості 

(істеричною психопатією) мотивами девіантної поведінки зазвичай 

виступають егоцентризм, жага визнання, завищена самооцінка тощо. 

Переоцінка своїх реальних можливостей призводить до того, що людина 

ставить перед собою завдання, відповідні її ілюзорній самооцінці, яка 

збігається з ідеальним «Я», але перевищує її реальні можливості. В індивідів 

з особистісними розладами (психастенічною психопатією) патологічна 

самоактуалізація виражена в збереженні звичного стереотипу дій, у відході 

від перенапруги і стресів, небажаних контактів, прагненні зберегти власну 

незалежність. До патохарактерологічних девіацій відносять також 

відхилення поведінки на базі невротичних розладів і невротичного розвитку 

особистості: патологічні форми поведінки та реагування, сформовані в 

процесі неврозогенеза.  

 Психопатологічний тип девіантної поведінки ґрунтується на 

психопатологічних симптомах і синдромах, що є проявом певних психічних 

розладів і захворювань. У таких випадках девіантна поведінка може бути 

викликана порушеннями сприйняття (галюцинаціями, ілюзіями) або 

мислення. Наслідком патохарактерологічного, психопатологічного та 

аддиктивного типів девіантної поведінки може стати саморуйнівна 

(аутодеструктивна) поведінка, коли система вчинків людини спрямована не 

на саморозвиток, гармонійну взаємодію з реальністю, а на деструкцію. 

Людина спрямовує агресію на себе (аутоагресія), розглядає реальність як те, 

що не дозволяє жити повноцінно та задовольняти насущні потреби. 
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Аутодеструкція проявляється у вигляді суїцидальної поведінки, наркотизації 

та алкоголізації та деяких інших девіаціях. Мотивами до саморуйнівної 

поведінки стають аддикції і нездатність справлятися з повсякденним життям, 

патологічні зміни характеру. 

 Особливим типом поведінки, що відхиляється, вважають девіації, 

зумовлені гіперздібностями людини: вчинки, що виходять за межі звичайної, 

нормальної поведінки людини, чиї здібності суттєво перевищують 

середньостатистичні. До гіперздібностей відносять обдарованість, талант, 

геніальність у певній сфері діяльності. Обдарованість у певній галузі 

зазвичай супроводжується девіаціями в повсякденному житті. Така людина 

насамперед не пристосована до побуту, не здатна правильно розуміти і 

оцінювати вчинки і поведінку інших людей, виявляється наївною, залежною і 

непідготовленою до труднощів повсякденного життя. Якщо при 

делінквентній поведінці спостерігається протиборство у взаємодії з 

реальністю, при аддиктивній – відхід від реальності, при 

патохарактерологічній і психопатологічній – хворобливе  протистояння, то 

при поведінці, пов’язаній з гіперздібностями, – ігнорування реальності. 

Людина існує в реальності («тут і зараз») і водночас знаходиться в іншій, 

власній реальності, не розмірковуючи про необхідність «об’єктивної 

реальності», де живуть інші люди. Вона розцінює звичайний світ як щось 

незначне, несуттєве і тому не бере ніякої участі у взаємодії з ним, не 

виробляє стилю емоційного ставлення до вчинків і поведінки оточуючих, 

відчужено сприймає будь-які події. Вимушені контакти сприймаються 

людиною з гіперздібностями як необов’язкові, тимчасові і не відносяться до 

значущих для її особистісного розвитку. Ззовні вчинки такої людини можуть 

носити характер чудернацькості. Наприклад, вона може не знати, як 

користуватися побутовими приладами, як відбуваються звичайні дії. Увесь її 

інтерес зосереджений на діяльності, пов’язаній з її неординарними 

здібностями (музичними, математичними, художніми та ін.). 
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 Отже, девіантна поведінка має такі форми, як: агресія; аутоагресія 

(суїцидальна поведінка); зловживання речовинами, що викликають стан 

зміненої психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація, тютюнопаління та 

ін.); порушення харчової поведінки (переїдання, голодування); аномалії 

сексуальної поведінки (перверсії, відхилення психосексуального розвитку); 

надцінні психологічні захоплення (трудоголізм, гемблінг, колекціонування, 

«параноя здоров’я», фанатизм: релігійний, спортивний, музичний та ін.); 

надцінні психопатологічні захоплення («філософська інтоксикація», 

сутяжництво і кверулянство, різновиди маній – клептоманія, дромоманія та 

ін.); характерологічні і патохарактерологічні реакції (емансипації, 

групування, опозиції та ін.); комунікативні девіації (аутизація, 

гіперспіклування, конформізм, псевдології, ревнощі, фобічна і нарциссична 

поведінка, нігілізм, крусадерство, «вегетативна» поведінка тощо); аморальну 

поведінку; неестетичну поведінку або девіації стилю поведінки. 

Кожна із зазначених форм може бути зумовлена будь-яким типом 

девіантної поведінки. Подекуди мотивом вибору тієї чи іншої форми 

слугують декілька різновидів поведінки, що відхиляється, одночасно. Так, 

наприклад, алкоголізація може бути пов’язана з аддикціями (відходом від 

реальності); патологіями характеру, коли вживання спиртного і зловживання 

спиртними напоями виступає своєрідною терапевтичною компенсацією та 

зняттям внутрішньоособистісних конфліктів; психопатологічними проявами 

(маніакальним синдромом) або зі свідомим доведенням себе до певного 

психічного стану і здійснення делінквентних вчинків. 

 Вище викладене дозволяє дійти висновку, що девіантна поведінка 

підлітків є соціально зумовленою проблемою, адже призводить до 

негативних наслідків. Проте соціальна робота з такими підлітками потребує 

вивчення й аналізу чинників, що її викликають. До них можна віднести 

біологічні, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, 

морально-етичні групи чинників.  Розкриємо їх більш докладно. 
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Так, біологічні чинники пов’язані з несприятливими особливостями 

організму підлітка (генетичними, психофізіологічними або фізіологічними), 

що утруднюють його соціальну адаптацію. Генетичні чинники передаються у 

спадок та виражаються в порушеннях розумового розвитку, дефектах слуху і 

зору, тілесних вадах, ушкодженнях нервової системи тощо. Такі чинники 

зазвичай викликані неповноцінним або неправильним харчуванням вагітної 

матері; вживанням алкогольних напоїв, курінням; хронічними й 

соматичними інфекційними захворюваннями; фізичними та психічними 

травмами під час вагітності; спадковими захворюваннями тощо. 

Психофізіологічні чинники пов’язані з впливом на організм дитини 

психічних або фізичних перевантажень, хімічною забрудненістю довкілля, 

що призводить до різних соматичним, алергічних, токсичним захворювань. 

Фізіологічні чинники містять дефекти мовлення, зовнішню непривабливість, 

недоліки конституційно-соматичного складу дитини, які зазвичай 

викликають негативне ставлення до них, внаслідок чого відбувається 

спотворення системи міжособистісних відносин дитини в середовищі 

однолітків, у колективі тощо. Усунення біологічних чинників девіантної 

поведінки потребує не тільки соціально-педагогічного, але й медичного 

втручання. 

Психологічні чинники зумовлені наявністю у дитини психопатології 

або акцентуації (надмірного посилення) окремих рис характеру. Ці 

відхилення виражаються в нервово-психічних захворюваннях, психопатії, 

неврастенії, прикордонних станах, що підвищують збудливість нервової 

системи і зумовлюють неадекватні реакції підлітка. Діти з явно вираженою 

психопатією, яка є відхиленням від норм психічного здоров’я дитини, 

потребують медичного втручання – допомоги психіатрів. Діти з 

акцентуйованими рисами характеру, що є границею психічної норми, 

надзвичайно вразливі до різних психологічних впливів і потребують поряд із 

заходами виховного характеру соціально-медичної реабілітації. 
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Соціально-педагогічні чинники виражені дефектами шкільного, 

сімейного або суспільного виховання, в основі яких лежать статеві та 

індивідуальні особливості розвитку дитини, що призводять до відхилень в її 

ранній соціалізації; накопичення негативного досвіду; усталеної навчальної 

неуспішності дитини; розриву зв’язків зі школою (педагогічна занедбаність); 

відсутності в підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних навичок. 

Такі діти зазвичай погано підготовлені до школи, негативно ставляться до 

домашніх завдань, виявляють байдужість до шкільних оцінок, що свідчить 

про їх навчальну дезадаптацію.  

Слід зазначити, що навчальна дезадаптація розвивається за такими 

стадіями:  1) навчальна декомпенсація – стан дитини, що характеризується 

виникненням утруднень у вивченні одного або кількох предметів при 

збереженні загального інтересу до школи; 2) шкільна дезадаптація – стан 

дитини, коли поряд із зростаючими труднощами в навчанні на перший план 

виступають порушення поведінки у вигляді конфліктів з педагогами, 

однокласниками, пропуски занять; 3) соціальна дезадаптація – стан дитини, 

що супроводжується повною втратою інтересу до навчання і перебування в 

шкільному колективі, входом до асоціальних компаній, захопленням 

спиртними напоями, наркотиками, вибором для проведення вільного часу 

кримінального середовища. 

Важливим соціально-педагогічним чинником девіантної поведінки 

підлітка може бути неблагополуччя родини, адже до формування асоціальної 

поведінки неповнолітніх призводять такі стилі сімейних взаємин, як 

дисгармонійний, нестабільний, асоціальний. Так, дисгармонійний стиль 

виховних і внутрішньосімейних відносин поєднує, з одного боку, потурання 

бажанням дитини, гіперпіклування, а з іншого – провокування дитини на 

конфліктні ситуації. Зазначений стиль супроводжується також утвердженням 

в сім’ї подвійної моралі: в сім’ї – одні правила поведінки, в суспільстві – 

інші. Нестабільний або конфліктний стиль виховних впливів виникає в 

неповній сім’ї, в ситуаціях розлучення або тривалого окремого проживання 
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дітей і батьків. Асоціальний стиль відносин у дезорганізованій сім’ї із 

систематичним вживанням алкоголю, наркотиків, аморальним способом 

життя, кримінальною поведінкою батьків, проявами жорстокості та 

насильства також призводить до девіантної поведінки підлітків. 

До групи соціально-економічних чинників відносять: соціальну 

нерівність; розшарування суспільства на багатих і бідних; обмеження 

соціально прийнятних способів отримання гідного заробітку; безробіття; 

інфляція і, як наслідок, соціальна напруженість. 

Морально-етичні чинники проявляються в руйнуванні цінностей, 

насамперед духовних;  ствердженні психології «речей»; падінні моралі, а 

також у нейтральному ставленні суспільства до проявів девіантної поведінки. 

Наслідком байдужості суспільства, наприклад, до проблем дитячого 

алкоголізму чи проституції, є зневажливе ставлення дитини до сім’ї, школи, 

держави, неробство, бродяжництво, формування молодіжних банд, агресивне 

ставлення до інших людей, вживання спиртних напоїв, наркотиків, крадіжки, 

бійки, вбивства, спроби суїциду тощо. 

Досліджуючи поведінкові девіації підлітків, зумовлені поєднанням 

біологічних та соціальних чинників, Н. М. Апетик відзначає, що  однією із 

суттєвих детермінант поведінкової девіації підлітків є порушення у 

формуванні їхньої моральної саморегуляції поведінки та її психологічних 

механізмів, тобто порушенні «здатності особистості добровільно, за 

внутрішніми спонуканнями керувати власними діями та вчинками у 

відповідності з прийнятими моральними нормами» [5, с. 14]. Зазначені 

порушення, на думку автора, характеризуються такими проявами, як от: 

недостатня обізнаність з моральними нормами суспільства; зневажливе 

ставлення до вимог моралі та права; відсутність позитивних моральних 

ідеалів; сприйнятливість до аморальних явищ або середовища; примітивна 

оцінка власних моральних якостей та якостей оточуючих людей; відсутність 

правових, моральних переконань; деформація моральної мотивації; 

схематизм образу-Я та його неадекватна модальність; втрачений або 
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занижений позитивний образ свого «Я»; низька самооцінка; недостатня 

самоповага; порушення довільності поведінки; інфантильна незріла 

поведінка та ін. [5, с. 9]. 

Зокрема Т. А. Андронюк проаналізовано причини розвитку  девіантної 

поведінки підлітків на особистісному рівні. До таких причин автор відносить: 

недостатній рівень самостійності, що розвиває схильність підпадати під 

вплив негативних груп або лідерів, некритично засвоювати асоціальні норми 

поведінки; неадекватна самооцінка і рівень домагань, що призводять до 

агресивності, висування підвищених вимог до суспільства і, відповідно, 

готовності до обрання неадекватних, несприятливих, з погляду суспільної 

моралі, засобів їх реалізації; несформованість світогляду, моральних еталонів 

та ідеалів; прояв підліткового негативізму, агресивності, відсутності 

конкретних життєвих цілей; незадоволення собою; високий рівень 

ситуативної тривожності; підлітковий максималізм [3, с. 9]. 

Вирішення проблеми девіантної поведінки підлітків потребує не тільки 

виявлення чинників, що її зумовлюють, але й аналізу наслідків, до яких така 

поведінка призводить. Саме соціальні наслідки девіантної поведінки 

підлітків зумовлюють необхідність більш докладного розгляду її проявів, до 

яких відносять наркоманію, токсикоманію, пияцтво та алкоголізм, 

проституцію, суїцидальну поведінку, девіантну поведінку на основі 

сексуальних захворювань, правопорушення тощо.  

Розкриваючи сутність зазначених проявів, зауважимо, що шлях до 

наркоманії починається з бездоглядності з боку суспільства і сім’ї, коли 

підліток потрапляє під вплив так званого авторитету неформальної групи. 

Звикання залежить від індивідуальних особливостей організму, але 

відбувається досить швидко. Фізична залежність проявляється в тому, що за 

відсутності наркотику настає абстинентний синдром – «ломка», коли 

організм вимагає нової порції і підліток потрапляє в залежність від 

наркотиків, починається його деградація як особистості, що призводить до 

аморальних вчинків і злочинів. Як відомо, наслідком зловживання 
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наркотиками є зростання смертності, особливо серед молоді; розвиток 

соматичних і психічних захворювань. Крім того, наркоманія вкрай негативно 

позначається на здоров’ї наступних поколінь, адже діти батьків-наркоманів 

зазвичай народжуються із серйозними фізичними і психічними вадами, що 

слугує причиною розпаду сімей.  

 Токсикоманія – це захворювання, викликане споживанням токсичних 

речовин, тобто таблеток-транквілізаторів; кофеїну, отриманого від міцного 

чаю; вдиханням ароматичних речовин побутової хімії. Наслідком їх 

вживання є не тільки ейфорія, але й зорові галюцинації.  

Одним з найбільш поширених проявів девіантної поведінки є пияцтво 

та алкоголізм. Слід зазначити, що між цими поняттями існують суттєві 

відмінності. Так, алкоголізм характеризується патологічним потягом до 

спиртного і подальшою соціально-моральною деградацією особистості. 

Пияцтво – це непомірне споживання алкоголю, яке разом із загрозою 

здоров’ю особистості порушує її соціальну адаптацію. Алкогольна 

залежність формується поступово і визначається складними змінами, що 

відбуваються в організмі підлітка. На розвиток алкоголізму впливає кілька 

чинників, серед яких передусім спадковість, характер, індивідуальні 

властивості особистості підлітка та його оточення. Розвитку алкоголізму в 

підлітків сприяють також низький рівень освіти та матеріального становища 

сім’ї; раннє прилучання до спиртного і формування так званого 

«алкогольного мислення». Якщо підліток страждає на олігофренію, має 

вроджені фізичні або психічні захворювання, то алкоголь виступає тим 

компенсаторним чинником, що дозволяє «згладити» дефекти особистості. 

Алкоголь виступає універсальним засобом розкріпачення і подолання 

сором’язливості, від якої страждають багато підлітків. 

 Проституція, як один з проявів девіантної поведінки, призводить до 

морального падіння дівчат-підлітків, сприяє поширенню венеричних 

захворювань і СНІДу, втрати  здоров’я і можливості народження здорових 

дітей.   
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Як відомо, суїцид – це свідоме позбавлення себе життя або спроба до 

самогубства. Суїцидальна поведінка є поведінкою саморуйнування, до якої 

можуть призвести такі різновиди девіантної поведінки, як алкоголізм, 

наркоманія, а також самокатування, свідома участь у бійках, небажання 

лікуватися тощо. Суїцидальна поведінка у підлітків зазвичай пояснюється 

відсутністю життєвого досвіду і невмінням визначити життєві орієнтири. До 

такого прояву девіантної поведінки призводять втрата коханої людини з 

найближчого оточення або відхилення почуттів; уражене почуття власної 

гідності; перевтома; руйнування захисних механізмів особистості в 

результаті алкогольного сп’яніння, вживання психотропних засобів; 

токсикоманія і наркоманія; ототожнення себе з авторитетною людиною, яка 

вчинила самогубство; стан фрустрації чи афекту у формі гострої агресії, 

страху, коли підліток втрачає контроль над своєю поведінкою.  

Девіантна поведінка на ґрунті сексуальних захворювань пов’язана з 

патологічними (у вигляді сексуальних збочень) та непатологічними  

відхиленнями (тобто відхиленнями  в межах норми, які містять відхилення 

від соціальних і моральних норм) у сексуальній поведінці особистості. В 

цьому аспекті слід виокремити так звані статеві девіації – «зміни у 

психосоціальному розвитку особистості, що набувають характеру 

аморальності, суспільної та правової небезпеки» [112, с. 10]. Г. Л. Корчова 

підкреслює, що статеві девіації пов’язані з відхиленнями від нормативної 

статевої (сексуальної) поведінки, яка не співпадає з нормами моралі 

суспільства та загальноприйнятими контактами між статями. Отже, статеві 

девіації – це такі дії у статевих стосунках, які несуть шкоду здоров’ю і 

гідності партнера; вказують на відсутність взаємної згоди партнера на статеві 

відносини [112]. 

Правопорушення також є різновидом девіантної поведінки підлітків, 

що спрямована проти особистих інтересів громадян чи суспільства в цілому. 

Насильницькі дії викликані потребою підлітків до самоствердження, 

неправильним почуттям боргу перед своєю компанією, недоліками 
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виховання, особливо в сім’ях, де нормою поведінки було пияцтво, грубість, 

жорстокість [159, с. 269-276].   

Проведений аналіз наукової літератури з проблем девіації серед 

підлітків дозволив визначити сутність ключових понять дослідження. Так, 

девіантною будемо вважати поведінку, що виникає як реакція людини на 

певні соціальні умови, характеризується невідповідністю офіційно 

встановленим або діючим у даному суспільстві нормам чи стандартам, 

внаслідок чого відбувається їх порушення. Підлітками девіантної поведінки 

будемо називати дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності, 

відхилення від загальноприйнятих норм поведінки яких корегуються 

соціальними службами. Типовими проявами девіантної поведінки в підлітків 

визначено такі ситуаційно обумовлені поведінкові реакції, як: демонстрація, 

агресія, виклик, самовільне і систематичне відхилення від навчання або 

трудової діяльності; систематичні втечі з дому та бродяжництво, пияцтво і 

алкоголізм; рання наркотизація та пов’язані з нею асоціальні дії; 

антигромадські дії сексуального характеру; спроби суїциду тощо.   

 Соціальні наслідки девіантної поведінки потребують спеціальних 

заходів щодо роботи з підлітками. Організація та проведення таких заходів 

відбувається в межах соціальної роботи.  

 

1.2. Специфіка соціальної роботи з профілактики та корекції 

девіантної поведінки підлітків 

  

Причини та наслідки девіантної поведінки підлітків роблять її 

предметом соціальної роботи. Розкриття сутності та специфіки  

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

потребує визначення її місця в структурі соціальної роботи як такої.  

 Структура соціальної роботи, як сукупність досить стійких зв’язків, що 

забезпечують збереження її основних властивостей, включає низку 
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взаємопов’язаних елементів: суб’єкт, об’єкт, зміст, функції соціальної роботи 

та управління нею [205, с. 18]. 

 Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи є її основними структурними 

елементами. Під об’єктом розуміють усіх тих, хто потребує допомоги, 

незалежно від її характеру та специфіки. Всі, хто надає таку допомогу, 

належать до суб’єктів соціальної роботи. Отже, соціальна робота 

реалізується через взаємодію між об’єктом і суб’єктом. Результатом такої 

взаємодії є допомога людям у вирішенні їх життєвих проблем.  

 Зауважимо, що взаємодія між об’єктом і суб’єктом соціальної роботи, 

яку також визначають як об’єкт-суб’єктні відносини, не є усталеною, адже 

об’єкт сам бере активну участь у здійсненні соціальної допомоги, 

виступаючи певною мірою суб’єктом соціальної роботи. В такому випадку 

соціальна робота набуває суб’єкт-суб’єктного характеру (саме посилення 

суб’єктної ролі людей, котрим надається соціальна допомога, визнано 

прогресивною тенденцією розвитку соціальної роботи у світі).  

 У зв’язку з цим у науковій літературі дискутується питання щодо назви 

об’єкта соціальної роботи [218, с. 34]. Такі назви, як «пацієнт», «потерпілий», 

більшість авторів справедливо відкидають, оскільки вони підкреслюють 

пасивний характер об’єкта соціальної роботи. Слід зауважити, що індивід, 

який зберігає самосвідомість і в змозі під керівництвом інших осіб брати 

участь в усуненні своїх життєвих перешкод, виступає діючою активною 

особою у здійсненні цієї допомоги, її оцінці та відповідній корекції. В такому 

контексті об’єкт соціальної роботи виступає замовником і споживачем 

соціальних послуг. Тому в літературі із соціальної роботи утвердилась 

термінологія, згідно з якою особу, що отримує допомогу від соціального 

працівника, називають клієнтом, а різновиди такої допомоги – соціальними 

послугами. Клієнт може бути індивідуальним або груповим (сім’я, шкільний 

клас, групи індивідів та ін.).  

 Деякі автори [204, с. 83] розподіляють об’єкти соціальної роботи на три 

основні категорії: соціально незахищені групи, маргінальні групи і люди з 
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відхиленнями у поведінці. Більш узагальнена класифікація здійснена за 

критерієм «масштабності» об’єкта. В такому розумінні об’єктами соціальної 

роботи є індивіди, сім’ї, групи та спільноти, які перебувають у скрутній 

життєвій ситуації, тобто ситуації, яка порушує або загрожує нормальному 

соціальному функціонуванню чи успішній соціалізації зазначених об’єктів. 

Інколи масштаби об’єкта соціальної роботи невиправдано розширюють, 

виходячи з того, що соціальна робота потрібна всім верствам населення, 

групам та індивідам [218, с. 36].  

Основним суб’єктом соціальної роботи, її центральною дієвою особою 

є соціальний працівник. Саме він, перебуваючи в безпосередньому контакті і 

взаємодії з клієнтами, надає їм необхідну допомогу, підтримує їх зусилля 

щодо виходу (покращання) зі скрутної життєвої ситуації. Зрозуміло, що роль 

соціального працівника як суб’єкта соціальної роботи важко переоцінити. 

Водночас, нерідко для зміни ситуації на краще недостатньо зусиль лише 

окремих осіб чи навіть груп. Передусім для цього потрібні зусилля 

організацій і навіть соціальних інституцій різного рівня. Керівну і 

координуючу роль при цьому відіграє держава, об’єднуючи систему 

державних установ, організацій та інституцій соціальної роботи 

(спеціалізовані державні установи чи заклади, причетні до умов праці, 

побуту, дозвілля, охорони здоров’я, безпеки тощо). Своєрідною підсистемою 

соціальної роботи виступають недержавні організації і групи соціальної 

підтримки та допомоги. Як зазначають вітчизняні вчені, «органи соціальної 

роботи мають за мету здійснення політики держави, громадських структур, 

забезпечення людей потенційними життєвими благами, сприяння 

нормалізації соціально-психологічних відносин між ними, розвиток 

самостійності працівників державних установ в управлінні» [4, с. 19-22]. 

 Зміст соціальної роботи зумовлений сукупністю процесів, що 

характеризують взаємодію її складових елементів між собою і з середовищем 

та зумовлюють їхнє існування, розвиток і зміну. В такому розумінні 

соціальна робота виступає як органічний відтворювальний процес, 
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спрямований на окрему особу або, у масштабах країни, на все її населення. 

Таке визначення уможливлює розширення об’єкта до меж громадянського 

суспільства, оскільки соціальна робота спрямована на творення та 

відтворення особистості людини.  Органічність відтворювального процесу 

можна розглядати з двох позицій. По-перше, як процес, що вписується у 

соціальний організм країни, адже випливає з процесів матеріального та 

духовного виробництва й організаційно-політичної діяльності держави. По-

друге, – він сам по собі є завершеним процесом, який складається з 

численних підпроцесів, спрямованих на задоволення всієї сукупності потреб 

населення країни. 

 У загальному розумінні функціями соціальної роботи є: діагностика, 

збір та аналіз інформації, інформування, навчання, контроль. Так, 

діагностика включає в себе спостереження і бесіду. Під час розмови 

соціальний працівник – професійно підготовлений фахівець, який має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні 

послуги [81], знайомиться з клієнтом (у межах започаткованого дослідження 

– підлітком) і вибудовує свої дії. Надалі відбувається збір та аналіз 

інформації, наприклад, шляхом анкетування. Відштовхуючись від зібраних 

під час анкетування даних, соціальний працівник визначає, в якому 

соціальному середовищі живе його клієнт та за яких житлових умов, звертає 

увагу на рівень економічного забезпечення його сім’ї, проводить аналіз 

документів. Подальше інформування передбачає проведення соціальним 

працівником бесід з підлітками, які потребують соціальної допомоги, лекцій, 

співпрацю зі ЗМІ тощо. Функція навчання зумовлена розробкою відповідних 

рекомендацій, проведенням тренінгів тощо. На заключному етапі 

відбувається контроль (поточний, поетапний), що передбачає спостереження 

за підлітком вдома та періодичні зустрічі з ним та його сім’єю. Під час 

підсумкового контролю соціальний працівник готує документи і бере участь 

у роботі медико-психолого-соціально-педагогічної (МПСП) комісії [15].  
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Згідно зі ст. 358 Закону України «Про соціальні послуги» до функцій 

соціальної роботи відноситься також соціальне обслуговування, що є 

системою таких соціальних заходів, як сприяння, підтримка і послуги, що 

надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для 

подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального 

статусу та повноцінної життєдіяльності [81].  

Досить докладно функції соціальної роботи розглянуті А. Й. Капською. 

Автор виділяє такі професійні функції фахівця із соціальної роботи:  

– аналітико-гностична (виявлення і облік на території обслуговування 

сімей, неповнолітніх дітей, громадян, котрі потребують різної за видами і 

формою соціальної підтримки та здійснення відповідного патронажу); 

– діагностична (виявлення причин появи у громадян труднощів як за 

місцем проживання, так і за місцем навчання й роботи); 

– прогностична (програмування і прогнозування впливу на об’єкти 

соціальної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, вироблення 

окремої моделі технології прогнозування і моделі поведінки об’єктів); 

– організаційна (організація і координація діяльності соціальних служб, 

відомств, організацій, різних державних і недержавних структур щодо 

надання допомоги і соціальної підтримки людям, які їх потребують; 

планування та реалізація завдань соціальної політики; сприяння розвитку 

мережі соціальних інституцій з обслуговування і соціальної підтримки 

населення); 

– комунікативна (забезпечує налагодження взаємодії клієнтів 

соціальної роботи з державними і недержавними організаціями, волонтерами, 

спонсорами, соціальними партнерами тощо); 

– активізаційна (активізація потенційних можливостей клієнтів – 

окремої людини, сім’ї чи соціальної групи, які опинилися в складній 

життєвій ситуації; стимулювання їхніх зусиль на самодопомогу, 

самовдосконалення); 
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– охоронно-захисна (сприяння захисту прав клієнтів і створення умов 

для виконання ними своїх обов’язків щодо держави, суспільства, спільноти, 

сім’ї, дитини; організація правової просвітницької роботи серед населення з 

метою вивчення міжнародних і державних документів, як регламентують 

права, обов’язки, норми поведінки представників різних груп об’єктів 

соціальної роботи); 

– посередницька (надання допомоги з налагодження контактів з 

потрібними соціальними інститутами; визначення основних функцій 

соціальних інститутів; виявлення шляхів та змісту роботи профільних 

установ із соціальної підтримки та допомоги; попередження можливих 

конфліктів між клієнтами і державними органами чи соціальними 

інститутами); 

– соціально-терапевтична (вирішення проблеми соціально-

терапевтичної допомоги клієнтам; організація соціально-терапевтичної 

допомоги; виявлення рівнів та форм соціально-терапевтичної допомоги; 

обґрунтування доцільності надання соціально-терапевтичної допомоги); 

– корекційно-реабілітаційна (здійснення аналізу суб’єктивних і 

об’єктивних можливостей соціальної реабілітації; організація корекційно-

реабілітаційної роботи з різними клієнтами; вибір оптимальних видів 

корекції, визначення рівнів та ефективності корекційно-реабілітаційної 

роботи; розробка методичних матеріалів для корекційно-реабілітаційної 

роботи); 

– попереджувально-профілактична (виявлення закономірностей і 

особливостей проблеми клієнта; приведення в дію соціально-правових, 

психологічних, соціально-медичних, педагогічних та інших механізмів 

попередження і подолання негативних явищ; вибір і застосування 

ефективних форм соціально-профілактичної роботи; використання методів 

заохочення і покарання на засадах гуманізму, забезпечення клієнтів 

інформаційними матеріалами) [98, с. 33-39]. 
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Перелік зазначених функцій може бути дещо розширений, оскільки в 

людей різних соціальних груп і різного віку постійно виникають нові 

проблеми, а з ними й нові обов’язки соціальних працівників. Отже, 

функціями соціального працівника також визнано: 

– соціально-педагогічну  – виявлення інтересів і потреб у різних видах 

діяльності (культурно-оздоровчій, технічній і художній творчості, 

екскурсійно-туристичній тощо); 

– соціально-психологічну – проведення консультацій і здійснення 

корекції міжособистісних відносин людей у різних соціальних інститутах; 

надання допомоги у соціальній реабілітації всім, хто її потребує;  

– соціально-медичну – організація роботи з профілактики захворювань; 

допомога в оволодінні основами першої медичної допомоги, культури 

харчування; організація роботи з планування сім’ї; формування 

відповідального ставлення до репродуктивної і сексуальної поведінки; 

формування здорового способу життя; 

– соціально-побутову – сприяння щодо надання необхідної допомоги 

різним категоріям населення (інвалідам, людям похилого віку, молодим 

сім’ям тощо) для поліпшенні їхніх житлових умов, організації нормального 

побуту [205]. 

 У сучасних працях з теорії соціальної роботи виділяють також функції 

соціального обслуговування, а саме: профілактичну, соціально-

реабілітаційну, адаптаційну, соціальний патронаж, особистісно-

гуманістичну, соціально-гуманістичну, що віддзеркалюють зміст системи 

соціального обслуговування [207, с. 116.]. 

Управління соціальною роботою здійснюється згідно з такими 

нормативними документами, як Закон України «Про соціальні послуги» [81], 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» [80], Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю» [82], Наказ Міністерства соціальної політики України «Про 

затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що 
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надають соціальні та реабілітаційні послуги» [147], Постанови Кабінету 

Міністрів «Про затвердження Типового положення про центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» [175], Наказ Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту «Про Порядок ведення службами у справах 

дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах» [148], що 

визначають пріоритетні напрями соціальної політики у нашій країні: 

створення умов для забезпечення достатнього життєвого рівня населення, 

розвитку трудового потенціалу, народонаселення, формування середнього 

класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, 

проведення пенсійної реформи, надання адресної підтримки незахищеним 

верствам населення, всебічного розвитку освіти, культури, поліпшення 

охорони здоров’я населення. 

Невід’ємною частиною соціальної роботи, яка зумовлює її структуру, є 

державна система соціальної роботи в Україні, до складу якої входять 

державні інститути (законодавча влада, судова влада та засоби масової 

інформації), які через «законодавчу ініціативу, бюджетну і кадрову політику, 

систему контролю та іншими засобами і способами впливають на всі ланки 

системи соціального захисту населення – управління праці і соціального 

захисту міських і районних державних адміністрацій, трудові колективи» [4, 

с. 25]. До таких державних інститутів віднесено: 

– Міністерство праці та соціальної політики, якому підпорядковуються 

по вертикалі та горизонталі різні відомства й організації (мережа центрів 

зайнятості, обласні й міські центри управління соціального захисту, 

територіальні центри обслуговування пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян та ін.); 

– Міністерство охорони здоров’я, якому підвладні всі заклади охорони 

здоров’я, медичні навчальні заклади різного рівня акредитації; 

– Державний комітет у справах сім’ї та молоді (ССМ), який включає 

Державний центр соціальних служб для молоді, обласні, міські та районні 

центри ССМ разом із спеціалізованими центрами у містах, регіонах; 
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– Міністерство освіти і науки, якому підпорядковуються через інші 

державні структури різні загальноосвітні навчально-виховні заклади, 

спеціалізовані школи-інтернати, професійно-технічні заклади освіти тощо; 

– Міністерство внутрішніх справ, під егідою якого функціонують 

спеціалізовані приймальники-розподільники, виховно-трудові колонії; 

– Міністерство оборони, яке охоплює всі військові структури та 

навчальні заклади різного рівня акредитації, де здійснюється підготовка 

військових офіцерів; 

– Міністерство надзвичайних ситуацій тощо. 

Соціальна робота проводиться завдяки повноцінному функціонуванню 

названих державних структур, бере на себе вирішення глобальних і 

конкретних проблем та здійснюється на різних рівнях: державному, 

регіональному, місцевому, індивідуальному. На державному рівні соціальна 

робота визначається, перш за все, законодавчою і соціальною політикою 

України. На регіональному рівні вона набуває більш конкретного 

спрямування, уточнюється її зміст, особливості і шляхи реалізації. На 

місцевому рівні соціальна робота має досить чітко виражену спрямованість 

на конкретного об’єкта. Водночас соціальна робота має досить виразне 

спрямування не лише на соціальні групи клієнтів, але й на окремих індивідів, 

які потребують особливої, конкретної допомоги, що надається на 

індивідуальному рівні. 

Слід зазначити, що схарактеризовані елементи лише в сукупності 

розкривають сутність та специфіку соціальної роботи, яка за змістом і 

характером домінуючих проблем потребує усвідомлення двох основних 

аспектів  соціальної роботи в Україні: перший – це вирішення найбільш 

гострих і невідкладних проблем людей; другий – вирішення глобальних 

завдань у перспективі, прогнозування і попередження появи нових 

соціальних проблем у масштабному плані (злиденність, безробіття, хвороби, 

зумовлені соціальними причинами, загострення девіації серед дітей і молоді 

тощо). Зазначені аспекти соціальної роботи передбачені соціальною 
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політикою країни, основними напрямами й орієнтирами розвитку 

суспільства. Зокрема це стосується основних видів соціальної роботи, якими 

виступають: 

– соціальна діагностика і профілактика. Соціальна діагностика – це 

комплекс способів, за допомогою яких визначають рівень соціального 

благополуччя (неблагополуччя) і соціального здоров’я певного соціального 

середовища (мікросоціуму). Соціальна діагностика здійснюється на основі 

міждисциплінарних зв’язків соціальної роботи із соціологією, педагогікою, 

психологією, економікою та іншими сферами наукового знання. Зауважимо, 

що соціальна діагностика відрізняється від психологічної більш широким 

спектром об’єктів вивчення і дослідження, застосуванням  методів 

накопичення, аналізу й обробки інформації. На відміну від психологічної, 

соціальна діагностика спрямована на суб’єктів соціальної роботи: клієнтів, 

споживачів соціальних послуг, різні групи населення [226]. 

Соціальна профілактика є комплексом взаємопов’язаних заходів, 

спрямованих на попередження соціальних проблем, соціальної дисгармонії, 

соціальних наслідків тиску на особистість за складних умов життя, 

негативних умов соціалізації [226]; комплексом економічних, політичних, 

правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих на 

попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ у соціальному 

середовищі. Профілактика ґрунтується на своєчасному виявленні та 

виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, 

організаційних чинників, що зумовлюють відхилення в психологічному і 

соціальному розвитку дітей і молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я, а 

також в організації життєдіяльності та дозвілля [162 , с. 5]. 

– соціальна реабілітація – це сукупність економічних, організаційних, 

юридичних заходів, спрямованих на формування чи відновлення фізичного, 

психічного, морального стану, розвиток інтелекту та соціальних функцій 

постраждалих, хворих, малозабезпечених та інших осіб [83]. Соціальна 

реабілітація здійснюється щодо осіб, які за типологічними характеристиками 
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обмежені в реалізації своїх прав, свобод і виконанні обов’язків; постраждали 

внаслідок впливу небезпечних чинників чи середовища або настання 

небезпечних для життя обставин; опинились у скрутному, несприятливому 

становищі й тому потребують допомоги для відновлення свого професійного 

та соціального потенціалу, соціального захисту чи особливих умов 

виховання. Соціальна реабілітація має на меті залучення соціально 

вразливих, постраждалих або обмежених у соціальному захисті категорій 

громадян до сфери суспільно корисної діяльності, їх адаптацію до умов 

життєдіяльності [258].  

– соціальна корекція і терапія. Соціальна корекція – це діяльність 

соціального суб’єкта з виправлення тих особливостей психологічного, 

педагогічного та соціального плану, що не відповідають прийнятим у 

суспільстві моделям і стандартам. Корекційний вплив здійснюють у різних 

напрямах, якими є: відновлення – відтворення тих якостей соціального 

об’єкта, що домінували до появи відхилення; компенсування – посилення 

якостей діяльності соціального об’єкта, які можуть замінити втрачене 

внаслідок певних порушень; стимулювання – активізація позитивних якостей 

діяльності соціального об’єкта, формування ціннісних орієнтацій, настанов, 

створення позитивного емоційного тла і взаємин у мікросоціумі; 

виправлення – заміна негативних властивостей, якостей соціального об’єкта 

на позитивні [225]. 

Соціальна терапія є цілеспрямованим процесом практичного впливу 

відповідних державних структур, громадських організацій та об’єднань, 

зокрема релігійних, на конкретні форми прояву соціальних відносин чи 

соціальних дій. Соціальна терапія здійснюється на тлі загального складного 

становища особистості чи соціальної групи, соціального неблагополуччя, 

коли соціальна проблема розглядається з погляду соціальної хвороби. 

Соціальна терапія застосовує прийоми, техніки впливу на особистість та її 

оточення з огляду на специфіку соціальної ситуації, рівень соціальної 

структури суспільства, на якому вона проводиться. Найбільш дієвими 



 43 

методами соціальної терапії є: трудова, терапія самовиховання, поведінкова 

терапія у групі, дискусійна терапія, соціотерапія, музикотерапія, 

ритмотерапія, арт-терапія, кольоротерапія, психогімнастика, 

натурпсихотерапія, логотерапія, бібліотерапія, імаготерапія та ін. [224, с. 220-

227]. 

– соціальне проектування – це конструктивна, творча діяльність у 

соціальній сфері, зосереджена на аналізі соціокультурних проблем і 

виявленні причин їх виникнення, виробленні цілей і завдань, що 

характеризують бажаний стан об’єкта (чи сфери проектної діяльності), 

розробці шляхів і засобів досягнення поставлених цілей. Об’єктами такого 

проектування зазвичай виступають соціальні інститути, явища, процеси. 

Соціальне проектування пов’язане з удосконаленням функцій економіки, 

політики, освіти й інших соціальних інститутів, створенням умов для 

ефективної діяльності в будь-якій сфері, зокрема трудовій. Особливість 

соціального проектування полягає в тому, що базується на засадах 

системного підходу, адже  обслуговує всі види діяльності людини, охоплює 

всі види суспільного життя на різних його рівнях: організації, району, міста, 

області, країни в цілому [66]. 

– соціальне прогнозування –  це процес здобуття наукової інформації 

про тенденції розвитку і майбутній стан соціального процесу, відносин, явищ 

і подій у соціальній практиці. Соціальне прогнозування передбачає  аналіз 

стану і поведінки соціальної системи в минулому; вивчення тенденції зміни 

чинників, що впливають на соціальну систему; визначення кількісних та 

якісних параметрів її розвитку у перспективі; розкриття змісту ситуації, в 

якій опиниться система тощо [211]. 

– соціальна експертиза є дослідженням, що проводиться відповідними 

фахівцями (експертами) та передбачає діагностику стану соціального об’єкта, 

встановлення достовірності інформації про нього та довкілля, прогнозування 

його подальших змін і впливу на інші соціальні об’єкти, а також вироблення 
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рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень та соціального 

проектування [206].  

– соціальне посередництво передбачає встановлення взаємозв’язку та 

організацію спільної діяльності багатьох громадських, соціальних та 

державних структур для вирішення проблем різних соціальних груп ризику, 

дітей, сімей тощо. Посередництво зорієнтоване на професійне втручання у 

конфліктні ситуації, створює широкі можливості для конфліктуючих сторін 

самостійно приймати рішення щодо їх розв’язання. При цьому керівництво 

процесом розв’язання конфліктів здійснює посередник – соціальний 

працівник, соціальний педагог тощо. Отже, соціальна  посередницька 

діяльність  зумовлена діями соціальних суб’єктів, є причиною і наслідком 

цих дій, а також способом урегулювання соціального конфлікту [70]. 

– соціальне консультування розглядають як особливий вид допомоги 

клієнту та соціальним групам, що передбачає:  

–  надання порад: пропонування людині своєї думки щодо найкращого 

способу дій у ситуації, що склалася; надання людині інформації, якої вона 

потребує відповідно до цієї ситуації;  

– безпосередні дії:  робити будь-що від імені іншої особи чи надавати 

необхідні послуги (доставляти продукти, надавати позику, здійснювати 

втручання в кризовій ситуації);  

–  навчання: допомога в оволодінні фактами, знаннями і навичками, які 

сприяють поліпшенню ситуації;  

– системні зміни: вплив на системи, які викликають у людей труднощі, 

з метою удосконалення цих систем (робота з організаційного розвитку);  

– консультування: допомога в аналізі проблеми, проясненні 

конфліктних зон, знаходження альтернативних шляхів виходу і прийняття 

рішення [224]. 

– соціальне забезпечення – це система суспільно-економічних заходів, 

спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків 
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(хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний 

випадок на виробництві тощо) [210, 248]. 

– соціальне страхування – різновид страхування, система 

правовідносин щодо матеріального забезпечення та надання соціальних 

послуг застрахованим особам та членам їхніх сімей у разі настання страхових 

випадків у порядку, передбаченому соціальним законодавством [242]. 

– соціальне піклування – це комплекс засобів для створення 

нормального соціального середовища для життєдіяльності неповнолітніх, які 

не досягли 15 років, і громадян, визнаних судом недієздатними внаслідок 

хвороби [224].  

 Визначення сутності та структури соціальної роботи, її різновидів, 

дозволяє стверджувати, що профілактика та корекція є невід’ємними 

складовими такої роботи. Розкриємо специфіку профілактично-корекційної 

роботи відносно підлітків девіантної поведінки, спираючись на наявні 

наукові здобутки в цій галузі. 

Так, профілактику девіацій учені розглядають як «процес усунення та 

нейтралізації соціальних умов й чинників, що викликають … девіації» [112, 

с. 7]. 

Як наголошує Г. Д. Золотова, основою профілактичної діяльності є ідеї 

гуманістичної філософії про цінність людської особистості, право людини на 

соціальний захист, гуманізацію умов навчання і виховання. З позицій 

гуманістичної філософії дослідниця розкриває соціально-педагогічну 

профілактику аддиктивної поведінки як «гуманістично формуючу, науково 

обґрунтовану та своєчасну діяльність, спрямовану на мінімізацію факторів 

соціального ризику, створення оптимальної соціальної ситуації розвитку 

особистості, проявлення різних видів її активності, розкриття її внутрішнього 

потенціалу…» [90, с. 11]. За змістом  автор розподіляє таку профілактику на 

первинну, вторинну та третинну. На думку дослідниці, формами та методами 

первинної профілактики є форми і методи превентивної освіти та непрямого 

профілактичного впливу; вторинної профілактики – форми і методи 
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антинаркогенного виховання, а третинної профілактики – форми і методи 

корекції аддиктивної поведінки [90, с. 18]. 

Як вважає В. В. Афанасьєва, метою профілактики є успішна 

соціалізація підлітків на основі усунення (мінімізації) проявів девіантної 

поведінки та визначає соціально-педагогічну профілактику такої поведінки 

як «комплекс соціальних, педагогічних (навчально-виховних), медико-

психологічних і правових заходів, спрямованих на виявлення та усунення 

причин (умов), які сприяють поширенню девіантної поведінки в 

підлітковому середовищі» [6, с. 10-11]. Дослідниця наголошує, що поняття 

«соціально-педагогічна профілактика» є більш широким щодо таких понять, 

як: «соціально-педагогічна корекція», «реабілітація», «патронаж», оскільки в 

роботі з підлітками вона одночасно включає «корекцію», «реабілітацію» та 

інші різновиди соціально-педагогічної діяльності. Автор зазначає, що 

профілактична робота з підлітками передбачає: профілактику та корекцію 

їхньої моральної недосконалості; нікотинової, алкогольної та 

наркозалежності; залежності від азартних ігор та Інтернету; підліткової 

агресії; противоправної поведінки; сексуальних девіацій; суїцидальної 

поведінки тощо. Дослідниця виокремлює такі функції соціально-педагогічної 

профілактики девіантної поведінки підлітків, як: діагностична, 

реабілітаційна, координуюча та прогностична [6].  

Зауважимо, що В. В. Афанасьєва розкриває зміст системи 

профілактики девіантної поведінки підлітків через форми й методи 

первинної, вторинної, третинної профілактики, які дещо відрізняються від 

форм та методів, виокремлених Г. Д. Золотовою [90]. В запропонованій 

В. В. Афанасьєвою моделі соціально-педагогічної профілактики девіантної 

поведінки підлітків формами та методами первинної профілактики зазначено 

форми і методи діагностики девіантної поведінки (тести, анкетування; 

вивчення документів з особової справи підлітка; бесіди; спостереження), а 

також непрямого профілактичного впливу (психологічний тренінг, тренінг 

комунікативних умінь, формування впевненості в собі та вміння виходу зі 
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стресових ситуацій; тренінг профілактики девіантної поведінки з основами 

правових знань підлітків); вторинної профілактики – методи превентивного 

виховання (створення ситуацій психологічного комфорту; встановлення 

довірливих відносин з підлітком; формування в нього позитивної 

самооцінки; розробка правильних навичок спілкування і поведінки; 

формування пізнавальних інтересів тощо), прямого (бесіди із працівниками 

медичних, соціально-реабілітаційних, правоохоронних закладів; педагогами-

валеологами, соціальними педагогами тощо; конкурси плакатів) і непрямого 

профілактичного впливу (соціально-психологічні тренінги з профілактики 

девіантної поведінки; рольові ігри; дискусії в класі) та третинної 

профілактики – форми і методи корекції (методи руйнування негативного 

типу характеру: метод «вибуху», метод реконструкції характеру; метод 

перебудови мотиваційної сфери та самосвідомості; переконання; методи 

перебудови життєвого досвіду: обмеження; перенавчання; переключення; 

регламентації способу життя; попередження негативної та стимулювання 

позитивної поведінки; змагання; індивідуальна робота; зустрічі підлітків 

«групи ризику» з психологом) та реабілітації девіантної поведінки підлітків 

(методи поведінкової (практичної) корекції, групової психотерапії, 

когнітивної терапії, гештальттерапії тощо) [6, с. 14]. На думку автора,  

соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у 

діяльності загальноосвітньої школи відбувається за такими напрямами, як  

робота з педагогами, батьками, підлітками.  

Досліджуючи зміст пропедевтичної роботи в загальноосвітній школі з 

підлітками, схильними до агресії як форми прояву девіантної поведінки, 

Т. А. Андронюк наголошує на необхідності попередження агресивних 

вчинків у підлітковому середовищі в двох напрямах: по-перше, пошук 

причин і умов виникнення агресивної поведінки; по-друге, – добір  

ефективних засобів її усунення. Реалізація першого напряму, на думку 

автора, передбачає індивідуальну і групову роботу з попередження 

агресивних вчинків шляхом індивідуальних консультацій, групових 
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тренінгів; другого, – втручання в педагогічний процес, а саме: 

індивідуалізацію навчання і виховання, корекцію виховних впливів і 

оптимізацію взаємодії вчителя та учнів [3]. Результати проведеного 

Т. А. Андронюк дослідження дозволили автору дійти висновку, що 

попередженню агресивних вчинків у підлітків сприяють: своєчасна 

діагностика агресивних проявів у поведінці підлітків; формування свідомості 

та самосвідомості учнів, що зумовлює усталене ставлення до моральних 

норм; сприяння розвитку позитивної мотиваційно-потребової сфери підлітка; 

становлення авторитетно-довірливих стосунків між учителем і учнем.  

Напрями профілактики девіантної поведінки неповнолітніх на більш 

високому рівні – рівні профільних інституцій України, розглядає 

Н. А. Зобенько. До таких напрямів дослідниця відносить: створення умов 

задля розкриття неповнолітніми своїх здібностей; активний захист прав, 

свобод і законних інтересів підростаючого покоління; запобігання залученню 

дітей і підлітків у злочинну діяльність; обмеження правових методів 

регулювання міжособистісних і господарсько-економічних відносин за 

участю неповнолітніх; зміна суспільної думки і спрямування дезадаптованих 

дітей і підлітків на позитивні ціннісні орієнтації; формування терпимості й 

позитивного ставлення до неповнолітніх, як до найбільш вразливої та 

найменш захищеної категорії громадян; формування дієвих механізмів 

реалізації заходів держави щодо охорони дитинства, контролю за 

виконанням ухвалених рішень та ін. [88, с. 14]. 

Досліджуючи профілактику асоціальної поведінки учнів у системі 

виховної роботи в ПТУ, О. А. Удалова розкриває сутність такої профілактики 

через «комплекс цілеспрямованих колективних та індивідуальних впливів на 

свідомість і підсвідомість учнів ПТУ, формування у них навичок і звичок 

моральної поведінки з метою вироблення імунітету до негативних впливів 

оточуючого соціального середовища, попередження асоціальної 

спрямованості неповнолітніх, їх антигромадської поведінки і перебудови 

ставлення до оточуючої дійсності в процесі перевиховання» [227, с. 10]. На 
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думку автора, профілактика асоціальної поведінки учнів ПТУ передбачає  

проведення особистої діагностики та соціологічних досліджень з проблем 

соціальної реабілітації учнів ПТУ, схильних до асоціальної поведінки; 

здійснення індивідуальної роботи шляхом вивчення особистості, підтримки її 

прагнення до самовдосконалення, встановлення довірливих взаємостосунків 

між учнями та педагогами, допомогу у визначенні моральних ідеалів; 

надання юридичної допомоги підліткам «груп ризику» та їхнім батькам; 

відбір та узагальнення нових соціально-педагогічних технологій 

профілактики зазначених негативних явищ серед учнів; проведення серії 

навчально-практичних семінарів для інженерно-педагогічних працівників 

ПТУ. Запропонована дослідницею методика профілактики асоціальної 

поведінки учнів ПТУ спрямована на розвиток і зміцнення їхнього 

соціального статусу, повернення втраченого інтересу до навчально-

пізнавальної діяльності, формування здорової структури інтересів, потреб і 

мотивів. Зазначена методика передбачає: 1) заходи щодо оздоровлення умов, 

середовища життя та діяльності неповнолітніх і водночас корекцію їхньої 

особистої позиції; 2) заходи педагогічного впливу на осіб, які скоїли 

правопорушення і перебувають на обліку правоохоронних органів; 3) заходи 

профілактичної роботи з учнями, асоціальна поведінка яких може перейти в 

злочинну, а саме: індивідуалізація педагогічних заходів профілактичного 

впливу у виховному процесі; виявлення джерел негативних впливів і 

шкідливих умов життя та відпочинку учня у співробітництві з 

правоохоронними органами; забезпечення умов соціальної адаптації 

неповнолітніх, що знаходяться в шкідливих криміногенних умовах; 

педагогічні заходи щодо роботи з неповнолітніми правопорушниками; 

допомога в адаптації тим неповнолітнім, що перебували в спеціалізованих 

установах. 

Щодо  корекції девіантної поведінки підлітків, то Н. П. Онищенко 

визначає її як «безперервний процес короткочасних впливів, спрямованих на 

виявлення, зменшення та подолання негативних відхилень у поведінці  
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учнів» [158, с. 10]. 

Слід зазначити, що Т. К. Окушко також розглядає корекційно-

педагогічну діяльність як «певним чином спланований та організований 

навчально-виховний процес, що реалізується з підлітками, метою якого є не 

тільки виправлення існуючих відхилень у поведінці, а й створення 

передумови щодо подальшого розвитку, позитивної соціалізації та інтеграції 

їх у соціум»  [156, с. 16].  

На думку С. Г. Немченко провідною метою корекції девіантної 

поведінки вважає досягнення поведінкових змін і визначає її як «системну 

спільну 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» [150, с. 8]. На думку автора, корекція девіантної 

поведінки відбувається через «процеси морально-психологічної перебудови 

людини, які сприяють внутрішній переорієнтації системи духовних 

цінностей, формування почуття відповідності і причетності до минулого, 

сучасного і майбутнього» [150, с. 8].  

Стратегічними цілями корекції девіантної поведінки підлітків, як 

зазначає С. Г. Немченко, є формування в них конструктивної мотивації та  

позитивних цінностей; орієнтація підлітків на виконання соціальних вимог і 

вимог щодо самозбереження; вдосконалення системи їхньої саморегуляції; 

підвищення усталеності підлітків до стресів та розширення ресурсів їхньої 

особистості; прищеплення життєво важливих навичок і вмінь; розширення 

соціальних зв’язків та позитивного соціального досвіду; підвищення рівня 

соціальної адаптації підлітків тощо. На думку автора, для досягнення 

зазначених стратегічних цілей корекції девіантної поведінки підлітків 

необхідно вирішити такі конкретні завдання: усунення дефіциту 

нормовідповідних поведінкових репертуарів; посилення адаптивної 

поведінки; послаблення або усунення неадекватної поведінки; розвиток 

здібностей щодо саморегулювання й розслаблення організму; формування 
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навичок  самоствердження та ефективних соціальних навичок [150].  

Соціальна корекція девіантної поведінки підлітків базується на таких 

принципах:  

– цілеспрямованого створення емоційно збагачених виховних ситуацій, 

що передбачає активність підлітка-девіанта; можливість здійснення вільного 

морального вибору; формування емоційних знань про моральну норму; 

реалізацію засвоєних духовно-моральних якостей; постійне емоційне 

оновлення ситуації морального вибору; 

– особистісно розвивального спілкування, що передбачає довірливу 

взаємну відкритість обох сторін; відсутність оцінювального, 

«вимірювального» ставлення до будь-яких особливостей один одного; 

взаємне прийняття один одного як неповторних і цінних особистостей; 

– співпереживання як психологічного механізму у вихованні 

особистості підлітка-девіанта, що передбачає вміння вирізняти й називати 

емоції, які переживають інші люди; здатність зрозуміти і прийняти чужу 

позицію, моральні норми; здатність розуміти власні переживання, емоційні 

реакції та узагальнювати їх; 

– систематичного аналізу вихованцем власних і чужих вчинків, що 

передбачає усвідомлення суспільно значущих мотивів поведінки; 

усвідомлення та прийняття моральних норм; постійне розв’язування 

соціально-моральних завдань; уміння передбачати наслідки своїх та чужих 

вчинків; здатність протистояти миттєвим прагненням, бажанням, потягам; 

– орієнтації на позитив у поведінці та характері підлітка, що передбачає 

стимулювання до пізнання власних позитивних якостей і рис; формування 

моральних почуттів під час самооцінки своєї поведінки; постійну педагогічну 

увагу до позитивних вчинків; формування віри у можливість досягнення 

визначених нею завдань; урахування інтересів, її індивідуальних уподобань, 

переваг, пробудження нових інтересів, перевагу позитивних оцінок в аналізі 

поведінки; домінування поважного ставлення; залучення до добра та 

доброти; захист педагогом інтересів підлітка-девіанта та надання допомоги 
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при вирішенні її актуальних проблем; формування у колективі гуманних 

взаємин, які не припускають приниження; 

– соціальної адекватності виховання, що зумовлює відповідність змісту 

і засобів виховання соціальній ситуації, під час якої проходить виховання 

підлітка з девіантною поведінкою; врахування особливостей його 

соціального оточення; координацію взаємодії соціальних інститутів, які 

здійснюють вплив на особистість підлітка, корекцію негативних впливів на 

нього; 

– індивідуалізації виховання молоді з девіантною поведінкою, що 

передбачає визначення індивідуальної траєкторії соціального розвитку 

кожного підлітка, виокремлення спеціальних завдань, відповідно до його 

індивідуальних особливостей (виявлення причин девіантності, розкриття 

потенціалів особистості, надання можливостей для самореалізації та 

саморозкриття та ін.); 

– соціальної загартованості молоді з девіантною поведінкою, який 

передбачає залучення вихованців до ситуацій, що потребують вольових 

зусиль щодо подолання негативного впливу соціуму, вироблення соціального 

імунітету, стресостійкості, рефлексивної позиції. Реалізація цього принципу 

забезпечується шляхом стимулювання самопізнання в різних соціальних 

ситуаціях, визначення власної позиції та способів адекватної поведінки у 

різних ситуаціях; надання допомоги щодо аналізу проблем соціальних 

відносин та варіативності їх поведінки у складних життєвих ситуаціях [151]. 

Отже, профілактично-корекційну роботу з підлітками девіантної 

поведінки розуміємо як вид професійної діяльності соціальних працівників, 

спрямованої на виправлення наявних і попередження можливих відхилень у 

поведінці підлітка шляхом підвищення рівня його соціальної адаптації, що 

передбачає: переорієнтацію його мотиваційної сфери та системи цінностей; 

розкриття особистісного потенціалу; розширення соціальних зв’язків; 

формування позитивного соціального досвіду; залучення до виконання 

соціальних вимог. Профілактично-корекційна робота передбачає також 
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запобігання перетворенню девіантної поведінки підлітків у злочинну. 

Функціями профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки є такі: 

– діагностична – вивчення особистості вихованця: його вікових та 

психічних особливостей, здібностей, стану його фізичного та морального 

здоров’я; ступеню та спрямованості впливу мікросередовища; структури 

навчального колективу; характеру групової взаємодії; 

– організаторська – організація соціально значущої діяльності у 

відкритому середовищі, входження підлітка до неї як активного суб’єкта; 

– координаційно-посередницька – координація зусиль усіх медичних, 

культурних, спортивних, правових закладів, суспільних та благодійних 

організацій, колективу педагогів та учнів у спільному вирішенні соціального 

становлення підлітка; 

– профілактична – використання всіх спеціально-правових, юридичних, 

психолого-педагогічних механізмів попередження та корекції негативних 

явищ, здатних чинити антипедагогічний вплив щодо забезпечення захисту 

прав дитини; 

– прогностична – прогнозування процесу розвитку особистості у період 

навчання; 

– конфліктно-захисна – попередження та вирішення конфліктів у 

колективах учнів, педагогів, у родинах тощо; 

– психологічної підтримки – надання допомоги щодо вирішення 

особистих проблем, зняття нервового напруження, стану тривожності, різних 

роду «комплексів» за допомогою психокорекційних та інших методів   

упливу [152, с. 4]. 

Аналіз змісту, функцій та напрямів профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки дає підстави розглядати її як складний вид 

сучасної професійної соціальної роботи, що зумовлює необхідність 

цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників щодо неї в 

процесі  навчання у ВНЗ. 
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1.3. Сутність і структура підготовленості майбутнього соціального 

працівника до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки 

 

Професійна підготовка соціальних працівників в Україні розпочалася з 

визнанням соціальної роботи як професійної діяльності. Таку підготовку 

здійснюють вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації  (коледжі, 

інститути, академії, університети та ін.). Нетривалий час (останнє 

десятиріччя) існування професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників пояснює обмежену кількість педагогічних досліджень з проблем 

такої підготовки та наявність певних недоліків щодо її здійснення.     

Слід зауважити, що теоретико-методологічні засади професійної 

підготовки соціальних працівників висвітлено в роботах О. В. Загайко [79], 

О. Г. Карпенко [99], І. М. Мельничук [140], Н. О. Микитенко [141], 

Н. М. Собчак [203] та ін. Українські науковці досліджують також такі її 

окремі аспекти, як от: 

– становлення відповідальності як професійно значущої якості 

соціального працівника (О. П. Патинок [163] та ін.); 

– формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності (І. І. Боднарук [19], В. В. Савіцька [185], 

С. Ю. Сургова [213] та ін.); 

– формування їхньої професійної мобільності (Т. Є. Гордєєва [57] та 

ін.); 

– формування професійної комунікативної компетентності 

(Д. М. Годлевська [55] та ін.); 

– виховання гуманності соціальних працівників в умовах професійної 

підготовки (Н. В. Клименюк [102] та ін.); 

  – підготовку до менеджменту в соціальній роботі (Є. Г. Сєдов [189] та 

ін.); 
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 – підготовку до роботи з дітьми та молоддю (А. Є. Кулікова [116]); 

 – підготовку до реалізації гендерної рівності в професійній діяльності 

(С. М. Гришак [60] та ін.) тощо. 

Як зазначають науковці (Л. В.-В. Вєйландє [33], М. М. Ярошко [246] та 

ін.), сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців до роботи з 

підлітками девіантної поведінки має низку недоліків. Так, вона недостатньо 

враховує особливості українського суспільства, зокрема положення 

особистості підлітка в сучасних умовах, потреби соціальної сфери тощо;  не 

спрямована на формування в студентів здатності прогнозувати і корегувати 

негативні прояви у поведінці особистості; не передбачає цілеспрямованої 

підготовки до роботи з девіантними підлітками, практичних занять 

корекційного спрямування та можливості взаємодіяти з підлітками-

девіантами; недостатньо методично оснащена, оскільки відсутні методичні 

рекомендації щодо здійснення такого виду професійної діяльності; 

виробнича практика не забезпечує підготовку студентів до цього виду 

професійної діяльності. 

Визначення сутності і структури феномена «підготовленість 

майбутнього соціального працівника до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки» зумовлює необхідність розкриття змісту 

таких понять, як «підготовка», «готовність», «підготовленість» та 

встановлення співвідношень між ними в аспекті започаткованого 

дослідження (див. додаток А). 

Так, професійну підготовку соціальних педагогів З. З. Фалинська 

тлумачить як процес формування фахівця нового типу, здатного швидко й 

адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, компетентно 

вирішувати соціально-педагогічні проблеми в усіх типах та видах навчально-

виховних установ і закладів соціальної роботи, на всіх рівнях          

управління [231, с. 16]. 

Професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів до 

профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками 
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М. М. Ярошко визначає як складний, системний соціально-педагогічний 

процес, який передбачає формування світогляду, загальної культури, 

практичної підготовленості до такої роботи, психологічної готовності до 

фахової діяльності, професійно-педагогічної спрямованості особистості 

майбутнього соціального педагога, розвиток його педагогічних здібностей 

[246, с. 9]. 

Під підготовкою студентів університету до роботи з підлітками 

девіантної поведінки Л. В.-В. Вєйландє розуміє «процес формування у 

студентів під час навчання у ВНЗ сукупності науково-педагогічних знань, 

професійно-педагогічних умінь, навичок, а також якостей особистості, що 

обумовлюють ефективне вирішення завдань корекційно-виховної роботи з 

підлітками девіантної поведінки» [33, с. 9]. 

В аспекті започаткованого дослідження професійну підготовку 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки будемо розглядати як цілеспрямований 

процес формування в них знань, умінь, навичок, якостей і практичного 

досвіду, необхідних для успішного вирішення завдань професійної 

соціальної роботи з означеною категорією клієнтів. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців може бути спрямована на 

формування певних інтегративних якостей, серед яких – готовність та 

підготовленість.  

З цього приводу М. О. Малькова зауважує, що «формування готовності 

означає орієнтування освіти на розвиток психологічних здібностей, творчих 

можливостей суб’єкта до майбутньої професійної діяльності, створення, 

розвиток і корекцію умінь і навичок, від яких залежить успішне виконання 

професійних функцій і обов’язків»  [133, с. 10]. 

Ознаками,  що  характеризують  рівень  соціально-психологічної 

готовності студентів, О. Г. Карпенко вважає:  творчий потенціал, готовність  

до самоосвіти, наявність пізнавальних, організаторських, конструктивних,  

комунікативних  умінь  і  самооцінка  готовності  до  діяльності  [99, с. 32]. 
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На думку З. З. Фалинської, професійна готовність – це «інтегративна 

складна характеристика особистості, що визначається як системна сукупність 

професійних якостей, необхідних для самостійної фахової діяльності» [231, 

с. 9]; «спрямованість особистості, яка ґрунтується на потребах, 

переконаннях, поглядах, вольових та інтелектуальних якостях, знаннях, 

уміннях та навичках (організаційні, гностичні, комунікативні, 

конструктивні)» [231, с. 15]. Компонентами професійної готовності 

соціальних педагогів автор уважає мотиваційний, операційний, 

орієнтаційний, вольовий, емоційно-оцінний, психофізіологічний. Основними 

параметрами професійно важливих якостей соціальних педагогів, як зазначає 

З. З. Фалинська, є: характеристики фізичного і психологічного здоров’я, 

усвідомлення професійного вибору, ціннісні орієнтації особистості 

(гуманізм, чесність, порядність, справедливість, милосердя), психологічні 

якості особистості (емпатійність, наполегливість, самодисципліна, 

великодушність, толерантність, співчутливість, раціональність, старанність) 

тощо. 

Зокрема Л. В.-В. Вєйландє визначає готовність студентів до роботи з 

підлітками девіантної поведінки «як прикінцеве цілісне активне особистісне 

утворення, що є синтезом її мотиваційної, емоційно-вольової, розумової, 

операційної підготовленості до здійснення корекційно-виховної роботи з 

підлітками девіантної поведінки» [33, с. 9]. Автор розглядає готовність як 

психологічний компонент професійної діяльності вчителя, а також як 

первинну фундаментальну умову ефективності такої діяльності. 

Готовність майбутнього фахівця до профілактично-корекційної роботи 

з педагогічно занедбаними підлітками М. М. Ярошко вважає інтегрованим 

поняттям, що «відтворює морально-психологічні, теоретичні, практичні 

компоненти підготовленості та наявності особистісних професійних якостей, 

необхідних для ефективної роботи з такою категорією неповнолітніх» [246, 

с. 9]. На думку дослідника, означена готовність передбачає володіння 

студентами теоретичними знаннями щодо роботи з педагогічно занедбаними 
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підлітками; мотивацію до цього виду професійної діяльності; активність; 

сформованість відповідних умінь та навичок; прояв особистісних якостей: 

доброзичливості, поваги та любові до дітей, співчуття, відповідальності, 

комунікабельності, толерантності, тактовності; високого рівня культури 

тощо.    

Готовність майбутнього вчителя правознавства до роботи з підлітками 

девіантної поведінки І. М. Островська-Бугайчук характеризує як «стійке 

особистісне утворення, у якому інтегровані мотиви, цінності, знання, уміння 

й особистісні якості майбутнього фахівця, що зумовлює ефективне 

вирішення виховних завдань у процесі навчально-виховної діяльності з 

учнями девіантної поведінки» [160, с. 7]. Структуру такої готовності автор 

представляє як сукупність мотиваційно-ціннісного (професійний інтерес; 

мотиваційно-ціннісне ставлення до підготовки до роботи з девіантними 

підлітками як важливого складника професійної підготовки; потреба в 

професійному саморозвитку й удосконаленні), когнітивного (знання сутності, 

причин виникнення й особливостей девіантної поведінки підлітків; знання 

специфіки та способів виховної роботи з ними; особливостей моніторингу 

процесу виховання, критеріїв вихованості особистості; знання вікових і 

психологічних особливостей девіантних підлітків; основ педагогічної 

конфліктології;  нормативно-правових документів щодо соціально-правового 

захисту особистості та прав дитини), практичного (інтелектуально-логічні, 

діагностико-прогностичні, організаторсько-комунікативні, рефлексивно-

корекційні вміння) та особистісного (гуманізм, чесність, гідність, 

відповідальність, толерантність, тактовність, доброзичливість, 

комунікабельність тощо) компонентів [160, с. 20]. 

Професійно-педагогічну готовність майбутнього вчителя до 

профілактики аддиктивної поведінки учнів Н. П. Пихтіна визначає як 

інтегративну властивість, що «характеризується наявністю у суб’єкта 

профілактичного впливу відповідної морально-психологічної позиції, яка 

інтегрує професійний інтерес, виробничий обов’язок, принципову 
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особистісну оцінку існуючих форм аддиктивного досвіду та стимулює 

потребу власного пошуку навчально-виховних шляхів педагогічної 

профілактики аддиктивної поведінки на основі набутих знань і практичного 

досвіду» [167, с. 7]. До структури такої готовності дослідниця відносить 

мотиваційний, змістовий та операційний компоненти. Мотиваційний 

компонент, на думку автора, характеризує особистісно-професійну 

спрямованість учителя на діагностично-профілактичну діяльність і 

передбачає настанову на необхідність, доцільність, правомірність 

профілактичної діяльності в системі виховної роботи, відповідні особистісні 

якості вчителя, серед яких громадянська відповідальність, доброзичливість, 

щирість, розважливість, об’єктивність, вимогливість, рефлективність. 

Змістовий компонент, як зазначає автор, є орієнтаційною основою 

досліджуваної готовності, яка створює інформаційно-методичне підґрунтя 

для розуміння сутності аддиктивної поведінки неповнолітніх, її детермінант, 

профілактичних можливостей навчально-виховного процесу, загальних та 

спеціальних методів корекційно-виховної роботи тощо. Цей компонент 

складається із загальних психолого-педагогічних та спеціальних 

профілактичних знань. Операційний компонент, на думку автора, утворюють 

уміння й навички застосування набутих знань у практиці профілактики 

аддиктивної поведінки учнів, а саме: дидактичні, організаторські, 

комунікативні, діагностичні, перцептивні, сугестивні, академічні вміння 

тощо. 

Аналіз сутності поняття «готовність» в аспекті започаткованого 

дослідження дозволяє дійти висновку, що вчені (Л. В.-В. Вєйландє [33], 

М. М. Ярошко [246] та ін.) вважають її більш широким поняттям, ніж 

підготовленість, і розглядають останню як складову готовності.  

Зауважимо, що в загальному розумінні, підготовленість – це 

комплексний результат підготовки; отримання необхідної підготовки; 

придатність до чогось. 
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У довідковій літературі підготовленість визначається як наявність 

підготовки до певної роботи [230]; «комплекс набутих знань, навичок, умінь, 

якостей, які дозволяють успішно виконувати певну діяльність» [73, с. 299]. 

Розглядаючи підготовленість майбутніх учителів початкової школи до 

формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів як 

результат відповідної підготовки, Л. А. Колбіна характеризує останню як 

«узагальнення професійних настанов, знань, умінь та навичок, які спрямовані 

на соціалізацію особистості молодшого школяра» [105, с. 8]. До структури 

досліджуваної підготовленості автор відносить такі компоненти: 

мотиваційно-настановчий, змістовий, операційно-рефлексивний, оцінний. 

Підготовленість як «новоутворення, що виникає в результаті 

спеціальної цілеспрямованої підготовки» до професійної діяльності, визначає 

C. І. Іванніков [91, с. 16]. Структура підготовленості майбутніх учителів 

початкової школи до застосування індивідуально-диференційованого підходу 

у фізичному вихованні учнів, на думку автора, містить теоретичний, 

практичний та орієнтувально-цільовий компоненти. Як вважає автор, 

проявом теоретичного компонента такої підготовленості є обізнаність 

студентів із сутністю індивідуалізації та диференціації навчання і виховання 

учнів, принципами і способами їх відтворення в умовах навчально-виховного 

процесу, під час фізичного виховання учнів тощо. Практичний компонент, 

зазначає автор, виявляється в уміннях майбутніх учителів практично 

застосовувати індивідуально-диференційований підхід у плануванні та 

організації фізичної діяльності учнів на уроках фізичної культури та в 

позанавчальний час. Орієнтувально-цільовий компонент досліджуваної 

підготовленості визначає цілі, на досягнення яких зорієнтована діяльність 

учителя початкової школи при застосуванні індивідуально-

диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів [91, с. 16]. 

Природничо-наукову підготовленість майбутніх молодших спеціалістів 

технічного профілю Л. В. Моторна визначає як «інтегративну 

характеристику, що передбачає здатність до вирішення навчальних і 
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професійних задач у відповідності з вимогами підготовки фахівців 

технічного профілю, яка спирається на природничо-наукові знання та 

вміння» [146, с. 9]. До структури означеної підготовленості дослідниця 

відносить мотиваційний, когнітивний та операційний компоненти, а її 

показниками вважає: потребу студентів у вдосконаленні власної природничо-

наукової підготовленості; інтенсивність емоцій, бажань щодо опанування 

природничо-науковими дисциплінами; прагнення студентів збирати і 

досліджувати теоретичний і практичний матеріал з природничих дисциплін, 

який слугуватиме для здобуття базових професійних знань; усвідомлення 

студентами практичної значущості природничо-наукової підготовки у 

майбутній професійній діяльності; теоретичні знання з природничо-наукових 

дисциплін; обізнаність з особливостями застосування  природничо-наукових  

знань у майбутній професійній діяльності; здатність ґрунтовно оцінювати 

технічні явища з позицій різних дисциплін, зокрема природничо-наукових; 

уміння студентів аналізувати, синтезувати, узагальнювати, формулювати і 

розв’язувати завдання, експериментувати, вносити раціоналізаторські 

пропозиції; вміння студентів застосовувати одержані природничо-наукові 

знання в процесі розв’язання прикладних задач під час вивчення спеціальних 

дисциплін та в професійній діяльності; творчість у використанні природничо-

наукових знань у нових професійних ситуаціях. 

Досліджуючи підготовленість студентів заочної форми навчання до 

самостійної навчальної діяльності, В. В. Нестеренко тлумачить останню як 

«здатність до самостійного опрацювання навчальної інформації й організації 

пізнавальної діяльності, необхідних для підготовки до професійної діяльності 

та її здійснення» [153, с. 205]. Компонентами такої підготовленості автор 

вважає загальні розумові здібності (узагальнення й аналіз матеріалу, 

інертність мислення та переключення, емоційні складові мислення й 

відволікання, швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги, 

вживання мови, грамотність тощо), уміння опрацьовувати інформацію 

(знаходити закономірності, визначати суттєві ознаки, складні аналогії, 
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виключати поняття тощо) та відкритість до змін (ригідність –       

мобільність) [153, с. 211]. 

Наведені тлумачення дозволяють дійти висновку, що в науковій 

літературі відсутнє чітке розмежування понять «готовність» та 

«підготовленість». Більш того, одні й ті самі складові відносять як до 

структури готовності, так і до структури підготовленості. На нашу думку, 

розуміння сутності й структури готовності та підготовленості певною мірою 

співвідносяться також із змістом відповідної компетентності майбутнього 

фахівця [96]. 

Враховуючи  вище викладене та тезу, що «професійна  готовність – це 

суб’єктивний  стан  особистості,  яка  вважає  себе  здібною  та  

підготовленою  до  певної  професійної  діяльності  і  прагне  до  її  

виконання.  Вона  не  обов’язково  узгоджується  з  об’єктивною  

професійною  підготовленістю»  [182, с. 362], результатом підготовки 

майбутнього соціального працівника до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки в започаткованому дослідженні було обрано 

відповідну підготовленість. 

Отже, підготовленість майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки – 

це їхня інтегративна характеристика, що базується на комплексі здобутих у 

процесі професійної підготовки знань, умінь, навичок, якостей і передбачає 

їхню придатність та здатність до виправлення та попередження відхилень у 

поведінці підлітка, переорієнтації його системи цінностей, розширення 

соціальних зв’язків, формування позитивного соціального досвіду, залучення 

до виконання соціальних вимог, запобігання перетворенню девіантної 

поведінки у злочинну. 

Для визначення структури підготовленості майбутнього соціального 

працівника до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки виходили з  того, що вона є  особистісною,  оскільки  в  ній  

проявляється  інтерес  і  ставлення  до  професійної  діяльності;  почуття  
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відповідальності;  упевненість  в  успіху;  натхнення;  потреба  у  виконанні  

поставлених  завдань  на  високому  рівні;  керування  своїми  почуттями;  

мобілізація  сил.  Крім  того,  така підготовленість  є  когнітивно-

операційною,  бо  містить  інструментарій  фахівця:  його  професійні  

знання,  вміння,  навички. 

Отже, структурними компонентами досліджуваної підготовленості 

було обрано:  

Мотиваційний компонент – свідчить про бажання майбутніх 

соціальних працівників оволодівати знаннями, вміннями і навичками 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки.  

Когнітивний компонент – зумовлений знаннями студентів щодо 

сутності та специфіки профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. 

Операційний  компонент – відображає професійно значущі вміння і 

навички майбутніх соціальних працівників з профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Емоційно-вольовий компонент – характеризує здатність студентів до 

саморегуляції та керування своїм емоційним станом, спроможність 

аналізувати та оцінювати результати своєї діяльності. 

Розглянемо складові зазначених компонентів підготовленості 

майбутнього соціального працівника до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки (див. табл. 1.1).  

Так, складовими мотиваційного компонента було обрано: мотиваційну 

орієнтацію у міжособистісних комунікаціях і потребу в професійному 

саморозвитку. Схарактеризуємо ці складові більш докладно.  

Соціальна робота в цілому і профілактично-корекційна робота з 

підлітками девіантної поведінки зокрема базуються на безпосередньому 

спілкуванні і передбачають прийняття партнера, адекватність його 

сприйняття і розуміння,  досягнення компромісу тощо. 

Таблиця 1.1 



 64 

Структура підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

№ Компонент Складові компонента 

1 Мотиваційний – мотиваційна орієнтація у міжособистісних 

комунікаціях; 

– потреба в професійному саморозвитку; 

2 Когнітивний – знання сутності, особливостей, форм та причин 

виникнення девіантної поведінки підлітків; 

– знання вікових і психологічних особливостей 

девіантних підлітків; 

– знання основних принципів, методів, форм і 

засобів профілактики та корекції девіантної 

поведінки підлітків;  

– знання нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту прав дитини. 

3 Операційний – дидактичні, 

– організаторські, 

– комунікативні, 

– діагностичні, 

– перцептивні, 

– сугестивні, 

– академічні вміння. 

4 Емоційно-вольовий – самоконтроль у спілкуванні; 

– управління власними емоціями; 

– розпізнання емоцій інших людей; 

– емпатія; 

– аналіз та оцінювання власної діяльності; 

– вольова саморегуляція. 

 

Соціальні працівники мають розуміти справжні причини поведінки 

підлітків, а їхні міжособистісні комунікації повинні відповідати загальним 

морально-етичним вимогам. Крім того, соціальні працівники мають володіти 

конкретними еталонами комунікації, що узагальнюють їхнє бачення та 

оцінку партнерів по спілкуванню. Такі еталони сприяють розумінню 

співрозмовника, дозволяють виявляти його психологічні особливості, проте 

формуються зазвичай стихійно і неусвідомлено.  

Найсуттєвішою ознакою міжособистісної комунікації є адекватність, 

що позначає точність і об’єктивність відображення  психологічного образу 

іншої людини і забезпечує взаєморозуміння підлітка і соціального 

працівника. Слід зазначити, що точність сприймання й розуміння залежить 

також від статі, віку, що робить спілкування з підлітками девіантної 
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поведінки досить складним. Для адекватної міжособистісної комунікації 

необхідні як спеціальна підготовка, так і великий соціальний досвід. 

Встановлено, що орієнтація на адекватність сприйняття і розуміння партнера 

породжується комплексом якостей соціального працівника, а саме здатністю 

до емпатії, рефлексії та ідентифікації. 

У можливих ситуаціях міжособистісного конфлікту, зокрема між 

соціальним працівником і підлітком-девіантом, ефективним шляхом щодо 

розв’язання конфлікту є досягнення компромісу, адже компроміс поєднує 

різноманітні переговорні стратегії та призводить до рішення, яке певною 

мірою задовольняє обох партнерів. У соціальній роботі стосунки з клієнтами 

полегшуються ціннісними орієнтаціями спеціаліста соціальної служби, проте 

з боку підлітків девіантної поведінки соціальний працівник не завжди 

сприймається як особа, зацікавлена в досягненні тих самих цілей, що і 

підліток. Таке небажання підлітків співпрацювати може призвести до 

міжособистісного конфлікту і потребує досягнення компромісу. Слід 

зазначити, що ігнорування компромісу при вирішенні гострих проблем 

призводить до генералізації конфлікту – переходу від поверхневих до більш 

глибоких суперечностей, збільшення діапазону різних точок зіткнення, що 

супроводжується розширенням меж конфлікту [107]. 

Саме тому мотиваційну орієнтацію у міжособистісних комунікаціях 

включено до мотиваційного компонента підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. 

Потребу у професійному саморозвитку обрано складовою 

мотиваційного компонента досліджуваної підготовленості, оскільки 

професійний саморозвиток соціального працівника – це насамперед свідома 

робота спрямована на  вдосконалення своєї особистості як професіонала, 

розвиток своїх професійних знань, умінь і навичок, які, з одного боку, 

забезпечують безперервний розвиток і успішну професійну реалізацію 

особистості соціального працівника, а з іншого – ефективність  його 
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профілактично-корекційної роботи. Виникнення потреби у власному 

професійному саморозвитку зумовлюється протиріччям між рівнем 

досягнутого розвитку і новими усвідомленими професійно-особистісними 

цілями і завданнями, що ставить профілактично-корекційна робота 

соціального працівника з підлітками девіантної поведінки.  

 Розуміння мотиваційних чинників професійного саморозвитку 

дозволяє не лише активізувати цей процес, але й забезпечити його 

безперервність і ефективність. До мотиваційних чинників професійного 

саморозвитку соціального працівника можна віднести: вимоги професійного 

середовища; індивідуальні особливості підлітків, які зумовлюють зміни у 

взаємодії та професійній діяльності; бажання змінюватися, розвиватись і 

вдосконалюватися відповідно до змін у процесі життєдіяльності; інтерес до 

процесу саморозвитку як чинника гармонізації емоційно-вольової сфери 

майбутнього соціального працівника; потреба реалізуватись як успішний 

соціальний працівник; отримання задоволення від професійної діяльності, її 

результатів, яке ґрунтується на емоційних переживаннях професійного 

успіху [234, с. 5-7].  

До складу когнітивного компонента підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки віднесено: 

– знання сутності, особливостей, форм та причин виникнення 

девіантної поведінки підлітків; 

– знання вікових і психологічних особливостей девіантних підлітків; 

– знання основних принципів, методів, форм і засобів профілактики та 

корекції девіантної поведінки підлітків;  

– знання нормативно-правових документів щодо соціально-правового 

захисту прав дитини. 

Операційний компонент досліджуваної підготовленості зумовлений 

такими групами вмінь: 
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– дидактичними: вміння знаходити необхідну інформацію, 

застосовувати відповідні дидактичні форми й методи для проведення 

виховної роботи з підлітками групи ризику, підлітками девіантної поведінки 

та їхніми родинами;  

– організаторськими: вміння зацікавити підлітків групи ризику, а також 

підлітків девіантної поведінки альтернативними видами діяльності шляхом 

організації емоційно привабливого та соціально значущого для них дозвілля; 

залучати колектив класу, керівництво школи, родину до профілактики та 

корекції їхньої поведінки;  

– комунікативними: вміння створювати довірливу атмосферу 

спілкування з підлітками групи ризику, підлітками девіантної поведінки; 

проводити бесіди з батьками щодо профілактики або корекції поведінки їхніх 

дітей;  

 – діагностичними: вміння використовувати безпосередню та 

опосередковану інформацію для вивчення різних проявів девіацій у 

підлітковому середовищі; визначати реальні прояви девіацій; діагностувати 

мотиви такої поведінки підлітків; диференціювати психологічно та соціально 

зумовлені відхилення поведінки; діагностувати умови та чинники «ризику»; 

виявляти інтереси, захоплення, здібності підлітків групи ризику, а також 

підлітків девіантної поведінки; 

– перцептивними: вміння передбачати реакцію підлітків групи ризику, 

підлітків-девіантів на виховну дію; прогнозувати їхню поведінку у 

спонтанних та спеціально відтворених педагогічних ситуаціях; прогнозувати 

можливі варіанти корекції девіантної поведінки; 

– сугестивними: вміння проводити аутогенний, комунікативний та інші 

види соціально-психологічного тренінгу з підлітками групи ризику та 

підлітками девіантної поведінки; переконувати їх у згубності та хибності 

обраних ним настанов і ліній поведінки; переорієнтовувати їхні інтереси, 

мотиви, цінності; 
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– академічними: вміння постійно поповнювати свої знання в галузі 

соціального забезпечення, психології, педагогіки, медицини, права для 

ефективного здійснення профілактики та корекції девіантної поведінки 

підлітків на засадах сучасних наукових здобутків. 

Складовими емоційно-вольового компонента підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки в дослідженні виступили: самоконтроль у 

спілкуванні; управління власними емоціями; розпізнання емоцій інших 

людей; емпатія; аналіз та оцінювання власної діяльності; вольова 

саморегуляція. 

Так, самоконтроль у спілкуванні було обрано складовою емоційно-

вольового компонента, адже спілкування з підлітками девіантної поведінки 

супроводжується значним психологічним навантаженням, психологічними 

перешкодами тощо. Тому соціальні працівники мають постійно стежити за 

собою; добре знати, де і як себе поводити, контролювати прояв своїх емоцій; 

не бути спонтанними у самовиявленні; уникати непередбачуваних ситуацій 

тощо.  

Необхідність розуміти та управляти власними емоціями зумовлена тим, 

що втрата соціальним працівником контролю над власним емоційним станом 

у процесі профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки може призвести до конфліктних ситуацій і зниження ефективності 

такої роботи. Управління власними емоціями і почуттями передбачає: 

стримування негативних емоцій, звільнення від негативних рис характеру, 

неперенесення власного поганого настрою на оточуючих. Дієвими способами 

управління власними емоціями визнано: розподіл   емоцій – розширення кола 

емоційних ситуацій, що призводить до зниження інтенсивності вияву 

окремих емоцій (особливо небажаних); зосередження, концентрація емоцій 

на чомусь одному, конкретному, що має вирішальне значення в даній 

ситуації, на певному стані людини; переключення емоцій – перенесення їх з 

напружено емоційних ситуацій на нейтральні; формування позитивних 
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емоцій, серед яких любов, довіра, вдячність. Отже, здатність розуміти власні 

емоційні стани та емоції інших людей, стримувати негативні емоції, володіти 

собою, відіграють значну роль у спілкуванні соціального працівника з 

підлітками девіантної поведінки [127].  

Щодо складової «розпізнання емоцій інших людей», віднесеної до 

емоційно-вольового компонента, то таке розпізнання відбувається шляхом 

установлення соціальним працівником набору ознак, за допомогою яких 

можна дійти висновку про наявність у клієнта певної емоції. Зіставлення 

сукупності ознак, що спостерігаються, зі схемою дозволяє ідентифікувати 

емоцію. Розпізнання емоцій, зокрема у підлітків девіантної поведінки, є 

досить складним, адже жодну з ознак не можна однозначно ототожнити з 

певною емоцією, тобто ідентифікація емоцій здійснюється на ймовірнісній 

основі. Слід зазначити, що на відміну від упізнання власної емоції, де 

провідною ознакою є суб’єктивне переживання емоції, розпізнання емоцій у 

підлітків-девіантів здійснюється переважно за зовнішніми проявами емоцій: 

мімікою, позою, зміною мовлення і голосу, поведінкою, вегетативними 

реакціями тощо. Для побудови ефективної комунікації соціальний працівник 

окрім зовнішніх проявів емоцій має враховувати антецеденти – те, що 

передує емоціям і є їх причиною. Якщо соціальний працівник уявляє собі 

ситуацію, в якій опинився підліток, його мету і зовнішні вияви емоції, то він 

володіє достатньою інформацією, щоб розпізнати певну емоцію і побудувати 

ефективну комунікацію [29]. Отже, розпізнання й розуміння соціальним 

працівником емоцій інших людей передбачає здатність реєструвати у своїй 

свідомості найбільш виражені прояви емоцій, виражати їх словами, включати 

до власного культурного досвіду, здатність до емпатії тощо.  

Емпатія є надзвичайно важливою для соціального працівника якістю, 

оскільки свідчить про емоційну чуйність на переживання інших людей.  

Емпатія у вигляді співчуття, співпереживання пов’язана з уміннями фахівця 

«проникати» у світ почуттів інших людей. У різноманітних життєвих, 

професійних ситуаціях емоційний відгук залежить від адекватності  
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сприйняття переживань людей, від уявлень про причини їх виникнення. 

Оскільки така чуйність є спонукальною силою, що спрямована на надання 

допомоги, то емпатію було включено до складу емоційно-вольового 

компонента підготовленості майбутнього соціального працівника до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки.  

Аналіз та оцінювання власної діяльності базується на здатності 

майбутнього соціального працівника визначати причинно-наслідкові зв’язки 

між метою діяльності та її результатами і передбачає: виявлення причин 

успіхів та невдач; внесення необхідних коректив у процес виконання 

професійної діяльності в цілому та профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки зокрема; усвідомлення операційного складу, 

механізмів такої діяльності; узагальнення, самооцінку своїх рішень, 

професійних дій; проектування професійних дій, діяльності; саморегуляцію; 

уміння бачити кінцеву мету діяльності та самостійно знаходити шляхи її 

досягнення; побудову програми професійного саморозвитку тощо.     

Вольову саморегуляцію обрано складовою підготовленості до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки за 

емоційно-вольовим компонентом, оскільки вона характеризує ступінь 

опанування майбутнім соціальним працівником власної поведінки в різних 

ситуаціях, його здатність усвідомлено управляти власними діями, станами. 

Вольова саморегуляція залежить від таких якостей фахівця, як 

наполегливість і самовладання.  

Так, наполегливість характеризує силу намірів студента – його 

намагання завершити розпочату справу. Студенти, наполегливість яких 

виражена яскраво, дієві, працездатні, активно намагаються виконати 

заплановане. Їхня головна цінність – розпочата справа. Перешкоди на шляху 

до цілі мобілізують таких студентів, проте відволікають альтернативи і 

спокуси. Їм притаманна повага до соціальних норм, намагання повністю 

підпорядкувати їм свою поведінку. У граничному прояві наполегливість 

подекуди призводить до втрати гнучкої поведінки. Студенти,  наполегливість 
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яких виражена не достатньо, мають підвищену лабільність, невпевненість, 

імпульсивність, що може призводити до непослідовної поведінки. Знижене 

тло активності та працездатності зазвичай компенсується підвищеною 

чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного 

трактування соціальних норм.  

Самовладання відображає ступінь довільного контролю емоційних 

реакцій і станів. Студенти,  самовладання яких виражена достатньо, емоційно 

усталені, добре володіють собою у різноманітних ситуаціях. Таким 

студентам властиві внутрішній спокій, упевненість у собі, що звільняє їх від 

страху перед невідомим, підвищує готовність до сприйняття нового, 

несподіваного і, як наслідок, поєднується зі свободою поглядів, новаторством 

та радикалізмом. Разом із тим, потяг до постійного самоконтролю, надмірне 

усвідомлене обмеження спонтанності може призвести до підвищення 

внутрішньої напруженості, заклопотаності і втомлюваності. Студенти,  

самовладання яких виражено недостатньо, спонтанні, імпульсивні, вразливі, 

надають перевагу традиційним поглядам, що дозволяє уникати інтенсивних 

переживань і внутрішніх конфліктів та сприяє  незворушному настрою. 

 Щодо саморегуляції у цілому, то високий ступінь її прояву властивий 

емоційно зрілим, активним, незалежним, самостійним студентам. Вони 

відрізняються спокоєм, упевненістю в собі, усталеністю намірів, 

реалістичністю поглядів, розвиненим почуттям власного обов’язку. Такі 

студенти зазвичай добре рефлектують особисті мотиви, планомірно 

реалізують свої наміри, вміють розподіляти зусилля та здатні контролювати 

свої вчинки. Їм притаманна виражена соціально-позитивна спрямованість. У 

граничних випадках можливе накопичення внутрішньої напруженості, 

пов’язаної з намаганням контролювати кожен нюанс власної поведінки та 

тривогою щодо найменшої її спонтанності. Низький ступінь прояву 

саморегуляції спостерігають у чуттєвих, емоційно неусталених, вразливих, 

невпевнених у собі студентів. Їхня рефлективність невисока, а загальне тло 

активності знижене. Таким студентам притаманна імпульсивність та 
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неусталеність намірів, що можуть бути пов’язані з незрілістю або з 

витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії та 

самоконтролю. 

Слід зазначити, що соціальна затребуваність у вольовій саморегуляції 

майбутніх соціальних працівників неоднозначна, адже високий ступінь її 

прояву може бути пов’язаний із проблемами в організації життєдіяльності і 

відносинах з людьми. Зазвичай він відображає появу дезадаптивних рис і 

форм поведінки. Проте низькі рівні розвитку наполегливості і самовладання 

можуть виконувати компенсаторні функції та свідчити про порушення 

розвитку властивостей особистості, вмінь будувати відносини з іншими 

людьми та адекватно реагувати на певні ситуації. 

  Знання сутності і структури підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки дозволяють визначити педагогічні умови її формування в процесі 

їхньої професійної підготовки, а також розробити критеріальний апарат та 

методику щодо її діагностування. 

 

Висновки з розділу 1 

 

Розділ присвячено визначенню теоретичних засад професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки: окреслено соціально-педагогічний 

аспект проблеми девіацій; розкрито специфіку соціальної роботи, зокрема 

щодо профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків; визначено 

сутність і структуру підготовленості до профілактично-корекційної роботи  з 

підлітками девіантної поведінки як результату професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до такої роботи у ВНЗ. 

Девіантну поведінку визначено як таку, що виникає як реакція людини 

на певні соціальні умови, характеризується невідповідністю офіційно 

встановленим або діючим у даному суспільстві нормам чи стандартам, 
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внаслідок чого відбувається їх порушення. Підлітками девіантної поведінки 

вважаємо осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, відхилення 

від загальноприйнятих норм поведінки яких корегуються соціальними 

службами.  

Організація та проведення спеціальних заходів щодо роботи з 

підлітками девіантної поведінки відбувається в межах соціальної роботи, 

основними видами якої є: соціальні діагностика і профілактика, реабілітація, 

корекція і терапія, проектування, прогнозування, експертиза, посередництво, 

консультування, забезпечення, страхування, піклування та ін. Визначення 

сутності та структури соціальної роботи, її різновидів, дозволили дійти 

висновку, що профілактика та корекція є її невід’ємними складовими. 

Отже, профілактично-корекційну роботу з підлітками девіантної 

поведінки розуміємо як вид професійної діяльності соціальних працівників, 

спрямованої на виправлення наявних та попередження можливих відхилень у 

поведінці підлітка шляхом підвищення рівня його соціальної адаптації, що 

передбачає: переорієнтацію його мотиваційної сфери та системи цінностей; 

розкриття особистісного потенціалу; розширення соціальних зв’язків; 

формування позитивного соціального досвіду; залучення до виконання 

соціальних вимог. Профілактично-корекційна робота передбачає також 

запобігання перетворенню девіантної поведінки підлітків у злочинну. 

Підготовленість майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки розглядаємо як таку 

їхню інтегративну характеристику, що базується на комплексі здобутих у 

процесі професійної підготовки знань, умінь, навичок, якостей і передбачає 

їхню придатність та здатність до виправлення та попередження відхилень у 

поведінці підлітка, переорієнтації його системи цінностей, розширення 

соціальних зв’язків, формування позитивного соціального досвіду, залучення 

до виконання соціальних вимог, запобігання перетворенню девіантної 

поведінки у злочинну. 
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Структуру досліджуваної підготовленості утворили: мотиваційний, 

когнітивний, операційний  та емоційно-вольовий компоненти. Складовими 

мотиваційного компонента було обрано: мотиваційну орієнтацію майбутніх 

соціальних працівників у міжособистісних комунікаціях, потребу у 

професійному саморозвитку; когнітивного – знання сутності, особливостей, 

форм та причин виникнення девіантної поведінки підлітків, їх вікових і 

психологічних особливостей,  основних принципів, методів, форм і засобів 

профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків, а також 

нормативно-правових документів щодо соціально-правового захисту прав 

дитини; операційного – дидактичні,  організаторські, комунікативні, 

діагностичні, перцептивні, сугестивні, академічні вміння; емоційно-

вольового – самоконтроль у спілкуванні, управління власними емоціями, 

розпізнання емоцій інших людей, емпатія, аналіз та оцінювання власної 

діяльності,  вольова саморегуляція. 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: 

[37, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 51]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З 

ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

2.1. Аналіз стану професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки 

 

Визначення педагогічних умов формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, передбачене завданнями дослідження, потребувало 

аналізу стану їхньої професійної підготовки щодо такої роботи. Аналіз такої 

підготовки здійснювали у трьох напрямах, що доповнювали один одний. По-

перше, проводили пілотне діагностування, що мало на меті виявити думку 

працівників соціальних служб щодо їхньої підготовленості до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та 

необхідності цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників 

до такої роботи. По-друге, вивчали чинні навчальні програми з підготовки 

фахівців із соціальної роботи, зокрема аналізували їхню виробничу практику 

в соціальних службах в аспекті формування практичних умінь і навичок 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. По-

третє, виявляли думку майбутніх соціальних працівників щодо їхньої 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Розкриємо зміст та результати кількісно-якісного 

аналізу стану такої підготовки більш докладно, відповідно до кожного з 

визначених напрямів.  

 Так, для проведення пілотного діагностування, спрямованого на 

виявлення думки працівників соціальних служб щодо їхньої підготовленості 
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до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та 

необхідності цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників 

до такої роботи було розроблено відповідну анкету (див. додаток Б) і 

сформовано вибірку, до складу якої увійшли 10 соціальних працівників 

Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(ОМЦСССДМ); 10 – благодійного фонду «Шлях до дому» (ШД) і 8 –

благодійного фонду «Жива надія» (ЖН). Загалом в анкетування взяли участь 

28 соціальних працівників. 

 Вибір респондентів здійснювали відповідно до критерію: наявність 

досвіду практичної роботи з клієнтами соціальних служб.  

На основі власної самооцінки респонденти мали відповісти на 12 

запитань анкети. 

Перше з них передбачало зазначення назви установи, в якій працює 

респондент. Друге запитання анкети мало визначити стаж роботи 

респондентів у соціальних службах. Отримані відомості наведено в таблиці 

2.1. 

           Таблиця 2.1 

Результати визначення стажу роботи респондентів –  працівників   

соціальних служб 

 ОМЦСССДМ «Жива надія» «Шлях до дому» Всього 

до 1 року 2 20% 0 0% 0 0% 2 7,14% 

від 1 до 3 років 6 60% 1 12,50% 1 10% 8 28,57% 

від 3 до 5 років 0 0% 3 37,50% 1 10% 4 14,29% 

від 5 до 10 років 1 10% 2 25% 6 60% 9 32,14% 

від 10 років 0 0% 2 25% 2 20% 4 14,29% 

не змогли 

відповісти 
1 10% 0 0% 0 0% 1 3,57% 

 

Третє запитання мало на меті визначити кваліфікацію працівників 

соціальних служб. Із запропонованих варіантів відповідей респонденти 

вибрали такі: фахівець із соціальної роботи – 10 (35,71%); соціальний    

педагог – 4 (14,29%); психолог – 4 (14,29%); юрист – 4 (14,29%); інша    
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відповідь – 7 (21,42%). Серед інших відповідей були такі: спеціаліст з 

реабілітації, соціолог,  соціальний журналіст, помічник вихователя, волонтер. 

 Згідно з четвертим запитанням, респонденти вказали, чи мають вони 

навички практичної роботи з підлітками девіантної поведінки. З 28 

респондентів, 23 (82,14%) дали позитивну відповідь, 5  (17,86%) – негативну. 

З тих, хто негативно відповів на це запитання, 3 юристи, 1 фахівець із 

соціальної роботи та 1 соціальний педагог (усі з них працюють у 

ОМЦСССДМ). 

 П’яте запитання передбачало виявлення можливостей здобуття навичок 

практичної роботи (стосувалося тих, хто позитивно відповів на четверте 

запитання). Варіанти відповідей були такі: А) в процесі навчання у ВНЗ; 

Б) шляхом стажування в соціальних організаціях, підвищення кваліфікації; 

В) самостійно, в якості волонтера; Г) безпосередньо в процесі професійної 

діяльності в соціальних установах; Д) своя відповідь. Респонденти мали 

можливість обрати декілька варіантів відповідей (надані відповіді 

узагальнені в таблиці 2.2). 

           Таблиця 2.2 

Результати виявлення можливостей здобуття навичок практичної 

роботи працівниками соціальних служб 

 

 ОМЦСССДМ «Жива надія» «Шлях до дому» Всього 

А 1 20% 3 37,50% 0 0% 4 14,28% 

Б 1 20% 2 25,00% 2 20% 5 17,86% 

В 0 0% 5 62,50% 3 30% 8 28,57% 

Г 3 60% 4 50,00% 7 70% 14 50,00% 

Д 1 20% 0 0% 1 10% 2 7,14% 

 

Надаючи власну відповідь, респонденти – працівники соціальних 

служб, зазначили, що набули навичок практичної роботи безпосередньо в 

процесі професійної діяльності, працюючи з підлітками, внаслідок життєвого 

досвіду тощо. 

 На наступне запитання «Чи доводиться Вам у межах Вашої 

професійної діяльності взаємодіяти з підлітками девіантної поведінки?» 



 78 

стверджувальну відповідь надали 23 (82,14%) респонденти, негативну – 2 

(7,14%). Майже не доводилося працювати з підлітками-девіантами  3 

(10,72%) працівникам соціальних служб. 

 Сьоме запитання передбачало визначення думки соціальних 

працівників щодо особистісних та професійно важливих якостей, необхідних 

для роботи з підлітками девіантної поведінки. До таких якостей респонденти 

віднесли: вміння знаходити контакт з підлітками, серйозно ставитися до їхніх 

проблем, толерантність, освіченість, вміння слухати, терпіння, знання основ 

психології, доброта, емпатія, чесність, альтруїзм, терпіння, відкритість, 

навички роботи з «важкими» дітьми, співчутливість, уміння мислити 

критично, професіоналізм, комунікабельність, цілеспрямованість, жага до 

навчання, гуманність, стриманість, порядність, професійність, рішучість, 

розумність, бути прикладом для інших. Як бачимо, означені відповіді 

охоплюють не тільки особистісні та професійно важливі якості, необхідні 

соціальному працівнику для роботи з підлітками девіантної поведінки, але й 

певні знання та вміння. 

 Восьме та дев’яте запитання щільно пов’язані між собою: «Чи 

доводиться Вам в межах Вашої професійної діяльності виконувати 

корекційно-профілактичну роботу з підлітками девіантної поведінки?», 

«Якщо так, то вкажіть, будь ласка, які функції в межах корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки Ви виконуєте». 

Було з’ясовано, що 18 з 28 респондентів, що становить 64,29% від загальної 

кількості опитаних, виконують корекційно-профілактичну роботу з 

підлітками девіантної поведінки. Вони вказали на такі функції в межах цієї 

роботи: консультування, супроводження, проведення тренінгів та 

корекційних занять, розробка та організація заходів, проведення досліджень 

серед цільової групи, бесіда з підлітками, арт- , казко-, танцювальна, рухова 

терапії, психологічна підтримка, соціально-педагогічні консультації, 

допомога в подоланні шкідливих звичок, профілактика негативних явищ.  6 

респондентам (21,43%) не доводиться виконувати корекційно-профілактичну 
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роботу в межах своєї діяльності, а 4 (14,28%) – майже не доводиться 

проводити таку роботу. 

 На десяте запитання «Чи вважаєте Ви себе підготовленим до 

здійснення корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки?» отримали такі відповіді: 

а) безумовно, підготовлений – 4 респонденти (14,28%); 

б) швидше підготовлений, ніж ні – 16  респондентів (57,14%); 

в) не змогли відповісти – 6 респондентів (21,44%); 

г) швидше непідготовлений, ніж підготовлений – 2 респонденти (7,14%); 

д) зовсім не підготовлений – 0 респондентів (0%). 

 Як бачимо з відповідей на це запитання, більшість респондентів 

вважають себе швидше підготовленими до здійснення корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки. При цьому не 

прослідковується певна залежність такої відповіді від стажу роботи в 

соціальних службах. Наприклад, «важко відповісти» – цей варіант відповіді 

вибрали респонденти як з малим (пів року, рік) стажем так і з досить значним 

(7 років), а відповідь «безумовно, підготовлений» – респонденти зі стажем 

від двох до одинадцяти років. 

 На одинадцяте запитання «Чи потрібна, на Ваш погляд, спеціальна 

підготовка майбутніх соціальних працівників до взаємодії та виконання 

корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки?» всі 

без винятку респонденти дали стверджувальну відповідь.   

Щодо дванадцятого запитання анкети, то респонденти мали вказати як 

саме, на їхню думку, має здійснюватися спеціальна підготовка майбутніх 

соціальних працівників до корекційно-профілактичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Серед запропонованих в анкеті варіантів відповідей 

погляди респондентів розподілилися наступним чином (можна було обирати 

кілька варіантів відповідей):  

а) безпосередньо в процесі навчання у ВНЗ – 17 (60,71%); 

б) шляхом підвищення кваліфікації – 13 (46,43%); 
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в) самостійно, як волонтер – 13 (46,43%) ; 

г) в процесі подальшої професійної діяльності в соціальних установах – 

18 (64,29%); 

д) інша відповідь – 5 (17,86%);  

Отримані відповіді свідчать про те, що спеціальна підготовка 

майбутніх соціальних працівників до корекційно-профілактичної роботи з 

підлітками девіантної поведінки має здійснюватися насамперед у процесі 

навчання у ВНЗ,  у процесі подальшої професійної діяльності в соціальних 

установах, а вже потім шляхом підвищення кваліфікації та самостійно, в 

якості волонтера. Крім того респонденти зазначали, що бракує практичних 

знань, отриманих під час навчання; потрібні спеціалізовані стажування, а 

також бажання вчитися й навчатися роботі з підлітками девіантної поведінки. 

Вивчення чинних навчальних програм з підготовки фахівців за галуззю 

знань «Соціальне забезпечення» та спеціальністю 6(7,8).13010201     

«Соціальна робота» показало, що навчання майбутніх соціальних 

працівників передбачає такі цикли нормативних дисциплін, як от: цикл 

гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та 

фундаментальної, професійної та практичної підготовки, переддипломну 

науково-дослідницьку практику та державну атестацію. Поряд із 

нормативними існують цикли вибіркових дисциплін – самостійного вибору 

навчального закладу і вільного вибору студента. Майбутні соціальні 

працівники поглиблено вивчають: основні положення і концепції соціології, 

особливості соціальних відносин і соціальних інститутів, соціальної 

поведінки і соціальних процесів; загальну, вікову і педагогічну психологію, 

психологію особистості, соціальну психологію, спеціальну психологію, 

психологічну діагностику; сучасний інструментарій щодо обробки даних 

соціологічних і психологічних досліджень; теорію і практику соціальної 

роботи, технології та методи соціальної допомоги різним категоріям 

населення з урахуванням досвіду роботи різних соціальних служб; сучасні 

підходи до організації та роботи різних соціальних служб, кадрового 



 81 

менеджменту, надання послуг у сфері соціального обслуговування та 

соціального захисту населення в Україні і за кордоном. 

Аналіз чинних навчальних програм з підготовки бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів із соціальної роботи показав, що ознайомлення 

майбутніх соціальних працівників із сутністю та формами прояву девіантної 

поведінки відбувається в процесі вивчення таких дисциплін, як от: «Галузева 

соціологія» (1 курс); «Технології роботи соціального гувернера», 

«Патопсихологія» (4 курс); «Соціальні технології роботи з сім’ями та дітьми» 

(5 курс).  

Так, на заняттях з дисципліни «Галузева соціологія» майбутні соціальні 

працівники вивчають такі аспекти девіантної поведінки, як от: поняття 

«норма», «соціальний контроль», «соціальні санкції»; аналіз соціальних 

причин девіантної поведінки; класифікування видів девіантної поведінки. 

Студентів знайомлять з прикладами різних проявів девіантної поведінки 

серед молоді, прищеплюють навички виявлення причин відхилень у розвитку 

людини. 

У процесі вивчення дисципліни «Технології роботи соціального 

гувернера» розглядають особливості виховання дітей з девіантною 

поведінкою; причини девіантної поведінки у фізично здорової дитини; дії 

гувернера, спрямовані на нормалізацію поведінки вихованця. Майбутні 

соціальні працівники вчаться також виявляти хронічні захворювання, 

симптоми яких можуть трактуватись як навмисні порушення дитиною 

морально-етичних норм. 

Проблемам психопатології залежності присвячено вивчення 

дисципліни «Патопсихологія». Студенти вчаться відрізняти норму від 

залежності, класифікувати залежності, виявляти вплив на психіку та організм 

людини різних психоактивних речовин, визначати етіологію та патогенез 

хімічних залежностей тощо. 

Вивчення дисципліни «Соціальні технології роботи з сім’ями та 

дітьми» передбачає  вивчення проблеми девіантної поведінки в аспекті сім’ї 
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та виховання. Майбутні соціальні працівники знайомляться із соціально-

дезадаптованими сім’ями; соціальною роботою з різними типами сімей; 

діагностикою відхилень у сімейному вихованні; особливостями дітей «групи 

ризику»; технологіями роботи з дітьми «групи ризику» тощо. 

 З особливостями підліткового віку майбутні фахівці із соціальної 

роботи знайомляться під час вивчення дисциплін «Галузева соціологія», 

«Психологія емоцій», «Педагогічна та вікова психологія» (1 курс). 

 Розглядаючи молодь як соціальну спільноту, дисципліна «Галузева 

соціологія» також ознайомлює першокурсників з основними тенденціями та 

альтернативними теоріями юнацького віку. 

В процесі вивчення дисципліни «Психологія емоцій» майбутні 

соціальні працівники знайомляться із віковими та статевими особливостями 

особистісної сфери дітей та підлітків, особливостями емоційної сфери дітей 

та підлітків з девіантними формами поведінки.  

Вивчення дисципліни «Педагогічна та вікова психологія» передбачає 

ознайомлення студентів з особливостями поведінки підлітків; психогенною 

шкільною дезадаптацією, її ознаками та причинами виникнення; кризою 

підліткового віку та причинами її виникнення; акцентуаціями характеру у 

підлітків, корекцією поведінки акцентуйованих підлітків тощо. 

З особливостями профілактичної, реабілітаційної та корекційної роботи 

майбутні соціальні працівники знайомляться в процесі вивчення таких 

дисциплін, як: «Волонтерство в соціальній роботі» (2 курс); «Медико-

соціальні засади здоров’я», «Технології та методи соціальної роботи» (3 

курс); «Соціальна робота з різними категоріями населення», «Соціально-

психологічне консультування в соціальній роботі», «Соціальна педагогіка»  

(4 курс). 

 Так, при вивченні дисципліни «Волонтерство в соціальній роботі» 

студенти не тільки готують інформаційні повідомлення з тем «Паління», 

«Алкоголь», «Наркотичні речовини», але й залучаються до тренінгу 

«Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі».  
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«Медико-соціальні засади здоров’я» – дисципліна, що передбачає 

ознайомлення студентів із ранньою профілактикою психічного здоров’я 

дітей та підлітків; профілактикою алкоголізму, наркоманії та токсикоманії; 

профілактикою хвороб, що передаються статевим шляхом. 

Дисципліна «Технології та методи соціальної роботи» знайомить 

студентів із медично-соціальними технологіями в реабілітаційній роботі, 

методами реабілітаційного впливу, а також із технологіями діяльності 

соціального працівника щодо профілактики девіантної поведінки підлітків. 

Під час вивчення дисципліни «Соціальна робота з різними категоріями 

населення» студенти розглядають місце та види реабілітації в роботі з 

різними категоріями населення (бездоглядні, залежні від речовин, молодь, 

дезадаптовані, інваліди, емоційно нестабільні тощо). 

З методами практичної корекції, індивідуальною психоконсультацією 

та психокорекцією, груповою психокорекцією майбутні соціальні працівники 

знайомляться під час вивчення дисципліни «Соціально-психологічне 

консультування в соціальній роботі». 

 Дисципліна «Соціальна педагогіка» вивчає профілактику і реабілітацію 

девіацій у дітей, підлітків і молоді; сутність соціально-педагогічної 

діяльності з підлітками та молоддю з наркотичною залежністю. 

 Слід зазначити, що студенти вивчають також інші питання, що 

посередньо стосуються корекційно-профілактичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Серед них: 

  – соціальна підтримка окремих категорій населення (дисципліна 

«Історія соціальної роботи», 1 курс); 

 – вплив настанови на поведінку; проблеми та чинники соціальної 

адаптації молоді (дисципліна «Соціальна психологія», 3 курс); 

 – групи ризику і соціальна робота; особливості роботи соціального 

працівника з асоціальними сім’ями (дисципліна «Технології та методи 

соціальної роботи», 3 курс) та ін. 
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Проведений аналіз чинних навчальних програм підготовки фахівців із 

соціальної роботи дозволив дійти висновку, що студенти отримують 

достатню теоретичну підготовку, але вивчення сутності девіації та її проявів 

у підлітковому віці, особливостей цього віку розсереджено за різними 

дисциплінами та строками навчання. Присутнє дублювання навчального 

матеріалу різними дисциплінами. Подекуди порушена логіка викладу 

навчального матеріалу внаслідок нераціонального розташування дисциплін у 

навчальній програмі підготовки фахівців із соціальної роботи. Щодо 

корекційно-профілактичної роботи, то з її технологіями та методами 

студенти також знайомляться переважно теоретично. Головної проблеми 

започаткованого дослідження – профілактично-корекційної роботи 

соціального працівника з підлітками девіантної поведінки, – безпосередньо 

торкаються лише дві дисципліни («Технології та методи соціальної роботи», 

«Соціальна педагогіка»), а час, відведений на вивчення цієї проблеми (8 навч. 

год.), безумовно недостатній. Що найважливіше, професійною підготовкою 

майбутніх фахівців із соціальної роботи майже не передбачено набуття 

практичних умінь і навичок профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки (тренінг «Профілактика негативних явищ в 

молодіжному середовищі» також не формує зазначених умінь і навичок). 

Для виявлення можливості набуття майбутніми соціальними 

працівниками практичних навичок профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки в процесі виробничої практики, що її 

проходять студенти 3-го курсу, було проаналізовано її програму. Виробнича 

практика передбачає виконання завдань двох категорій: загальні та 

індивідуальні. Загальні завдання обов’язкові для всіх студентів і не залежать 

від соціальної установи, що є базою практики. Загальними завданнями 

передбачено: визначення та описання категорій клієнтів соціальної установи, 

її організаційної та функціональної структури; вивчення нормативно-

правових актів, що регламентують її діяльність; визначення цілей, завдань,  

методів і форм соціальної роботи, типових для цієї установи; розробка схеми 
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технологічного процесу соціальної роботи; визначення критеріїв 

ефективності діяльності соціальної установи – бази практики. 

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно під 

керівництвом відповідальних за практику осіб від кафедри та соціальної 

установи. Слід зазначити, що такі індивідуальні завдання лише побічно 

торкаються проблеми дослідження, наприклад: 

– визначити психологічні особливості клієнтів соціальної установи, 

проаналізувати доцільні для роботи з ними психологічні теорії; 

запропонувати відповідні форми роботи; 

– схарактеризувати технологію та методи соціальної роботи з дітьми 

вулиці, що використовуються в соціальній установі; 

– скласти соціальний портрет клієнтів соціальної установи; 

– скласти соціальний портрет працівників соціальної установи; 

– скласти професіограму соціального працівника цієї установи; 

– скласти перелік головних соціальних проблем клієнтів соціальної 

установи; 

– розробити інструментарій (анкету, бланк інтерв’ю) для проведення 

індивідуального діагностування клієнтів соціальної установи та ін. 

З приводу зазначених загальних та індивідуальних завдань виробничої 

практики слід зазначити, що майбутні соціальні працівники лише тоді 

здобудуть практичні навички профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, якщо ця категорія є категорією клієнтів соціальної 

установи – бази практики. 

Щодо переддипломної практики, передбаченої навчальними 

програмами підготовки спеціалістів та магістрів із соціальної роботи, то вона 

спрямована передусім на вирішення завдань конкретної дипломної роботи 

(проекту). Лише незначний відсоток студентів продовжують вивчення 

різноманітних аспектів соціальної роботи з девіантною поведінкою, зокрема 

підлітків. 
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Як бачимо, практика майбутніх соціальних працівників також не 

забезпечує набуття ними практичних умінь та навичок корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Подальший аналіз стану підготовки майбутніх соціальних працівників 

до корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки 

передбачав  виявлення думки майбутніх соціальних працівників щодо їхньої 

підготовленості до такої роботи. Для цього було розроблено відповідну 

анкету (див. додаток В) та сформовано вибірку, до складу якої увійшли 

студенти випускних курсів денної форми навчання за спеціальністю 

«Соціальна робота» Одеського національного політехнічного університету 

(ОНПУ), тобто майбутні соціальні працівники. В опитуванні взяли участь 32 

студенти (21 студент 4-го та 11 студентів 5-го курсів). 

Згідно з розробленою анкетою, студентам було запропоновано 

сімнадцять запитань. Так, на перше запитання «Чи подобається Вам професія 

соціального працівника?», переважна більшість, а саме 21 студент, що 

становить 65,7% від загальної кількості респондентів, дали відповідь 

«Швидше подобається, ніж не подобається»; 5 студентів або 15,6%  – «Дуже 

подобається». Ще 4 студенти, що становить 12,5% від загальної кількості, 

зазначили, що їм «Швидше не подобається, ніж подобається» та «Не можу 

сказати». 1 студент (3,1%) відповів «Зовсім не подобається». Також 3,1% від 

загальної кількості, а саме 1 студент, зазначив, що він байдужий до цієї 

професії, хоча продовжує її вивчати.  

На друге запитання: «Якби Вам довелося вступати до вищого 

навчального закладу вдруге, чи обрали б Ви професію соціального 

працівника?» 14 студентів (43,7%) дали позитивну відповідь; 10 (31,3%) – 

негативну, а ще 8 студентів (25,00%) мали утруднення з відповіддю. 

Третє запитання: «На який стиль професійної діяльності Ви 

орієнтуєтесь?», дозволило з’ясувати, що на творчий підхід до виконання 

професійних завдань орієнтуватимуться лише 10 респондентів, що становить 

31,3%. 18 студентів, тобто 56,3% від загальної кількості, вважають, що 
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зможуть виявити творчій підхід щодо окремих видів діяльності у професії. 2 

студенти (6,2%) зазначили, що будуть працювати переважно на рівні 

позитивних взірців, що демонструють інші колеги. Ще 2 студенти (6,2%) 

відповіли, що надаватимуть перевагу роботі відповідно до інструкції.  

 Четверте запитання передбачало виявлення привабливих та 

непривабливих аспектів роботи соціального працівника, розгорнуті відповіді 

на яке подано в  таблицях 2.3 та 2.4. 

Таблиця 2.3 

Привабливість роботи соціального працівника   

(за результатами опитування студентів) 

№ Відповідь 

4 курс  

(21 особа) 
5 курс (11 осіб) Загалом 

студентів % студентів % студентів % 

1 
суспільна значущість 

професії 
13 61,9 7 63,6 20 62,5 

2 
можливість зробити 

кар’єру  
4 19,0 2 18,2 6 18,8 

3 

можливість працювати 

й спілкуватися з 

людьми 

14 66,7 7 63,6 21 65,6 

4 
робота відповідає 

моєму характеру 
4 19,0 1 9,1 5 15,6 

5 

різноманітність, 

творчий характер 

роботи 

8 38,1 6 54,5 14 43,8 

6 
наявність здібностей 

до обраної професії 
5 23,8 2 18,2 7 21,9 

7 

можливість покращити 

свій матеріальний 

стан, вирішити власні 

проблеми 

1 4,8 0 0 1 3,1 

8 
можливість постійного 

самовдосконалювання 
13 61,9 6 54,5 19 59,4 

         

З табл. 2.3 видно, що 65,6% респондентів серед привабливих аспектів 

роботи соціального працівника вказали на можливість працювати й 

спілкуватися з людьми; 62,5% – на суспільну значущість професії; 59,4% – на 

можливість постійного самовдосконалювання; 43,8% – на різноманітність, 

творчий характер роботи. 
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Таблиця 2.4 

Непривабливість роботи соціального працівника (за результатами 

опитування студентів) 

№ Відповідь 

4 курс 

(21 особа) 

5 курс 

(11 осіб) 
Загалом 

студентів % студентів % студентів % 

1 
відсутність суспільної 

значущості професії 
6 28,6 2 18,2 8 25,0 

2 
відсутність можливості 

зробити кар’єру  
6 28,6 3 27,3 9 28,1 

3 
необхідність працювати, 

спілкуватися з людьми 
0 0 0 0 0 0 

4 
робота не відповідає 

моєму характеру 
2 9,5 5 45,5 7 21,9 

5 

одноманітність, 

нормативний характер 

роботи 

3 14,3 1 9,1 4 12,5 

6 
відсутність здібностей до 

обраної професії 
1 4,8 1 9,1 2 6,3 

7 

відсутність можливості 

покращити свій 

матеріальний стан, 

вирішити власні 

проблеми 

12 57,1 5 45,5 17 53,1 

8 
необхідність постійного 

самовдосконалювання 
1 4,8 1 9,1 2 6,3 

  

Однією з головних причин непривабливості роботи соціального 

працівника, як свідчить табл. 2.4, студенти зазначили відсутність можливості 

покращити свій матеріальний стан, вирішити власні проблеми (53,1%). 

Необхідність працювати, спілкуватися з людьми жоден зі студентів не вважає 

причиною, яка відштовхує майбутніх студентів від вибору професії 

соціального працівника. 

 П’яте запитання мало виявити, чи розуміють студенти зміст девіантної 

поведінки. Відповіді показали, що майбутні соціальні працівники (біля 90%) 

мають загальне уявлення про девіантну поведінку як поведінку, що 

«відхиляється від норм». 

Щодо запитання «Як Ви вважаєте, чи потрібні соціальному працівнику 

знання про сутність девіантної поведінки, причини її виникнення та засоби її 
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профілактики й корекції?», всі студенти (100%) дали стверджувальну 

відповідь. 

На  сьоме запитання «В процесі вивчення яких дисциплін Ви 

знайомилися зі специфікою девіантної поведінки?», респонденти зазначали 

такі дисципліни, як от: «Вікова психологія», «Галузева психологія», 

«Психодіагностика», «Психологія особистості», «Патопсихологія», 

«Соціальна педагогіка», «Соціальна робота з різними категоріями 

населення», «Соціологія», «Технології та методи соціальної роботи», 

«Соціальна робота: теорія і практика»,  «Юридична психологія». Слід 

зазначити, що найчастіше студенти вказували на дисципліни «Соціальна 

робота з різними категоріями населення», «Технології та методи соціальної 

роботи», «Психологія особистості» та «Соціальна робота: теорія і практика». 

Один з респондентів (3,13%) зазначив таку дисципліну як «Волонтерство в 

соціальній роботі». Один із студентів (3,13%) не зміг відповісти на це 

запитання. Як показав аналіз чинних програм підготовки майбутніх фахівців 

із соціальної роботи, ознайомлення з девіантною поведінкою відбувається в 

процесі вивчення таких дисциплін, як «Галузева соціологія», «Технології 

роботи соціального гувернера», «Патопсихологія», «Соціальні технології 

роботи з сім’ями та дітьми». Деякі з них студенти взагалі не пригадали. 

Восьме запитання мало на меті виявити, які форми прояву девіантної 

поведінки відомі майбутнім соціальним працівникам. Узагальнюючи надані 

відповіді, зазначимо, що загалом (81,3%) студенти мають уявлення про такі 

форми, адже вказали на наркоманію, алкоголізм, дромоманію (втечі з дому), 

проституцію, паління, токсикоманію, суїцид, правопорушення, вандалізм, 

лудоманію (ігрову залежність), негативне ставлення до оточуючих, агресію 

тощо. Деякі студенти переплутали форми прояву девіантної поведінки з її 

типами, вказавши на аддиктивну та делінквентну поведінку.  

 Аналіз відповідей студентів на п’яте та восьме запитання дозволив 

дійти висновку, що переважна більшість студентів (понад 80%) повною 
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мірою розуміють сутність девіантної поведінки та ознайомлені з формами її 

прояву. 

 Дев’яте та десяте запитання анкети були спрямовані на виявлення 

знань майбутніх соціальних працівників щодо сутності корекції та 

профілактики девіантної поведінки.  

Під «корекцією» більшість респондентів (84,4%)  розуміють: «зміну 

асоціальних форм поведінки на соціально прийнятні»; «комплекс соціально-

психологічних заходів, які протистоять проявам девіантної поведінки»; 

«використання корекційних методик для зміни уявлень, навчання вмінням та 

навичкам відповідно до моральних, соціальних та культурних норм»; 

«соціально-педагогічний та психологічний комплекс процедур, спрямованих  

на регуляцію мотивацій, настанов та поведінки особистості»; «роботу, яка 

здійснюється для виправлення або усунення поведінки, що неприйнятна в 

суспільстві»; «допомогу людині в адаптації до соціуму»;  «спонукання людин 

до відходу від девіантної поведінки». 5 респондентів (15,6% від усієї 

кількості) утруднилися з відповіддю. Узагальнення відповідей студентів 

свідчить про те, що майбутні соціальні працівники ототожнюють корекцію з 

комплексом взаємопов’язаних та взаємозумовлених операцій і процедур 

соціально-педагогічного та психологічного змісту, спрямованих на регуляцію 

мотивації, ціннісних настанов і поведінки особистості, а через неї – на 

систему різних внутрішніх спонукань, що характеризують її ставлення до 

соціальних дій і вчинків. Таке узагальнене розуміння загалом відповідає 

дійсності, але слід зазначити, що воно побудоване на визначеннях окремих 

студентів і не дозволяє говорити про їхню повну обізнаність із таким видом 

діяльності соціальних працівників. 

Профілактику студенти тлумачать так: «запобігання девіантної 

поведінки у людини»; «комплекс заходів, які проводить спеціаліст, для 

запобігання негативних проявів девіації у суспільстві в цілому, конкретному 

колективі або в індивіда»; «систему заходів: загальнодержавних, правових, 

суспільних, економічних, медико-санітарних, педагогічних»;  «просвітництво 
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людини: до чого приводить така поведінка, наслідки». Деякі респонденти 

навели інструменти, за допомогою яких можна проводити профілактику 

серед населення в цілому та серед підлітків зокрема: лекції, соціальна 

реклама, тренінги, тематичні фільми тощо. 4 студенти, що становить 12,5% 

від загальної кількості респондентів, не змогли відповісти. Надані 

студентами відповіді свідчать про наявність у них лише загального уявлення 

про сутність профілактики та методи її здійснення. 

Одинадцяте запитання дозволило респондентам висловити свою думку 

щодо функцій, які має виконувати соціальний працівник у процесі 

корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Відповіді на це питання мали дуже широкий спектр: інформаційна, 

консультаційна, педагогічна, психологічна, психотерапевтична, 

просвітницька, профілактична, виховна, комунікативна (спілкування з 

девіантом та його оточенням), реабілітаційна, функція «зразка правильної 

поведінки», організаторська, посередницька, супроводжувальна, функція 

зміни напряму діяльності девіанта на соціально-позитивний тощо. З приводу 

зазначених студентами функцій корекційно-профілактичної роботи слід 

зазначити, що правильно вказані лише такі з них, як профілактична та 

організаторська. Інформаційну, педагогічну, психологічну, реабілітаційну та 

функцію «зразка правильної поведінки» не визнано такими функціями. 

Психотерапія відноситься до функції психологічної підтримки;  

консультаційна робота, спілкування з девіантом та його оточенням – до 

профілактичної функції; посередницька діяльність, виховні заходи, зміна 

напряму діяльності девіанта на соціально-позитивний – до координаційно-

посередницької; супроводження – до організаторської функції. Водночас такі 

функції корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки, як діагностична, прогностична, конфліктно-захисна майбутніми 

соціальними працівниками не зазначені. Отримані відповіді дозволяють 

дійти висновку про необхідність більш докладного вивчення функцій 
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корекційно-профілактичної роботи соціального працівника з підлітками 

девіантної поведінки (навіть на теоретичному рівні). 

Серед особистісних та професійно важливих якостей, необхідних 

соціальному працівнику для роботи з підлітками девіантної поведінки, 

студенти зазначили: терплячість, витримку, уважність, комунікабельність, 

толерантність, душевність, тактовність, кмітливість, наполегливість, 

лідерство, креативність, емпатію, цілеспрямованість, гнучкість мислення, 

усталеність до стресів, професіоналізм, уміння переконувати, здатність до 

порозуміння, здатність до аналізу, здатність орієнтуватися в екстремальній 

ситуації, індивідуальний підхід до клієнта тощо. Слід зазначити, що вказані 

якості необхідні фахівцям будь-якого профілю, зокрема й соціальним 

працівникам. Такі соціально прийнятні та особистісно значущі якості 

позитивно впливають не тільки на ефективність здійснення професійної 

діяльності, але й на успішне опанування професією, всебічну самореалізацію 

особистості майбутнього соціального працівника. Проте жоден із студентів 

не зазначив тих специфічних якостей, що потрібні соціальним працівникам 

для здійснення саме корекційно-профілактичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Це також свідчить про недостатню обізнаність 

майбутніх соціальних працівників із сутністю та специфікою корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки як одного з видів 

професійної соціальної роботи. 

Тринадцяте та чотирнадцяте запитання мали на меті виявити наявність 

у майбутніх соціальних працівників навичок практичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Лише 6 студентів, що становить 18,8%, дали позитивну 

відповідь щодо наявності таких навичок. 4 з цих студентів (12,5%) зазначили, 

що здобули їх в процесі вивчення профільних дисциплін; 3 (9,4%) – під час 

практики в соціальних організаціях; 1 (3,1%) – самостійно, в якості волонтера 

та 1 (3,1%) – завдяки активним методам навчання (тренінгам, діловим іграм). 

Отримані відповіді дозволили дійти висновку про відсутність у переважної 
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більшості студентів навичок практичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки. 

П’ятнадцяте запитання мало на меті визначити думку студенів щодо  

необхідності спеціальної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з підлітками девіантної поведінки. 30 респондентів, що становить 

93,8% від їх загальної кількості, дали стверджувальну відповідь. 2 студенти 

(6,2%) не змогли відповісти. 

Шістнадцяте запитання мало визначити думку респондентів щодо 

їхньої готовності працювати з підлітками девіантної поведінки. За 

результатами самооцінки студентів за п’ятибальною шкалою (1 – min, 5 – 

max) було отримано результати, наведені в таблиці 2.5.  

Таблиця 2.5 

Результати самооцінки студентів щодо готовності працювати з 

підлітками девіантної поведінки 

№ Бал 
4 курс 5 курс Загалом 

студентів % студентів % студентів % 

1 5 1 4,8 0 0 1 3,1 

2 4  2 9,5 2 18,2 4 12,5 

3 3 9 42,8 7 63,6 16 50,0 

4 2 5 23,8 1 9,1 6 18,8 

5 1 3 14,3 1 9,1 4 12,5 

6 Важко відповісти 1 4,8 0 0 1 3,1 

 

Як бачимо, лише один із студентів, що становить 3,1%, оцінив свою 

готовність працювати з підлітками девіантної поведінки максимальною 

кількістю балів – 5; по 4 студенти (12,5%) – оцінили означену готовність у 4 

бали й 1 бал; 16 студентів (50%) – в 3 бали; 6 студентів (18,8%) – у 2 бали; 

один із студентів (3,1%) не зміг відповісти. Отже, переважна більшість 

студентів не вважають себе добре готовими до  роботи з підлітками 

девіантної поведінки, що особливо яскраво спостерігається на 5-му курсі 

навчання.  

Заключне запитання анкети «Чи вважаєте себе підготовленим до 

корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки?» 
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дозволило отримати такі відповіді: безумовно підготовлений – жодної 

відповіді; швидше підготовлений, ніж ні – 7 (21,9%); важко відповісти – 14 

(43,8%); швидше непідготовлений, ніж підготовлений – 9 (28,1%); зовсім не 

підготовлений – 2 (6,2%). Як бачимо, переважна більшість майбутніх 

соціальних працівників не вважають себе підготовленими до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Проведений аналіз стану професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки дозволив дійти таких висновків: 

1) працівники соціальних служб досить часто стикаються з 

необхідністю взаємодіяти з підлітками девіантної поведінки, виконувати 

профілактично-корекційну роботу з ними, проте не мають спеціальної 

підготовки щодо цього. Досвід виконання такої роботи працівники 

здебільшого здобувають у процесі безпосередньої професійної діяльності в 

соціальних установах; 

2) працівники соціальних служб та майбутні соціальні працівники, які 

здобувають професійну підготовку у ВНЗ, переконані в необхідності 

цілеспрямованої підготовки до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки; 

3) незважаючи на розосередження відомостей зі специфіки девіантної 

поведінки підлітків, що їх отримують майбутні соціальні працівники у 

процесі професійної підготовки у ВНЗ, студенти мають уявлення щодо 

сутності девіацій у підлітковому середовищі, форм їх прояву, профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки тощо; 

4) в процесі професійної підготовки у ВНЗ майбутні соціальні 

працівники майже не здобувають умінь та практичних навичок з 

профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків. 

Зазначені висновки зумовлюють необхідність цілеспрямованої 

підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної 
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роботи з підлітками девіантної поведінки, пошуку та обґрунтування 

необхідних дидактичних засобів формування відповідної підготовленості. 

 

2.2. Педагогічні умови і педагогічна модель формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки  

 

Виявлення педагогічних умов формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з девіантними 

підлітками потребувало аналізу таких понять, як «умова» і «педагогічна 

умова».  

У довідковій літературі поняття «умова» трактується як «необхідна 

обставина, що уможливлює здійснення, утворення чогось або сприяє чомусь; 

обставина чи особливість реальної дійсності, за якої відбувається або 

здійснюється щось» [214, с.  717].    

Щодо характеристики педагогічних умов, то науковці трактують їх як: 

– необхідні й достатні обставини, від яких залежить ефективність 

навчально-виховного процесу (Н. А. Бугаєць [25]);  

– обставини, від яких залежить та за яких відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, 

опосередкований активністю особистості, групою людей [199];  

– сукупність соціально-педагогічних і дидактичних фактів, які 

впливають на навчальний процес, дозволяють керувати ним, вести цей 

процес раціонально, відповідно до предметного змісту із застосуванням 

ефективних форм, методів, прийомів (О. В. Акімова [2]); 

– комплекс певних взаємозалежних чинників (організаційно-

управлінських, змістових, методичних, технологічних, матеріально-

технічних), від раціонального використання яких залежить ефективне 

досягнення визначених цілей навчання (Л. І. Смеречак [201]); 
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– «сукупність взаємозалежних елементів освітнього середовища – 

чинників, що визначаються й усвідомлюються учасниками педагогічної 

взаємодії, реалізуються в навчально-виховному процесі вищої школи, 

впливають на стан кожного з них, спонукають викладачів і студентів до 

активізації власної діяльності з метою оптимізації професіогенезу майбутніх 

фахівців і спричиняють підвищення ефективності професійної підготовки 

людей з вищою освітою» (І. М. Мельничук [140, с. 210]). 

У започаткованому дослідженні педагогічні умови розглядаємо як 

спеціально створений комплекс зовнішніх обставин, упровадження яких у 

процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників сприятиме 

розвитку їхньої мотиваційної та емоційно-вольової сфери, формуванню 

знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Проаналізуємо педагогічні умови, які, на думку науковців, підвищують 

ефективність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у 

ВНЗ, зокрема підготовки до роботи з підлітками девіантної поведінки.  

 Так, З. З. Фалинська наголошує на впровадженні таких педагогічних 

умов: організація єдиної неперервної практичної підготовки; координація 

практичної підготовки за схемою ВНЗ – заклад соціальної і соціально-

педагогічної сфери; налагодження ділових контактів організаторів практики 

з працівниками соціальної сфери; залучення студентів до волонтерської 

діяльності; формування корпусу супервізорів тощо [231]. 

Педагогічними умовами, які сприяють формуванню готовності 

майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах 

акмеологічного підходу, І. І. Боднарук визначено: забезпечення професійної 

мотивації майбутніх соціальних працівників для визначення та досягнення 

«мікроакме» у процесі навчання; поєднання інноваційних і традиційних 

методів як складових акмеологічних технологій у професійній підготовці 

майбутніх соціальних працівників для підвищення рівня готовності 

застосовувати набуті знання у роботі; розширення діапазону професійних 
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умінь і навичок майбутніх соціальних працівників як особистісної вершини 

на шляху професійного становлення; організація самоосвітньої навчально-

пізнавальної діяльності майбутнього соціального працівника у контексті 

реалізації його програми саморозвитку [19]. 

В межах праксеологічного підходу такими умовами (за В. В. Савіцькою 

[185]) виступають: створення професійно-праксеологічно зорієнтованого 

середовища для розвитку позитивної мотивації студентів до соціальної 

роботи; розширення практично-когнітивної складової професійної 

підготовки; створення праксеологічно зорієнтованих навчальних завдань для 

раціонального використання оптимальних технологій соціальної роботи з 

позицій їх продуктивності, успішності, цілевідповідності; спрямування 

самоосвітньої діяльності студентів на оптимізацію використання технологій 

соціальної роботи в процесі вирішення праксеологічно зорієнтованих 

завдань. 

Як доведено Л. В.-В. Вєйландє, підготовку студентів до роботи з 

підлітками девіантної поведінки можна забезпечити шляхом: поповнення 

змісту їхньої професійної підготовки теоретичними питаннями щодо 

проблеми девіантної поведінки підлітків; прищеплення навичок і вмінь 

корекційно-виховної роботи; організації комплексу тренінгових занять 

контекстового характеру [33]. 

На відміну від Л. В.-В. Вєйландє, М. О. Малькова вважає, що для 

підготовки студентів до взаємодії з девіантними підлітками необхідно: 

забезпечити міждисциплінарний підхід, який інтегрує педагогічний, 

психологічний, соціологічний і медико-біологічний аспекти проблеми;  

оволодіння майбутніми фахівцями толерантним стилем спілкування як 

основою для організації ефективної взаємодії з підлітками девіантної 

поведінки; індивідуальне засвоєння студентами особливостей такої взаємодії 

в межах спеціально розробленої технології [133]. 

 На думку М. М. Ярошко, забезпечити професійну підготовку 

майбутніх фахівців до профілактично-корекційної роботи з педагогічно 
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занедбаними підлітками можна за рахунок: дотримання відповідних 

наукових засад організації їхньої професійної підготовки; посилення 

практичної спрямованості навчального процесу; впровадження 

інтегративного підходу, при якому в процесі професійної підготовки 

взаємодіють певні принципи, форми та методи аудиторної та позааудиторної 

навчально-виховної діяльності; поглиблення теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок профілактично-корекційної роботи з педагогічно 

занедбаними підлітками через різні форми навчально-виховного процесу та 

позааудиторної діяльності; урізноманітнення методики професійної 

підготовки у ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними підлітками; 

посилення питомої ваги практичної спрямованості навчальних занять, 

забезпечення безпосередньої практичної роботи з педагогічно занедбаними 

підлітками; збільшення кількості новітньої інформаційної, навчально-

методичної літератури з проблем педагогічної занедбаності підлітків; 

покращення умов (навчальних, організаційних, матеріально-стимулюючих та 

ін.) у ВНЗ,  центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для 

вдосконалення профілактично-корекційної роботи з педагогічно 

занедбаними підлітками; залучення до волонтерської роботи тощо [246]. 

Проведений аналіз дозволив виявити педагогічні умови, які можуть 

справити позитивний вплив на формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, а саме: координація практичної підготовки за схемою 

ВНЗ – заклад соціальної і соціально-педагогічної сфери; забезпечення 

безпосередньої практичної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

залучення студентів до волонтерської діяльності; забезпечення професійної 

мотивації майбутніх соціальних працівників; упровадження інтегративного 

підходу, при якому в процесі професійної підготовки взаємодіють певні 

принципи, форми та методи аудиторної та позааудиторної навчально-

виховної діяльності; поєднання інноваційних і традиційних методів навчання 

у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників; забезпечення 
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практичної спрямованості навчальних занять; поповнення змісту професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників теоретичними питаннями щодо 

проблеми девіантної поведінки підлітків, її профілактики та корекції; 

використання професійно зорієнтованих навчальних завдань; організація 

комплексу тренінгових занять тощо. 

Для виявлення ступеня ефективності зазначених педагогічних умов 

щодо формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки було 

проведено експертне оцінювання [109]. В такому оцінюванні взяли участь 15 

викладачів кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту ОНПУ, 

серед яких 10 кандидатів наук і 5 старших викладачів, які безпосередньо 

залучені до професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 

«Соціальна робота». Стаж педагогічної діяльності викладачів-експертів – від 

3 до 32 років. 

Експертам було запропоновано оцінити зазначені педагогічні умови за 

10-бальною шкалою відповідно до їх ефективності у формуванні 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, де 10 балів 

відповідали найбільш значущій педагогічній умові, 1 – найменш значущій 

(додаток Ґ).  

За результатами оцінювання для кожної із зазначених педагогічних 

умов був обчислений середній бал. Результати експертного оцінювання 

подано в таблиці 2.6. 

Як бачимо з таблиці 2.6, всі запропоновані педагогічні умови 

виявилися достатньо ефективними, адже відповідні їм середні бали 

перевищували  5 і набули значень від 6,9 до 9,3 (чим ближчий середній бал 

до 10, тим більш ефективною визнана педагогічна умова). Слід зауважити, 

що найбільш ефективним для формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників  до  профілактично-корекційної  роботи  з  підлітками   
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Таблиця 2.6 

Результати експертного оцінювання ефективності 

педагогічних умов щодо формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки 

Педагогічні умови Оцінка експертів 

Координація практичної підготовки за схемою ВНЗ – заклад 

соціальної і соціально-педагогічної сфери 

7,3 

Забезпечення безпосередньої практичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки 

6,9 

Залучення студентів до волонтерської діяльності 7,9 

Забезпечення професійної мотивації майбутніх соціальних 

працівників 

8,3 

Впровадження інтегративного підходу, при якому в процесі 

професійної підготовки взаємодіють певні принципи, форми та 

методи аудиторної та позааудиторної навчально-виховної 

діяльності 

 

8,7 

Поєднання інноваційних і традиційних методів навчання у 

професійній підготовці майбутніх соціальних працівників 

 

8,0 

Забезпечення практичної спрямованості навчальних занять 9,3 

Поповнення змісту професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників теоретичними питаннями щодо проблеми девіантної 

поведінки підлітків, її профілактики та корекції 

 

7,9 

Використання професійно зорієнтованих навчальних завдань 8,7 

Організація комплексу тренінгових занять 8,9 

 

девіантної поведінки експерти визнали забезпечення практичної 

спрямованості навчальних занять (середній бал 9,3); досить ефективними, на 

думку експертів, є такі педагогічні умови: «Організація комплексу 

тренінгових занять» (середній бал 8,9), «Впровадження інтегративного 

підходу, при якому в процесі професійної підготовки взаємодіють певні 

принципи, форми та методи аудиторної та позааудиторної навчально-

виховної діяльності» і «Використання професійно зорієнтованих навчальних 

завдань» (середній бал 8,7); наступними в рейтингу за ступенем ефективності 

посіли: «Забезпечення професійної мотивації майбутніх соціальних 
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працівників» (середній бал 8,3), «Поєднання інноваційних і традиційних 

методів навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників» (середній бал 8,0), «Залучення студентів до волонтерської 

діяльності» і «Поповнення змісту професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників теоретичними питаннями щодо проблеми девіантної 

поведінки підлітків, її профілактики та корекції» (середній бал 7,9), 

«Координація практичної підготовки за схемою ВНЗ – заклад соціальної і 

соціально-педагогічної сфери» (середній бал 7,3), «Забезпечення 

безпосередньої практичної роботи з підлітками девіантної поведінки» 

(середній бал 6,9). 

Отже, експертне оцінювання засвідчило доцільність запровадження в 

процес професійної підготовки всіх зазначених педагогічних умов, які було 

узагальнено в такі  педагогічні умови формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки: 

– забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

– інтеграція знань щодо сутності профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки; 

– упровадження в процес професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників ситуаційного та тренінгового навчання щодо здійснення 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

– залучення студентів до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки у ситуаціях реальної професійної діяльності.  

Обґрунтуємо доцільність запровадження комплексу визначених 

педагогічних умов і схарактеризуємо сутність кожної з них більш докладно. 

Так, необхідність забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки зумовлена тим, що лише наявність у майбутніх соціальних 

працівників адекватних мотивів навчально-професійної діяльності надають їй 
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глибокого особистісного змісту. В процесі професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників таке забезпечення може відбуватися зокрема шляхом 

мотивування студентів до застосування необхідних для виконання  

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки знань і 

вмінь. 

Як відомо, мотивування – це динамічний процес налаштування 

студентів на досягнення певних цілей, зумовлених ієрархією цінностей (адже 

ієрархія цінностей породжує ієрархію мотивів). Перетворення зовнішніх 

мотиваційних обставин на внутрішню професійну мотивацію проявляється у 

ціннісному ставленні студентів до навчання, подальшої професійної 

діяльності в цілому та профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки зокрема. Зауважимо, що ціннісне ставлення – «це 

зв’язок суб’єкта й об’єкта, в якому та чи інша властивість об’єкта не тільки 

значуща, але й задовольняє потребу суб’єкта, і цінністю в ньому є 

властивість суб’єкта, що відповідає інтересам суб’єкта чи поставленим ним 

цілям» [166, с. 40]. Якщо цінності існують незалежно від індивідуального, 

особистого ставлення до них з боку майбутнього соціального працівника, то 

поява ставлення породжує суб’єктивне значення, особистісний зміст 

об’єктивних значень. Згідно з концепцією особистісного змісту діяльності (за 

О. М. Леонтьєвим [122]), існують смислоутворювальні мотиви, що 

спонукають до діяльності та надають їй особистісного змісту, а також 

мотиви-стимули, які виконують роль спонукальних чинників. 

Смислоутворювальні мотиви є провідними та мають більш високий статус по 

відношенню до мотивів-стимулів. Саме провідні, смислоутворювальні 

мотиви можуть формуватися в різних видах діяльності, визначати появу 

кількох головних мотиваційних ліній у сукупності діяльностей соціального 

працівника. 

З цього приводу І. І. Боднарук наголошує, що для забезпечення 

професійної мотивації майбутнього соціального працівника важливим є 

мотив суспільного обов’язку у виборі професії, який є усвідомленням 
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студентом реальної суспільної користі від своєї участі у соціальній сфері 

діяльності, переживанням особистої відповідальності за успішну працю, 

готовністю до подолання можливих моральних труднощів. Спираючись на 

специфіку професійної діяльності майбутнього соціального працівника, 

дослідниця виокремлює такі групи мотивів обов’язку: 1) відповідальність за 

виконання, дотримання повсякденних професійних обов’язків і вимог; 

2) прагнення до вдосконалення і набуття майстерності в обраній справі; 

3) новаторство у праці та її організації; 4) загально-альтруїстичні прагнення 

тощо [18]. 

Крім того, формування ціннісного ставлення до навчання як засобу 

засвоєння профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки передбачає розкриття перед майбутніми соціальними 

працівниками головних перспектив цієї діяльності, а саме: перспектив, 

пов’язаних із соціальною значущістю та статусом професії; умов праці 

(матеріальних, морально-психологічних та ін.); можливості особистісного 

зростання та самореалізації в професії. 

Необхідність інтеграції знань щодо сутності профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та вибір відповідної 

педагогічної умови були зумовлені результатами аналізу стану професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до такої роботи, який засвідчив 

розосередження відомостей зі специфіки девіантної поведінки підлітків та 

сутності профілактично-корекційної роботи з ними.  

Зауважимо, що згідно з інтегративним підходом, цілісність знань 

формується завдяки інтеграції на основі спільних для всіх дисциплін понять, 

застосуванню методів і форм навчання, контролю і корекції навчальних 

досягнень, що спрямовують навчальний процес на об’єднання знань [75, 

с. 356]. Саме інтегративний підхід забезпечує: цілісне бачення та розгляд 

об’єктів; системну побудову всього навчального процесу; узагальнення і 

систематизацію змісту навчання, його компонентів (знань, умінь, навичок); 

взаємозв’язок теоретичного і практичного навчання; ефективне використання 
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міжпредметних зв’язків; формування цілісної системи узагальнених знань, 

способів і видів діяльності та ін. [17, с. 13]. 

Інтеграція є «ефективним та гнучким цілеспрямованим поєднанням 

елементів довкілля або навчально-виховного процесу для оптимізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців, що забезпечує цілісність й 

інформативну ємність знань та гармонійний розвиток особистості студента» 

[92, с. 13]. Є. А. Іванченко зазначає, що на рівні управління навчально-

виховним середовищем у професійній підготовці майбутніх фахівців можуть 

відбуватися такі інтегративні процеси, як от: інтеграція наукових знань, 

соціокультурна, територіальна інтеграція;  на рівні організаційно-

методичного забезпечення навчально-виховного середовища – інтеграція 

теоретичного та виробничого навчання, міжпредметна інтеграція; на 

психолого-педагогічному рівні – інтеграція знань, практичних умінь, 

навичок, досвіду професійної та соціальної діяльності [92].   

Отже, зазначена педагогічна умова дозволить, на наш погляд, 

інтегрувати та розширити знання студентів, які вони отримують під час 

вивчення різних дисциплін, а саме: знання щодо психофізіологічних, 

особистісних, інтелектуальних особливостей підліткового віку; сутності 

девіантної поведінки підлітків; підходів до оцінки норм поведінки і 

поведінки, що відхиляється від норми; різновидів девіацій у підлітковому 

середовищі; сутності найбільш поширених форм девіантної поведінки (серед 

яких аддиктивна, делінквентна, патохарактерологічна, психопаталогічна, 

агресивна, суїцидальна, руйнівна поведінка та ін.) та соціально-педагогічних 

засобів щодо її запобігання; теоретичних засад профілактики та корекції 

різних форм девіацій; особливостей первинної, вторинної, третинної 

профілактики як провідних засобів запобігання девіацій у підлітків. 

Аналіз вітчизняного ([19, 55, 57, 99, 139, 171, 185, 229, 253] та ін.) і 

міжнародного досвіду професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників ([35, 53, 116, 123, 140, 157, 168, 200, 203, 250, 257] та ін.) 

дозволив дійти висновку, що традиційна лекційно-семінарська система 
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навчання у поєднанні з нетривалою практикою не забезпечує бажаної 

ефективності та якості такої підготовки. Тому поряд із традиційною потрібні 

принципово нові, активні форми навчання, здатні поєднати теоретичну 

підготовку з практичною. До таких активних форм навчання відносять 

зокрема ситуаційне (кейс-навчання) та тренінгове навчання, що зумовило 

необхідність виокремлення такої педагогічної умови, як упровадження в 

процес підготовки майбутніх соціальних працівників ситуаційного та 

тренінгового навчання щодо здійснення профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки. Зазначені форми активного навчання є 

самостійними та не можуть бути замінені одна одною, оскільки кожна з них 

має певне змістове навантаження, що сприяє розвитку особистості 

майбутнього фахівця.  

Як відомо, кейс – це проблемна ситуація, яка потребує розв’язання 

шляхом аналізу інформації, виявлення проблеми та шляхів її вирішення, 

формування програми дій.  

Отже, ситуаційне навчання полягає в аналізі конкретної ситуації, яку 

розглядають у певний дискретний момент часу та для якої властиві 

колективне вироблення рішень; багатоальтернативність можливих рішень;  

єдина мета при виробленні рішення;   наявність керованої емоційної напруги 

студентів [169, с. 13-16]. 

Ситуаційне навчання передбачає створення під час навчального 

процесу такого середовища, у якому студенти можуть розвивати й 

застосувати ті навички пізнання й поведінки, які їм потрібні для вирішення 

проблем майбутньої професійної соціальної роботи. Саме тому ситуаційне 

навчання дозволяє викладачу мотивувати студентів до професійного 

самовдосконалення, зацікавлювати їх, заохочувати до висловлення власних 

думок та ідей, застосування знань і досвіду. Студенти, в свою чергу, 

привносять у навчальний процес свою активну увагу, відповідальне 

ставлення до нього, адже ситуаційне навчання вимагає від них умінь 

занурюватись у запропоновану викладачем ситуацію, ідентифікувати себе в 
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ній, бачити власні переваги й недоліки, що впливають на ефективне 

вирішення кожної конкретної ситуації. Водночас пошук конкретного 

рішення  кожної ситуації дає студентам настанову на продуктивну діяльність 

щодо досягнення практичного результату. Внаслідок постійного пошуку, 

виокремлення, класифікації, групування, аналізу й представлення інформації 

під час ситуаційного навчання у студентів виробляються вміння працювати з 

інформацією: шукати її, здійснювати аналіз, перетворювати інформацію з 

однієї форми представлення на іншу. Висловлення власної позиції, вміння 

слухати й розуміти співрозмовника, необхідні під час ситуаційного навчання, 

сприяють розвитку комунікативних умінь студентів: володіти вербальними й 

невербальними засобами спілкування, вступати в контакт. Під час 

ситуаційного навчання формується здатність до міжособистісних контактів. 

Пошук альтернативних шляхів вирішення проблемної ситуації позитивно 

впливає на формування вмінь виробляти моделі розв’язання проблеми. 

Постійна колективна взаємодія, конкуренція сприяють оволодінню етичними 

нормами й навичками моральної поведінки [196, с. 60].  

Отже, ситуаційне навчання має низку переваг щодо формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Щодо тренінгового навчання, то слід зауважити, що тренінг – це: 

 –  «спеціальний тренувальний режим, тренування; процес отримання 

навичок у будь-якій галузі шляхом виконання послідовних завдань, дій або 

ігор, спрямованих на опрацювання й розвиток потрібних навичок» [197, 

с. 310].  

– сукупність активних методів, що використовують для формування 

навичок самопізнання й саморозвитку [32, с. 21-22].  

За своїм змістом, як зазначає І. В. Вачков, що тренінг завжди 

відображає певну парадигму, наприклад: тренінг як своєрідна форма дресури, 

що дозволяє шляхом жорстких маніпулятивних прийомів сформувати 

потрібні паттерни поведінки й позбавитися непотрібних; тренінг як 
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тренування, внаслідок  якого  формують  і  відпрацьовують уміння й навички 

ефективної  поведінки;  тренінг  як  форма  активного навчання, спрямована 

на передачу психологічних знань, розвиток певних умінь і навичок; тренінг  

як  метод  створення  умов  для саморозкриття  учасників і  самостійного  

пошуку ними способів вирішення власних проблем [32, с. 21-22]. 

Специфічними рисами тренінгу І. В. Вачков називає: збереження 

принципів групової роботи; спрямованість на психологічну допомогу 

учасникам групи; наявність більш-менш усталеної групи; певна просторова 

організація; акцент на взаємовідносини між учасниками групи, що 

розвиваються і аналізуються в ситуації «тут і зараз»; застосування активних 

методів групової роботи; об’єктивація суб’єктивних почуттів та емоцій 

учасників групи, вербалізована рефлексія; атмосфера  розкріпачення та 

свободи спілкування між учасниками, клімат психологічної безпеки [32, 

с. 21-22].  

Як вважає О. С. Прутченков,  головними завданнями тренінгу є: 

оволодіння певними психолого-педагогічними знаннями; корекція й 

формування соціально-психологічних умінь і навичок учасників; 

усвідомлення цілісності свого соціально-психологічного буття серед людей; 

розвиток здатності до адекватного й повного пізнання себе та інших; 

оволодіння прийомами декодування психологічних повідомлень, що йдуть 

від оточуючих людей або груп; навчання індивідуалізованим прийомам 

міжособистісного спілкування; чуттєве пізнання групо-динамічних 

феноменів й усвідомлення своєї причетності до міжособистісних ситуацій, 

що вникають [181, с. 6]. 

У психолого-педагогічній літературі [32, 126, 181, 197, 198, 247] 

виокремлюють тренінги соціально-психологічні, психоаналітичні, 

комунікативні, ассертивні, гештальттренінги, аутотренінги, тренінги 

управління персоналом, бізнес-тренінги тощо. З урахуванням специфіки 

професійної соціальної роботи, а також профілактично-корекційної роботи з 
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підлітками девіантної поведінки, найбільший інтерес викликають соціально-

психологічний, ассертивний і аутотренінг. 

Так, соціально-психологічний тренінг є «сукупністю методик розвитку 

комунікативних якостей і рефлексивних здібностей, уміння аналізувати 

соціальні ситуації й себе в них, уміння адекватно сприймати себе й 

оточуючих. За допомогою соціально-психологічного тренінгу коректують 

особистісну взаємодію й спілкування», вчать попереджувати та долати 

конфлікти [198, с. 307]. 

Ассертивність позначає природність людини, її незалежність від 

зовнішніх впливів і оцінок, здатність самостійно регулювати власну 

поведінку й відповідати за неї. Вона вимагає вмінь уважно слухати й 

прагнень зрозуміти думку іншої людини, допомагає під час вирішення 

складних ситуацій. Ассертивна поведінка передбачає впевненість у собі й 

позитивну настанову. Ассертивна людина не тільки відповідає за власні дії, 

але й демонструє самоповагу й повагу до інших людей. Ассертивність 

передбачає уміння конструктивно поводитись, тактовно наполягати на 

власній позиції, реалізовувати зворотний зв’язок і, разом із тим, діяти 

переконливо для досягнення поставлених цілей. Тому ассертивний тренінг 

спрямований на розвиток здатності людини вільно та ясно висловлювати свої 

почуття й вимоги [197, с. 25].  

Аутотренінг сприяє підвищенню емоційної усталеності, стабілізації 

настрою й поведінкових реакцій, зниженню тривожності, внутрішньої 

напруженості, розвитку самовпевненості, покращенню соціальної адаптації й 

товариськості, а також здатності до психофізіологічної мобілізації резервних 

можливостей організму й особистості. В. С. Лобзін і М. М. Решетніков 

уважають, що застосування аутогенного тренування сприяє виробленню 

звички до самоконтролю, самоспостереження за зовнішніми виявами емоцій, 

уміння самостійно долати емоційну напруженість й організовувати таку 

поведінку, яка є найбільш раціональною в кожному конкретному випадку. На 
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думку авторів, це дозволяє підвищити мотивацію, збільшити продуктивність 

і якість праці, зокрема в умовах складної діяльності [126, с. 150]. 

Отже, завдання, які можуть бути вирішені за допомогою тренінгів, їхні 

специфічні риси зумовили вибір тренінгового навчання для формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Поєднання зазначених форм активного навчання сприяє, на нашу 

думку, не тільки успішному оволодінню студентами професійними вміннями 

і навичками, але й формуванню в них системного мислення, що надзвичайно 

важливо для фахівців міждисциплінарної науки, якою є соціальна робота. В 

цьому аспекті зазначені форми активного навчання незамінні. Водночас 

застосування зазначених форм активного навчання потребує чіткої концепції, 

адже вони мають бути логічно взаємопов’язані з навчальним процесом та 

взаємодоповнювати одна одну. Слід зауважити,  що ситуаційне та тренінгове 

навчання не можуть замінити в навчальному процесі лекційні заняття, які 

дозволяють висвітлити стан, проблеми і перспективи конкретної соціально 

незахищеної категорії населення, в нашому випадку підлітків девіантної 

поведінки, і тому залишаються невід’ємною складовою підготовки майбутніх 

фахівців із соціальної роботи університетського рівня.  

Як засвідчує аналіз педагогічних досліджень з проблем підготовки 

майбутніх соціальних працівників, мотиваційний зміст їхньої навчально-

професійної діяльності зазвичай не збігається із змістом професійної 

діяльності. Відмінність суб’єктів цих видів діяльності тим значуща, чим 

менше навчальний процес у ВНЗ адекватний майбутній професійній 

діяльності соціального працівника. І навпаки, така відмінність знижується, 

коли провідні мотиви навчально-професійної діяльності є внутрішніми щодо 

майбутньої професійної діяльності. Мінімізація зазначеної відмінності 

забезпечується шляхом безпосереднього залучення студентів до професійної 

соціальної роботи, завдяки чому навчальний процес набуває діяльнісно-

опосередкованого характеру. 
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Крім того, необхідність залучення студентів до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки у ситуаціях реальної 

професійної діяльності, окреслена четвертою педагогічною умовою, 

зумовлена тим, що в такому виді професійної діяльності як соціальна робота 

практичні вміння й навички відіграють неабияку роль. Для оволодіння ними 

студенти мають певний час спостерігати, як цю роботу виконують інші, 

мають наслідувати досвідчених фахівців. Тільки в умовах безпосередньої 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки під 

керівництвом наставника студенти мають можливість розвивати та 

вдосконалювати свої здібності. Навчання на робочому місці дозволяє 

майбутнім соціальним працівникам здобути конкретних навичок, відчути 

себе фахівцем та по-справжньому оцінити цінності соціальної роботи в 

цілому, та профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки зокрема. Крім того, під час роботи з наставником студенти 

відчувають, що їхня думка важлива, мають певну свободу дій і тому 

працюють з більш чіткою мотивацією та віддачею.  

Залучення студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки у ситуаціях реальної професійної діяльності – це не 

тільки можливість активного розвитку мотиваційно-ціннісного ставлення до 

такої роботи, відкриття та перевідкриття в ній особистісного змісту, 

формування відповідних настанов, але й професійна перебудова в 

суб’єктивному досвіді «професійних декларативних» знань у «професійно 

реальні», що є системоутворювальним чинником професійної підготовки 

студентів до соціальної роботи. Ніяка інша ланка начального процесу, як 

зазначають науковці (Т. Ф. Золотарева [89] та ін.), не має таких багатих 

ресурсів для того, щоб осягти загальну структуру соціальної діяльності та її 

окремих різновидів, набути досвіду її індивідуалізації, розвитку професійної 

самосвідомості через професійну рефлексію, професійного просування в 

просторі «минуле Я» – «актуальне Я» – «майбутнє Я». Крім того, робота в 
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соціальних службах дозволяє студентам перевірити теоретичні знання, 

сформовані під час професійної підготовки у ВНЗ. 

Волонтерська робота також надає студентам можливість залучитися до 

роботи та проявити себе у справі. На відміну від роботи на базі соціальних 

служб, волонтерська робота дозволяє майбутнім соціальним працівникам 

самостійно встановлювати межі для своєї діяльності, визначати її тривалість, 

прилаштовуючи свій час та енергію так, щоб досягти максимально успішного 

результату.  

Як різновид доброчинної діяльності, волонтерська робота має неабияке 

значення для формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, 

оскільки носить добровільний характер і є способом збереження і зміцнення 

людських цінностей, реалізації прав і обов’язків громадян, особистісного 

зростання; базується на принципах: альтруїзму (передбачає, що волонтер 

готовий до здійснення діяльності, спрямованої на вирішення важкої життєвої 

ситуації клієнтів, при цьому інтереси клієнтів виходять на перший план); 

безкорисливості (заснований на відсутності матеріальної зацікавленості у 

відносинах між волонтером і клієнтом); гуманізму (виражається в дотриманні 

прав людини, вияві доброзичливості, толерантного ставлення волонтера до 

клієнта);  милосердя (заснований на готовності волонтера допомогти людям 

через співчуття, людинолюбство); чуйності (припускає готовність волонтера 

вчасно допомогти людині, яка потребує допомоги); самовідданості (висуває 

пріоритетність інтересів клієнта у волонтерській роботі і наявність у 

волонтера оптимізму під час вирішення важкої життєвої ситуації клієнта);  

співчуття (передбачає гуманне ставлення до клієнтів) та ін. 

Вище висловлене дозволяє дійти висновку, що визначені педагогічні 

умови формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки щільно 

взаємопов’язані одна з одною, що зумовлює необхідність їх комплексної 

реалізації. 
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Розкриємо зміст педагогічної моделі формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки. Як відомо, модель  у  науковому  

дослідженні є деяким спрощеним аналогом об’єкта, функціонування  якого  

за  певними  параметрами  подібне до функціонування реального об’єкта. 

Моделі застосовують також для діагностування стану системи (процесу), 

аналізу й доцільного керування ним. Модель має перевагу над описовою 

системою, оскільки слугує  інструментом    для    прогнозування    подій,  що  

досі  не  спостерігалися. У  цьому її головна цінність. Побудова педагогічної 

моделі має на меті імітацію або відображення певних  властивостей, ознак, 

характеристик педагогічного об’єкта (явища), що досліджується, принципи 

його внутрішньої організації чи функціонування [130]. 

Виявлення специфіки профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, сутності і структури необхідної для виконання такої 

роботи підготовленості, критеріального апарату й методики діагностування 

досліджуваної підготовленості дозволили побудувати педагогічну модель 

формування  підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (рис. 

2.1).  

Запропонована педагогічна модель відображає зміст формувального 

етапу експериментально-дослідної роботи і представлена такими блоками: 

цільовим, проектувально-технологічним, структурним і діагностувальним.  

 Так, цільовий блок визначає мету педагогічного експерименту, 

спрямованого на   формування    підготовленості  майбутніх   соціальних     

працівників   до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки у процесі їхньої професійної підготовки у ВНЗ; проектувально-

технологічний блок представлений сукупністю педагогічних умов та 

послідовністю етапів формування    досліджуваного   феномена; структурний   

блок   презентує структуру підготовленості майбутніх соціальних 

працівників  до профілактично-корекційної  роботи  з  підлітками  девіантної 
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поведінки; у діагностувальному блоці відображено критеріальний апарат 

діагностування досліджуваної підготовленості відповідно до її структури,  

рівні  її  сформованості, а також  результат  формувального  етапу 

експериментально-дослідної роботи, який убачаємо у  сформованості в 

майбутніх соціальних працівників підготовленості до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Розроблені, теоретично обґрунтовані педагогічні умови і педагогічна 

модель формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

потребували подальшої експериментальної перевірки. 

 

2.3. Зміст формувального етапу експерименту 

 

Визначені педагогічні умови формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки лягли в основу формувального етапу експерименту і 

були реалізовані в межах спеціально розробленого і включеного в процес 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників тренінг-курсу 

«Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки». 

Зазначений тренінг-курс передбачав 3 кредити навчального часу (90 години). 

Розподіл годин представлено в таблиці 2.7. 

З таблиці 2.7  видно, що в межах першого модулю – «Теоретичні засади 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки», було 

заплановано 18 годин лекційних занять та 8 годин  самостійної роботи. 

Другим модулем «Практичні засади профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки» лекційних занять не передбачено, 

заплановано 12 годин практичних занять, 18 годин  тренінгових занять і 20 

годин самостійної роботи. Третім модулем «Виконання профілактично-
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корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки» заплановано 4 години 

практичних занять, 10 годин самостійної роботи.  

Таблиця 2.7 

Розподіл годин тренінг-курсу за змістовими модулями та видами 

занять 

 

Змістові модулі   

Кількість годин 

Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Тренінгові 

заняття 

Самостійна 

робота 

∑ 

1. Теоретичні засади 

профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної 

поведінки 

 

 

18 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

26 

2. Практичні засади 

профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної 

поведінки 

 

– 

 

12 

 

18 

 

20 

 

50 

 

3. Виконання 

профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної 

поведінки 

   

 

– 

 

 

4 

 

 

– 

 

 

10 

 

 

14 

Усього: 18 16 18 38 90 

 

Формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

відбувалося в три етапи. Перший етап – теоретичний – мав на меті 

систематизацію та узагальнення знань студентів щодо сутності, 

особливостей, форм і причин виникнення девіантної поведінки підлітків; 

вікових і психологічних особливостей девіантних підлітків; основних 

принципів, методів, форм і засобів профілактики та корекції девіантної 

поведінки підлітків;  нормативно-правових документів щодо соціально-

правового захисту прав дитини (відповідно до складових когнітивного 

компонента досліджуваної підготовленості). Цей етап відбувався в межах 

лекційних занять (аудиторна робота) та самостійної роботи студентів 

(позааудиторна робота).  

Другий етап – практичний – мав на меті формування вмінь та якостей,  

необхідних майбутнім соціальним працівникам для виконання 
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профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. Цей 

етап відбувався в межах практичних і тренінгових занять (аудиторна робота), 

а також самостійної роботи студентів (позааудиторна робота). Так, на 

практичних заняттях розв’язували ситуаційні завдання (кейси), спрямовані на 

формування дидактичних, організаторських, комунікативних, діагностичних, 

перцептивних, сугестивних та академічних умінь, необхідних для виконання 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

(відповідно до складових операційного компонента досліджуваної 

підготовленості). Тренінгові заняття передбачали виконання спеціально 

дібраних тренінгових вправ, спрямованих на формування в майбутніх 

соціальних працівників мотиваційної зорієнтованості на міжособистісну 

комунікацію; самоконтролю у спілкуванні; здатності до управління власними 

емоціями, розпізнання емоцій інших людей, емпатії; здатності до аналізу та 

оцінювання власної діяльності; до вольової саморегуляції; дозволяли 

студентам реалізувати свої потреби в професійному саморозвитку 

(відповідно до складових мотиваційного й емоційно-вольового компонентів 

досліджуваної підготовленості). 

 Третій етап – закріплювальний – мав на меті закріплення здобутих на 

попередніх етапах знань, умінь та якостей у процесі реальної професійної 

діяльності. Цей етап відбувався в межах практичних занять, які проводили зі 

студентами соціальні працівники на базі соціальних служб, клієнтами яких є 

підлітки девіантної поведінки; волонтерської діяльності майбутніх 

соціальних працівників із виконання профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки (позааудиторна робота). 

 Щодо співвідношення зазначених етапів формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки та відповідних педагогічних умов, то слід 

зазначити, що реалізація першої педагогічної умови (забезпечення 

мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки) відбувалася впродовж усіх етапів; 
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другої педагогічної умови (інтеграція знань щодо сутності профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки) – переважно впродовж 

теоретичного етапу; третьої педагогічної умови (упровадження в процес 

підготовки майбутніх соціальних працівників ситуаційного та тренінгового 

навчання щодо здійснення профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки) – впродовж практичного та закріплювального етапів 

(практичні заняття на базі соціальних служб); четвертої педагогічної умови 

(залучення студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки у ситуаціях реальної професійної діяльності) – 

впродовж закріплювального етапу. Схематично таке співвідношення подано 

на рис. 2.2. 

Схарактеризуємо кожен із визначених етапів більш докладно. Так, у 

межах теоретичного етапу було проведено 18 год. лекційних занять. На 

лекції 1 з теми «Підлітковий вік та його особливості» викладач 

ознайомлював студентів  з хронологічними межами підліткового віку та їх 

залежністю від соціокультурних умов; визначав головні особливості цього 

періоду: психофізіологічні, особистісні, інтелектуальні; аналізував 

суперечливий характер цього періоду, що призводить до кризи підліткового 

віку; виявляв особливості розвитку особистості підлітка, процесу його 

самопізнання; характеризував особливості ставлення підлітка до себе, до 

свого майбутнього, а також до дорослих та однолітків.  

 На лекції 2 з теми «Девіантна поведінка та причини її виникнення» 

було визначено зміст понять «поведінка», «девіація», «девіантна поведінка»; 

схарактеризовано особливості поведінки в підлітковому віці; проведено 

класифікацію девіантної поведінки; виявлено специфічні особливості 

девіантної поведінки в підлітковому віці, форми її прояву. Лекцію було 

закінчено дискусією, упродовж якої студенти під керівництвом викладача 

визначили та проаналізували чинники (біологічні, психологічні, соціально-

педагогічні, соціально-економічні, морально-етичні), що впливають на 

розвиток девіантної поведінки в підлітковому віці.   
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Рис. 2.2. Співвідношення етапів і педагогічних умов формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

На лекції 3 «Соціальна робота з профілактики та корекції девіантної 

поведінки підлітків» було схарактеризовано мету, специфіку та сутність 

профілактичної та корекційної діяльності; визначено комплекс заходів 

(соціальних, навчально-виховних, медико-психологічних і правових), що 

забезпечують  профілактику девіантної поведінки, зокрема в підлітковому 

віці; розкрито зміст профілактики девіантної поведінки підлітків через форми 

й методи первинної, вторинної, третинної профілактики; виявлено та 

схарактеризовано функції профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки: діагностичну, організаторську, координаційно-

посередницьку, прогностичну, конфліктно-захисну, психологічної підтримки 

тощо. 
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Наступні лекції було присвячено вивченню різновидів девіантної 

поведінки та сутності профілактично-корекційної роботи з підлітками 

відповідно до кожного з цих видів.  

Так, на лекції 4 з теми «Делінквентна поведінка як різновид девіантної 

поведінки» викладач схарактеризував сутність та особливості цього виду 

девіантної поведінки, зокрема в підлітковому віці. Враховуючи, що 

делінквентна поведінка призводить до порушення правових норм, лектор 

ознайомив студентів з тлумаченням поняття «правопорушення», визначив 

ознаки та види правопорушень. Далі студентам було представлено 

підготовлену лектором презентацію з теми «Девіантна віктимність як наука 

про жертву злочинів», за допомогою якої ознайомлено майбутніх соціальних 

працівників з провідними поняттями та індикаторами девіантної віктимності; 

чинниками, що призводять до розвитку девіантної віктимності; роллю 

жертви в механізмі скоєння злочину; соціальними наслідками девіантної 

віктимності. Далі було визначено профілактично-корекційні заходи, що їх 

уживають соціальні працівники в роботі з делінквентними підлітками. 

Лекцію 5 з теми «Аддиктивна поведінка як різновид девіантної 

поведінки» було розпочато з визначення залежної (аддиктивної) поведінки та 

її загальних ознак; було розглянуто форми залежної поведінки відповідно до 

об’єкта залежності; розкрито сутність співзалежності; проаналізовано 

чинники, що призводять до виникнення залежної поведінки; 

схарактеризовано соціальні та медико-психологічні наслідки залежних форм 

поведінки. Далі студенти виступили зі завчасно підготовленими 5-

хвилинними доповідями, що характеризували різні типи залежної поведінки, 

зокрема алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління та ін. Темами таких 

доповідей було обрано: «Чинники, що впливають на розвиток алкогольної 

залежності», «Особливості алкогольної залежності у підлітків», «Наркотична 

залежність та її характерні ознаки», «Мотиви та чинники, що сприяють 

залученню підлітків до наркотиків». Наприкінці лекції викладач ознайомив 

студентів з основними напрямами та формами профілактики та корекції 
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аддиктивних форм поведінки. Запропонував завдання для самостійного 

опрацювання, яке стосувалося пошуку діагностичних методик, за допомогою 

яких можна виявити в підлітків наявність залежностей. 

Лекцію 6 з теми «Патохарактерологічний, психопаталогічний та 

заснований на гіперздібностях типи девіантної поведінки» було присвячено 

визначенню сутності, загальних ознак та причин виникнення кожного з 

означених різновидів девіантної поведінки; аналізу наслідків 

патохарактерологічної, психопатологічної поведінки – аутодеструкції, 

аутоагресії (суїцидальної поведінки). Далі студенти були ознайомлені із 

засобами корекції та профілактики кожного з розглянутих на лекції 

різновидів девіантної поведінки. 

 Лекція 7 з теми «Агресивна та суїцидальна поведінка» передбачала 

вивчення сутності зазначених видів девіантної поведінки. Тому лекцію було 

розпочато з доповідей студентів, у яких було визначено поняття «агресія», 

«агресивна поведінка», «суїцид», «суїцидальна поведінка». Далі викладач 

ознайомив студентів із сутністю агресивної поведінки, проаналізував 

загальні особливості агресивних підлітків; схарактеризував суїцидальну 

поведінку, її закономірності, визначив типологію суїцидів. Студенти були 

ознайомлені із заходами профілактики та корекції агресивної і суїцидальної 

поведінки у підлітків. Далі відбулася дискусія з теми «Мотиви та причини 

суїцидальної поведінки в підлітковому віці». Лекцію було завершено 

перевіркою завдання для самостійного опрацювання. Однією з методик, що її 

було знайдено студентами для виявлення залежної поведінки в підлітків, став 

тест RAFFT [47], який є інструментом для виявлення груп ризику в 

підлітковому середовищі. Викладач запропонував одному із студентів 

схарактеризувати цей тест, його можливості щодо виявлення в підлітків 

хімічної залежності.   

Лекція 8 з теми «Втечі з дому, бродяжництво, жебрацтво» була 

присвячена виявленню причин, що призводять до втеч підлітків із дому, 

причин бродяжництва тощо. Лектор ознайомив студентів з методами 
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профілактики та корекції цих видів девіацій. Лекцію було закінчено 

презентаціями, що їх підготували студенти, в яких було представлено: 

статистичні відомості щодо чисельності таких клієнтів соціальної роботи за 

роками; інтерв’ю з представниками соціальних служб та правоохоронних 

органів, волонтерами щодо заходів, які вживаються для повернення таких 

підлітків до дому та притулків. Студенти, яким вдалося поспілкуватися з 

«дітьми-вулиці», ділилися своїми враженнями та пропозиціями щодо 

вирішення проблем втеч підлітків із дому, їх бродяжництва й жебрацтва. 

На останній лекції 9 з теми «Інші різновиди девіацій, їх профілактика 

та корекція» студенти ознайомлювалися з руйнівною поведінкою, 

вандалізмом, графіті. За допомогою презентації викладач розглядав види 

графіті та аналізував мотиви підлітків, що викликають руйнівну поведінку. 

Крім того, на лекції характеризувалися сексуальні та харчові аддикції, 

виявлялися причини їх виникнення та соціальні наслідки. Лекцію закінчили 

визначенням методів профілактики та корекції розглянутих на лекції 

девіацій. 

У межах практичного етапу було проведено 12 год. практичних і 18 

год. тренінгових занять.  

Так, практичне заняття 1 з теми «Виявлення схильностей підлітків до 

девіантної поведінки» передбачало формування у студентів діагностичних 

умінь під час роботи з методикою «Визначення схильності до поведінки, яка 

відхиляється від норми (А. Н.Орел)» [232, с. 362-370], що є стандартизованим 

тест-опитувальником, призначеним для вимірювання готовності (схильності) 

підлітків до прояву різних форм поведінки, що відхиляються від норми: 

настанови на соціально-бажані відповіді, схильності до подолання норм і 

правил, аддиктивної (залежної) поведінки, саморуйнівної поведінки, агресії 

та насильства, делінквентної поведінки, вольового контролю емоційних 

реакцій тощо. Опитувальник містить змістові та службові шкали. Змістові 

шкали спрямовані на вимірювання психологічної сутності комплексу 

взаємопов’язаних між собою форм девіантної поведінки, тобто соціальних та 
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особистісних настанов підлітка, що викликають таку поведінку. Службові 

шкали призначені для вимірювання схильності підлітка надавати про себе 

соціально-схвалювану інформацію, оцінювання достовірності результатів 

опитування в цілому, а також для корекції результатів діагностування за 

змістовими шкалами залежно від виявлення настанови респондента на 

соціально-бажані відповіді. Крім того, методика передбачає використання 

різних варіантів опитувальника, залежно від статі респондента (опитувальник 

для респондентів чоловічої статі містить 89 запитань, жіночої статі – 

передбачає діагностування за додатковою шкалою – «прийняття жіночої 

соціальної ролі» та містить 98 запитань); застосування кількох 

альтернативних варіантів обробки результатів тестування для респондентів 

кожної статі. Широке застосування працівниками соціальних служб, 

соціальними педагогами зазначеної методики зумовило її вибір для 

формування в майбутніх соціальних працівників діагностичних умінь, 

необхідних для виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. 

На початку першого практичного заняття викладач ознайомив 

студентів із сутністю цієї методики, надав інструкцію щодо її використання. 

Далі студенти відповідали на запитання, використовуючи той чи інший 

опитувальник, залежно від статі; під керівництвом викладача обробляли свої 

відповіді, надавали кількісний та якісний аналіз результатів.  Для закріплення 

набутих умінь студенти мали продіагностувати 3-х підлітків та обробити 

результати діагностування, що стало завданням для самостійного виконання. 

Наступні практичні заняття 2-6 були спрямовані на формування в 

майбутніх соціальних працівників академічних, комунікативних, 

дидактичних, перцептивних, організаторських умінь, для чого було обрано 

ситуаційне або кейс-навчання.  

Так, на початку практичного заняття 2 «Ведення випадку» студенти 

звітували щодо результатів проведеного ними діагностування 3-х осіб різної 

статі підліткового віку за методикою «Визначення схильності до поведінки, 
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яка відхиляється від норми» (А. Н. Орел), представили якісний аналіз 

результатів. 

Далі викладач ознайомив студентів з таким кейсом: 

До соціального працівника звернулася сім’я з п’яти осіб: батько, мати 

та три дитини. Батько – не рідний для всіх трьох дітей (вітчим). Батьки 

одружилися кілька років тому. Вчителі скаржаться на доньку (14 років) та 

обвинувачують її у періодичних крадіжках. Причини власних імпульсивних 

крадіжок дівчинка пояснити не може. Вона з благополучної і добре 

матеріально забезпеченої сім’ї. Усі члени сім’ї орієнтовані на культуру, 

високі духовні цінності. Вітчим не може зрозуміти: «Чого донці не вистачає? 

Якщо б попросила – все б дали. Навіщо красти?». 

 Студенти мали запропонувати програму роботи з таким випадком, 

проаналізувати можливі причини крадіжок, визначити методи та способи 

впливу на дівчинку. 

 В процесі обговорення ситуації було з’ясовано три головні причини 

крадіжок у підлітковому віці: сильне бажання володіти річчю, що дуже 

подобається, всупереч голосу совісті; недостатній розвиток моральних 

уявлень та волі; серйозна психологічна невдоволеність підлітка. Враховуючи 

особливості сім’ї, описаної в кейсі, майбутні соціальні працівники 

зупинилися на третій з них і висунули такі гіпотези:  

– Крадіжка була реакцією дівчинки на травмуючі життєві обставини. У 

сім’ях, де виявлено дітей, які крадуть, зазвичай спостерігається емоційна 

холодність між родичами. Дитина з такої сім’ї відчуває, що її не люблять, або 

в ранньому дитинстві пережила розлучення батьків. Навіть якщо 

зберігаються відносини з татом, дитина бачить відчуженість, ворожість між 

батьками. Можливо, дівчинці потрібна підтримка та емоційне прийняття з 

боку членів родини. У цьому випадку крадіжки – це спроба поєднати 

розлучених батьків навколо «спільної проблеми». 

– Крадіжки є способом звернути увагу батьків, які досить гостро 

реагують на моральні теми. 
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– Крадіжки як помста батькам за емоційне відчуження. Проте своєю 

поведінкою такі підлітки ще більше відсторонюють від себе оточуючих, 

налаштовують їх проти себе. Внаслідок цього між підлітком та родичами 

постає стіна, в дитині батьки бачать монстра, який не здатний до каяття. 

– Крадіжки – це крик про допомогу, спроба «достукатися» до 

дорослих, потреба в підтримці. Дівчинка могла взяти на себе провину за 

розлучення батьків і, як наслідок, мати невротичну потребу в покаранні. В 

цьому випадку крадіжки – це привід для покарання. 

– Крадіжки можуть бути спробою самоствердження, що також свідчить 

про неблагополуччя  підлітка. Дівчинка таким чином хоче звернути на себе 

увагу, завоювати прихильність кого-небудь (пригощаннями, грошима або 

красивими речами). 

Після виявлення можливих гіпотез поведінки дівчинки викладач 

повідомив студентам, що найбільш адекватною технологією вирішення такої 

ситуації та подібних їй є аналітико-перетворювальний метод – 

перевиховувальна корекція поведінки підлітка, що здійснюється в такій 

послідовності: 

1) психологічна кваліфікація особистісних деформацій підлітка, 

виявлення їх внутрішніх механізмів, визначення рівня психічних змін 

(індивідуально-психологічного, міжособистісного, особистісного), 

мотиваційно-потребнісної й ціннісно-змістової сфери; 

В результаті такої кваліфікації можливі: нове сприйняття деяких 

практичних проблем підлітка та пропозиція залучити інші, що не стосуються 

«міліцейських», «батьківських» або «вчительських» підходів до вирішення 

проблеми підлітка відповідно до визначених гіпотез. 

Методами корекційної роботи в такому випадку є: бесіди (з дівчинкою, 

мамою та вітчимом, батьком); діагностичні проективні методи: малюнки  

сім’ї; тест Жиля, тест Дембо-Рубинштйн в модифікації, методика 

діагностування соціально-психологічних настанов особистості в 

мотиваційно-потребнісній сфері О. Ф. Потьомкіної [204, 205, 208, 209].  
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 2) на основі проведеного аналізу встановлення конкретних завдань 

щодо профілактичних, дидактичних та корекційних впливів; 

 3) знаходження, розробка та апробація конкретних тактичних 

прийомів, оптимальних умов їх реалізації (цей етап водночас є перевіркою 

попередніх гіпотез та висновків, зроблених на перших двох етапах).  

 Далі викладач та студенти обговорювали корекційні впливи, 

спрямовані на відносини в сім’ї та на ставлення до дівчинки в школі. Під час 

дискусії було з’ясовано, що завданнями соціального працівника в цьому 

випадку є: 

– створення  довірливої атмосфери; 

– спокійна бесіда з дівчинкою та батьками; обговорення почуттів 

підлітка, батьків; аналіз почуттів «постраждалих»; 

– спільний пошук вирішення проблеми (особливу увагу дівчинки слід 

звернути на можливість виправити зроблене нею; необхідність брати 

відповідальність за свої вчинки; полегшення, що виникає внаслідок 

вирішення проблеми: вкрадену річ потрібно повернути хазяїну). Проте не 

потрібно змушувати підлітка повертати річ самостійно, можна піти разом з 

ним, адже той має відчувати, що кожна людина має право на підтримку; 

– допомога щодо встановлення довірливих стосунків в родині за 

допомогою сімейної групової терапії із залученням всіх членів родини; 

– корекція самоставлення дівчинки (корекція самооцінки, робота з 

почуттям провини, зокрема з невротичною провиною за розлучення); 

– корекція способів отримання уваги та підтримки; 

– аналіз і корекція способів встановлення стосунків з однолітками;  

– пошук сфер підтримки для дівчинки (хобі, спорт, секції та ін.);  

– залучення дівчинки до групи психологічної підтримки для підлітків. 

Практичне заняття завершили рефлексією: кожен із студентів 

відзначив, що нового він дізнався в процесі розв’язання запропонованого 

викладачем кейсу. Далі викладач запропонував студентам завдання для 

самостійного опрацювання. Одним з них було проведення діагностування 
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трьох осіб підліткового віку за методикою «Вирішення складних ситуацій», 

кількісний та якісний аналіз отриманих результатів [47]. Інше завдання 

полягало в опрацюванні кейсу, що його оголосив викладач. 

Кейс: Мій чоловік помер в день 13-ліття сина. Після похорон син став 

дуже замкненим, хоча до тих пір ділився зі мною своїми думками та 

враженнями. Він замкнений і небалакучий скрізь: вдома, у школі, навіть 

серед друзів. Складається таке враження, що він навіть перестав цікавитися 

тим, що йому подобалося до цього трагічного випадку. Що зробити, щоб він 

став таким, яким був раніше? 

Практичне заняття 3 «Профілактично-корекційна робота з 

аддиктивною поведінкою підлітків» розпочали з обговорення кейсу, 

запропонованого студентам для самостійного відпрацювання. Майбутні 

соціальні працівники мали виокремити найбільш значущу для вирішення 

проблеми клієнта інформацію, сформулювати гіпотези про можливі причини 

труднощів клієнта та визначити основні напрями роботи над проблемою.  

Так, було висунуто загальну гіпотезу: підлітки переживають горе по-

різному на різних етапах. Так само як дорослі, вони проходять певні стадії 

переживання, а саме: стадію шоку, стадію «пошуку» і приблизно через 

півтора-два місяці стадію гострого горя (страждає не тільки душа, але й тіло). 

Далі відбувається ідеалізація минулого. За рік наступає завершальна стадія 

горя. 

Оскільки запропонований у кейсі випадок був доволі типовий, то 

причини його виникнення було визначено студентами вірно. Далі викладач 

запропонував студентам оголосити свої пропозиції щодо роботи над 

проблемою. Серед основних напрямів роботи над проблемою, що їх 

запропонували студенти, було: 

 – давати підлітку конкретну й точну інформацію, відповідати на всі 

його запитання, адже розуміння смерті – процес доволі повільний, тому 

говорити про те, що відбулося, потрібно багато разів; 
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– не приховувати свої почуття від підлітка, тоді йому легше бути 

виявляти свої; пам’ятати, що діти відчувають сильну потребу згадувати 

померлого, одночасно усвідомлюючи те, що сталося; 

– уникати непотрібних розлук з підлітком; 

– якщо підліток має відчуття провини, то необхідно працювати з цим 

почуттям, щоб нівелювати його вплив; 

– необхідно обговорювати з підлітком його страх смерті, хвилювання 

щодо можливої смерті батьків, наполягати на тому, що такі випадки доволі 

рідкісні. 

Заняття продовжили вирішенням кейсів, які, на відміну від попередніх, 

мали не загальний, а специфічний характер і стосувалися конкретних видів 

девіацій. На цьому занятті викладач запропонував студентам кейси, пов’язані 

з аддиктивною поведінкою. Заняття проходило у вигляді ділової гри. 

Студенти були розподілені на дві команди, кожній з яких було 

запропоновано певний кейс. Робота з кейсом тривала 20 хвилин. 

Кейс 1. На консультацію прийшли батьки підлітка. Сину 16 років. Він 

став себе незвично поводити, нервовий, щось приховує. Часто в нього 

«блищать очі». Погіршилися шкільна успішність та поведінка. 

Студенти першої команди мали висловити гіпотези щодо причин 

описаної поведінки; схарактеризувати ознаки, за якими батьки могли 

визначити, що їхній син вживає алкоголь або інші психоактивні речовини; 

визначити основні напрями роботи із зазначеним випадком. 

Гіпотезами, що їх висловили студенти цієї команди, були такі: 

погіршення відносин між підлітком та батьками, однолітками або вчителями; 

підліткова депресія. Студенти визначили ознаки, за якими батьки мали дійти 

висновку про вживання алкоголю: від сина тхне алкоголем; зникають гроші; 

зміна настрою; депресивний стан; підліток не повідомляє батькам, де 

знаходиться. Для роботи із зазначеним випадком студенти запропонували 

такі профілактично-корекційні заходи: бесіда з батьками з метою виявлення 
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причини такої поведінки підлітка, пояснення необхідності більше 

спілкуватись із сином, індивідуальне консультування підлітка. 

Кейс 2. Шкільний психолог, спілкуючись із соціальним працівником, 

повідомив, що один із десятикласників під час анкетування зізнався, що 

вживає наркотики. В процесі бесіди з психологом підліток сказав, що 

нещодавно припинив вживати їх, оскільки вони подорожчали. Шкільний 

психолог висловив колезі свої вагання щодо щирості слів десятикласника. 

Водночас зазначив, що в нього склалися з підлітком добрі стосунки, той 

довіряє йому, прислуховується до порад. Остерігаючись, що може втратити 

довіру хлопця, зробити неправильний крок і не справитися з цим випадком 

самотужки, незважаючи на велику кількість прочитаної літератури з проблем 

наркоманії, психолог попросив поради, як допомогти хлопцю. 

Студенти другої команди мали дати пораду колезі. Такими порадами 

були висловлені: хлопця потрібно переконати в необхідності звернутися до 

лікаря, бути під його наглядом та дотримуватися медичних приписів. Крім 

того, студенти зазначили, що необхідно звернути увагу на оточення хлопця, 

розгорнути грамотну антинаркотичну кампанію в школі, де він навчається. 

Після описання заходів, визначених кожною командою для роботи з 

запропонованим випадком, перейшли до спільного обговорення пропозицій. 

Викладач проаналізував та доповнив відповіді студентів, зокрема наголосив, 

що при вирішенні другого кейсу необхідно виявити характер сім’ї, у якій 

виховується хлопець, та у випадку її благонадійності провести бесіду з 

батьками та повідомити їм про ситуацію, яка склалася. 

За наявності часу, розв’язували додаткові кейси. 

Практичне заняття продовжили рефлексією: кожен із студентів 

відзначив, що нового він дізнався в процесі розв’язання кейсів. 

Наприкінці заняття студенти оголосили результати діагностування, 

проведеного самостійно за методикою «Вирішення складних ситуацій» [47]. 

Респонденти обиралися студентами довільно, а зазначена методика за їхніми 

відповідями на 55 запитань тесту дозволяла продіагностувати підлітків за 
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шкалами «Відхід від ситуації», «Наркотизація», «Порівняння своїх проблем з 

проблемами інших», «Механізми зниження психічної напруги», «Вербальна 

агресія», «Агресія до людей», «Агресія до предметів», «Агресія до себе», 

«Інтрапунітивне ставлення до ситуації», «Компенсація», «Зростання зусиль 

для досягнення мети». 

Далі викладач запропонував студентам кейс для самостійного 

опрацювання. 

Практичні заняття 4-6 проходили аналогічним чином: майбутні 

соціальні працівники розв’язували підготовлені викладачем кейси. Викладач, 

у свою чергу, поступово зменшував свою роль у вирішенні завдань, більше 

спостерігав за дискусією, ніж втручався в неї. Проте наприкінці кожного 

заняття проводив його аналіз, висловлював невиявлені студентами можливі 

гіпотези щодо виникнення девіантної поведінки підлітка, доповнював 

доцільні для кожного випадку профілактично-корекційні заходи. Зауважимо, 

що подальші практичні заняття були присвячені корекції та профілактиці 

різних типів підліткових девіацій. Практичне заняття 4 – 

патохарактерологічної і психопатологічної поведінки («Профілактично-

корекційна робота з патохарактерологічною і психопаталогічною поведінкою 

підлітків»), заняття 5 – агресивної та суїцидальної поведінки 

(«Профілактично-корекційна робота з агресивною та суїцидальною 

поведінкою підлітків»). На останньому практичному занятті 6 

«Профілактично-корекційна робота з різними девіаціями» розв’язували 

кейси, що передбачали розробку програми профілактично-корекційних дій з 

іншими проявами девіацій у підлітковому середовищі: втечами з дому, 

бродяжництвом, жебрацтвом, вандалізмом та ін., проявами комбінованих 

девіацій тощо.  

Кожне практичне заняття передбачало елементи рефлексії, надання 

кейсів для самостійного опрацювання випадків. Крім того, аналізували кейси, 

відпрацьовані студентами самостійно, обговорювали програму роботи з 

випадком, розроблену кожним із студентів. Залежно від ступеня 
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підготовленості групи, кейси для самостійного опрацювання могли бути 

однаковими для всіх студентів, або різними: кожному із майбутніх 

соціальних працівників викладач пропонував окремий кейс. Приклади кейсів, 

що їх було запропоновано студентам на цих заняттях, подано в додатку Д. 

Як було зазначено, практичний етап формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки передбачав також проведення тренінгових 

занять (18 год.), спрямованих на формування в студентів необхідних для 

цього якостей (мотиваційної зорієнтованості на міжособистісну комунікацію; 

самоконтролю у спілкуванні; здатності до управління власними емоціями, 

розпізнання емоцій інших людей, емпатії; здатності до аналізу та оцінювання 

власної діяльності; до вольової саморегуляції; потреби в професійному 

саморозвитку), а також їхніх сугестивних умінь – умінь проводити тренінги. 

Тому тренінгове заняття 1 з теми «Соціально-психологічний тренінг 

та його проведення» мало на меті ознайомити студентів з особливостями 

групової роботи та її перевагами; сутністю та видами тренінгу; 

особливостями тренінгової роботи, вимогами до тренера тощо. Для цього 

студенти підготували відповідні стислі доповіді та виступили з ними перед 

аудиторією. Враховуючи, що ефективність тренінгових занять залежить від  

довіри учасників, потрібно було підготувати студентів до тренінгової роботи, 

активізувати їхні пізнавальні процеси, увагу, мислення; змінити  

психофізичний  стан  учасників,  надати кожному студенту можливість 

відчувати себе природно і  безпечно. Незважаючи на те, що участь у тренінг-

курсі була добровільною, студенти мали подолати певну протидію навчанню, 

щоб поступово стати об’єктом дослідження. Тому на першому тренінговому 

занятті викладач проводив вправу «Бар’єри комунікацій» [7].  

Для цього студентам групи роздали аркуші, де було визначено основні 

компоненти комунікативного процесу: адресант; адресат; повідомлення; 

канал комунікації; інформаційний шум; фільтри; зворотний зв’язок; 

контекст; ситуація. 
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Студенти повинні були провести інтерв’ю з будь-яким членом групи 

(краще обрати найменш знайомого) і показати вміння правильно задавати 

питання, бути чутливим до емоційного стану співрозмовника, мати чітке 

уявлення про мету бесіди, бути гнучким, готовим до будь-яких змін у 

розмові, бути сконцентрованим: не забувати про мету, не відволікатися на 

інші теми, намагатися бути терплячим під час слухання, розуміння іншого. 

На інтерв’ю відводили 5-10 хвилин. Після інтерв’ю потрібно було 

відрекомендувати свого співрозмовника іншим членам групи. Той, кого 

відрекомендовували, міг щось додати, виправити. 

Далі проводили обговорення, студенти ділилися враженнями щодо 

виконання вправи, дій викладача як керівника тренінгу. Заняття закінчили 

розподілом вправ, що їх мали самостійно опрацювати студенти і провести на 

подальших тренінгових заняттях.  

Зауважимо, що тренінгові заняття 2-9 дозволяли, з одного боку, 

формувати сугестивні вміння майбутніх соціальних працівників, адже 

студенти безпосередньо проводили окремі тренінгові вправи, а з іншого, – 

формувати якості, що забезпечували підготовленість майбутніх соціальних 

працівників до виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. Отже, темами тренінгових занять виступили: другого – 

«Мотиваційна орієнтація у міжособистісних комунікаціях», третього – 

«Професійний саморозвиток», четвертого – «Самоконтроль у спілкуванні», 

п’ятого – «Управління власними емоціями», шостого –  «Розпізнання емоцій 

інших людей», сьомого –  «Емпатія», восьмого – «Аналіз та оцінювання 

власної діяльності», дев’ятого – «Вольова саморегуляція».  

Розподіл рекомендованих до кожного тренінгового заняття вправ 

подано в таблиці 2.8. 

Тренінгові заняття викладач розпочинав з ознайомлення студентів з 

конкретною професійно важливою для соціального працівника якістю, 

аналізував її значущість для виконання профілактично-корекційної роботи з 

підлітками  девіантної   поведінки.  Далі  проводили   вправи,   спрямовані  на  
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Таблиця 2.8 

Розподіл вправ за тренінговими заняттями 

№ Тема тренінгового заняття Вправа 

1 Соціально-психологічний тренінг та його 

проведення 

«Бар’єри комунікацій» 

2 Мотиваційна орієнтація у 

міжособистісних комунікаціях 

«Захоплення ініціативи в діалозі», 

«Чарівне слово» 

3 Професійний саморозвиток «Оцінювання»,  «Соціальна 

профілактика», «Контрольний лист 

умінь», «Пастка-капкан», 

«Професійний портрет» 

4 Самоконтроль у спілкуванні «Гідна відповідь», «Гаряче крісло», 

«Вибір стратегій поведінки в 

конфлікті» 

5 Управління власними емоціями «Події і негативні емоційні реакції», 

«Я і стрес», «Управління стресами» 

6 Розпізнання емоцій інших людей «Словник емоцій», «Невербальний 

вираз емоцій і «читання» за 

невербальними ознаками», 

«Вербалізація ознак експресії 

емоційних станів»,  «Розуміння 

емоційного стану партнера» 

7 Емпатія «Зрозумій іншого», «Відповідь за 

іншого», «Телефон довіри», 

«Переговори з клієнтом» 

8 Аналіз та оцінювання власної діяльності «Стажер», «Соціальна корекція», 

«Вакансія», «Суд над собою», 

«Осмислення результатів діяльності» 

9 Вольова саморегуляція «Поважна вербалізація», 

«Петербурзька художниця», «Лекція» 

 

формування в майбутніх соціальних працівників тієї чи тієї якості. Для 

оцінки  своїх  дій  студенти-тренери  після  проведення  заняття  мали 

відповісти  для  себе  на  такі  запитання: 

– Чи  поставив (ла)  я  обґрунтовану  ціль? 

– Чи  вдалося  мені  досягти  активної  участі  студентів? 

– Чи    спонукав (ла)  я   студентів   до  участі   в   обговоренні,  чи  не  
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зупиняв (ла) бажаючих висловитися? 

– Чи  вдавалося мені  завадити  монополізації в обговоренні? 

– Чи  підтримував (ла) я нерішучих, боязких студентів? 

– Чи  були  мої   запитання   відкритими  й  спонукали  до самостійного 

мислення? 

– Чи утримував (ла) я увагу групи на темі обговорення? 

– Чи не займав (ла) я домінуючу позицію?  

– Що вдалося мені найкраще? 

– Що вдалося мені найгірше? 

Аналіз відповідей на ці запитання дозволяв студентам проаналізувати 

свої дії як тренера та вдосконалити набуті сугестивні вміння під час 

виконання з групою інших тренінгових вправ. Вправи, що їх виконували 

студенти на тренінгових заняттях, подано в посібнику [47].  

Наведемо приклади окремих з них.  

Так, на тренінговому занятті 5 з теми «Управління власними емоціями» 

виконували зокрема таку вправу. Керівник тренінгу (в нашому випадку – 

один із майбутніх соціальних працівників) роздав студентам заздалегідь 

підготовлені аркуші з таблицею «Перелік подій і негативних реакцій» з 

трьома стовпцями: «Негативна емоційна реакція», «Подія, що її викликала», 

«Мій негативний стан на подію: переживання й поведінка (цілеспрямовані, 

руйнівні переживання та неконструктивна поведінка)». В першому стовпці 

таблиці були зазначені негативні емоційні реакції: емоції тривожної групи 

(хвилювання, занепокоєння), агресивної групи (гнів, образа), аутоагресивної 

групи (надмірне почуття провини), депресивної групи (сум), сильне 

засмучення тощо. Студенти мали згадати, де й коли останнім часом вони 

зазнавали руйнівних переживань. На основі згаданого вони заповнювали 

другий стовпець таблиці. Бажано, щоб було згадано кілька ситуацій для 

кожної групи емоцій. Керівник тренінгу відмітив, що, якщо певні з 

емоційних переживань декому не властиві, то відповідну рубрику можна 

пропустити. Далі заповнювали третій стовпець таблиці, де студенти 
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записували власні переживання й відповідну поведінку у кожній ситуації. 

Керівник тренінгу звернув увагу на те, що важливо описати не лише вчинки, 

але й емоційні переживання при цьому. Після заповнення таблиці студентам 

було запропоновано з’ясувати, чи були ці почуття аутентичними, 

виправданими, тобто оцінити, чи допомогли ці переживання конструктивно 

завершити ситуацію, чи була поведінка конструктивною. Для цього студенти 

відповідали на критерії-запитання, розміщені на аркушах після таблиці: Чи 

допомагає мені це досягти цілей? Допомагає чи заважає моя поведінка тим, 

хто мені небайдужий? Чи допомагає мені це в стосунках з іншими? Чи 

досягаю я того, чого хочу, коли зазнаю цих почуттів, чи позбуваюся 

дискомфорту, викликаного невдачею? Чи має це руйнівний вплив на моє 

здоров’я?  

Якщо хоча б за одним критерієм студент відповідав негативно, то 

реакцію відносили до неконструктивної, невиправданої. Далі студенти 

відбирали ті події, на які вони відповіли невиправданими, негативними, 

руйнівними переживаннями. 

Вправу завершили обговоренням результатів у групах по 5-6 студентів. 

Для цього в кожній групі обирали тимчасового керівника дискусії, завдання 

якого – слідкувати, щоб кожен учасник мав можливість висловитися, щоб 

його почули [22]. 

Однією з вправ, що її виконували на тренінговому занятті 6 з теми 

«Розпізнання емоцій інших людей» була вправа «Невербальний вираз емоцій 

і «читання» за невербальними ознаками» [7].  Для її виконання студент-

тренер розбив учасників на пари, які стали по колу. За його командою всі 

студенти почали невербально передавати переживання таких ситуацій, 

емоцій і почуттів: товариш не подзвонив і не прийшов на день народження, 

несподіваний сюрприз, подарунок, гордість за себе, пихатість, підозрілість, 

ворожість, гнів, любов, радість, образа. Далі студент-тренер несподівано 

зупиняв усіх у тих позах, у яких вони знаходилися. Можна було також 

виокремити одну пару й спостерігати за нею. Далі пари міняли, щоб охопити 
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якнайбільше емоцій. Після виконання вправи проводили обговорення того, 

як саме можна виразити ті чи інші почуття.  

Найбільш цікавою для майбутніх соціальних працівників на цьому 

тренінговому занятті виявилася вправа «Портрет агресивної людини» [174], 

що мала на меті розвиток умінь диференціювати ознаки агресії від інших 

почуттів та емоцій, а також потреби в самоконтролі. Для її виконання 

студент-тренер підготував та роздав учасникам картки із зображеннями 

різних персонажів, які виражали різні емоції: невдоволення, агресію, страх, 

радість, сум та ін., використовуючи фотографії з журналів, газет, фрагменти 

фільмів тощо. Кожен з учасників отримав по три картки, але в кожній з 

трійок обов’язково знаходилася така, що відображала агресію. Студенти 

мали визначити ту, яка свідчила про агресивний стан персонажа. За кожну 

правильну відповідь студент-тренер нараховував заохочувальний бал. Після 

завершення вправи відбулося її обговорення за такими питаннями: Як ви 

здогадалися, що саме на цій картці зображено агресію? Які деталі допомогли 

вам визначити, що цей персонаж відчуває агресію, а не інше почуття? Чому 

були неправильні  відповіді? Що спільного у всіх персонажів, які відчувають 

агресію? Чи є розбіжності? У який спосіб виражає це почуття кожний 

персонаж? Які ще способи вираження агресії вам відомі? 

На тренінговому занятті 7 з теми «Емпатія» проводили рольову гру 

«Телефон довіри», спрямовану на формування в майбутніх соціальних 

працівників емпатійних здібностей, відчуття стану іншої людини, вмінь 

активно та емпатійно слухати, виявляти підтримку і розуміння тощо. Для її 

проведення студент-тренер обирав серед бажаючих консультанта «Телефону 

довіри», який займав місце на стільці в центрі приміщення. Інші студенти 

виступали в ролі клієнтів соціальної роботи та телефонували консультантові 

з різних проблем. Текст зазначених проблем міг бути підготовлений і 

розданий учасникам студентом-тренером або придуманий безпосередньо 

учасниками. Такими проблемами зокрема були: підліток хоче скоїти 

самогубство; підліток, у якого померла мати; підліток у депресивному стані 
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та ін. Завдання «консультанта» – спілкуючись із особою по телефону (без 

візуального контакту), встановити емпатичний контакт з клієнтом, зрозуміти 

й пройнятися внутрішніми переживаннями клієнта, встановити основну 

проблему клієнта і надати психологічну підтримку. Потім змінювали 

студента на роль консультанта та тематику проблем. Наприкінці вправи 

проводили її обговорення. 

Позааудиторна робота передбачала, зокрема, самостійне виконання 

студентами завдань, запропонованих викладачем на аудиторних заняттях. 

Крім опрацювання теоретичного матеріалу, поданого на лекціях, і 

відпрацювання кейсів, розглянутих на практичних заняттях, позааудиторна 

робота була спрямована на самостійне виконання студентами таких завдань: 

 – у межах першого модулю:   

Самостійне завдання 1 (1 год.): визначити та проаналізувати чинники 

(біологічні, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, 

морально-етичні), що впливають на розвиток девіантної поведінки в 

підлітковому віці (звітність за виконання – на лекції 2). 

Самостійне завдання 2 (1 год.): підготувати 5-хвилинну доповідь на 

одну з тем: «Чинники, що впливають на розвиток алкогольної залежності», 

«Особливості алкогольної залежності у підлітків», «Наркотична залежність 

та її характерні ознаки», «Мотиви та чинники, що сприяють залученню 

підлітків до наркотиків» (звітність за виконання – на лекції 5). 

Самостійне завдання 3 (1 год.): знайти та опрацювати діагностичні 

методики, за допомогою яких можна виявити в підлітків наявність 

залежності (звітність за виконання – на лекції 7). 

Самостійне завдання 4 (1 год.): визначити та проаналізувати мотиви та 

причини суїцидальної поведінки в підлітковому віці (звітність за виконання – 

на лекції 7). 

Самостійне завдання 5 (3 год.): підготувати презентації, що 

відображають: статистичні відомості щодо чисельності підлітків, які живуть 

на вулиці, жебракують; провести інтерв’ю з представниками соціальних 
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служб та правоохоронних органів, волонтерами щодо заходів, які 

вживаються для повернення таких підлітків до дому та притулків (звітність 

за виконання – на лекції 8). 

Самостійне завдання 6 (2 год.): поспілкуватися з дітьми-вулиці,  

висловити свої враження та надати пропозиції щодо вирішення проблем втеч 

підлітків із дому, їх бродяжництва й жебрацтва (звітність за виконання – на 

лекції 8). 

– У межах другого модулю: 

Самостійне завдання 7 (4 год.): провести діагностування 3-х осіб різної 

статі підліткового віку за методикою «Визначення схильності до поведінки, 

яка відхиляється від норми (А. Н. Орел)», зробити кількісний та якісний 

аналіз результатів (звітність за виконання – на практичному занятті 2).

 Самостійне завдання 8 (3 год.): провести діагностування 3-х осіб за 

методикою «Вирішення складних ситуацій», зробити кількісний та якісний 

аналіз результатів [47] (звітність за виконання – на практичному занятті 3). 

Самостійне завдання 9 (3 год.): в запропонованому фрагменті знайдіть 

та виокремте найбільш значущу для вирішення проблеми клієнта 

інформацію. Сформулюйте гіпотези про можливі причини труднощів 

клієнта, що у вас виникли. Визначте основні етапи роботи над проблемою 

(звітність за виконання – на практичному занятті 4). 

Кейс: Мій чоловік помер в день 13-ліття сина. Після похорон син став 

дуже замкненим, хоча до тих пір ділився зі мною своїми думками та 

враженнями. Він замкнений і небалакучий скрізь: удома, в школі, навіть 

серед друзів. Складається таке враження, що він навіть перестав цікавитися 

тим, що йому подобалося до цього трагічного випадку. Що зробити, щоб він 

став таким, яким був раніше? 

Самостійне завдання 10 (3 год.): запропонувати програму роботи із 

заданим випадком, викласти можливі методи та способи профілактично-

корекційного впливу на кожного з хлопців (звітність за виконання – на 

практичному занятті 5). 
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 Кейс: Два наркомани Денис і Петро, п’ятнадцяти років. Денис – з 

благополучної, добре забезпеченої сім’ї. Його батько – генерал, мати – 

донька генерала. Мати ніколи не працювала, займалася домогосподарством, 

вихованням Дениса і все життя присвятила сину, сім’ї. Сина тримала в 

суворості й піклувалася про його розвиток: хлопчик додатково займався 

англійською мовою, музикою, математикою. Інші уроки мати контролювала 

сама. Під контролем було дозвілля хлопчика, адже мати вирішувала, з ким 

йому товаришувати, куди ходити, які телепередачі дивитися. Все було добре 

до 13 років, а потім Денис ніби «зірвався з ланцюга». 

Щодо Петра, то той свого батька не знав. Мати працювала 

провідником та часто була відсутня. Петро до п’ятого класу перебував в 

інтернаті, а потім мати забрала його додому та відвела у звичайну школу. В 

інтернаті хлопчика постійно ображали: дражнили, відбирали їжу, били. 

Петро не міг постояти за себе. Вдома хлопчик спочатку боявся залишатися 

один, відчував себе покинутим і нікому не потрібним. Потім сподобалося. 

Коли мати від’їжджала, до Петра приходили старші хлопці з двору. Вони 

приносили їжу, спиртне. Хлопці випивали, грали в карти, веселилися. Всім 

було добре. Потім до Петра став приходити Денис. Іноді залишався на ніч, 

коли посвариться з батьками та збіжить із дому. Одного разу хтось із 

старших хлопців приніс «начинку» для сигарет. Всім було цікаво дізнатися, 

що таке кайф. Всі спробували… 

Як пояснити, що хлопці з доволі різних сімей опинилися в одній 

компанії, де стали вживати наркотики? Який тип виховання був у сім’ї 

Дениса та у сім’ї Петра? Які спільні риси характеру, що свідчать про 

особистісну схильність до аддиктивної поведінки, сформувалися в Дениса та 

в Петра внаслідок особливостей їх виховання?   

Самостійне завдання 11 (2 год.): запропонувати програму роботи із 

заданим випадком, викласти можливі методи та способи профілактично-

корекційного впливу (звітність за виконання – на практичному занятті 5). 
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Кейс: Батьки звернулися з приводу свого 14-річного сина, який всього 

боїться, ні з ким не товаришує, важко вступає у контакт з незнайомими 

людьми, впертий, вдома часто плаче, втікає з класу, пояснити причини своєї 

поведінки не може. Сім’я дружня, має молодшого сина – протилежність 

старшому. Старший успадкував від батька нелюдимість і замкненість. Проте 

мати чуйна жінка, змучена страхами, тривожна, гіперсоціалізуюча. 

Самостійне завдання 12 (2 год.):  класифікувати суїцидальну поведінку 

та визначити ступінь її ризику; визначити, які чинники ризику проявляються 

в цій ситуації; з’ясувати, який особистісний зміст має така суїцидальна 

поведінка; виявити, які попереджувальні знаки свідчать про передумови 

розвитку суїцидальної поведінки; запропонувати програму роботи із заданим 

випадком, викласти можливі методи та способи профілактично-корекційного 

впливу (звітність за виконання – на практичному занятті 6). 

Кейс: Підліток 12-ти років після відмови батьків щодо ночівлі в 

товариша робить спробу викинутися з вікна 10-го поверху. Опиняється на 

карнизі зі словами: «Якщо ви мене не розумієте, то не любите і я нікому не 

потрібний…». 

Самостійне завдання 13 (1 год.): підготувати 5-хвилинну доповідь на 

одну з тем: «Особливості групової роботи та її переваги», «Тренінг та його 

різновиди», «Соціально-психологічний тренінг», «Функції керівника 

тренінгу та вимоги до нього» (звітність за виконання – на тренінговому 

занятті 1). 

Самостійне завдання 14 (2 год.): ознайомитись із тренінговою вправою, 

обміркувати хід її проведення, підготувати необхідні для її проведення 

матеріали (звітність за виконання – на тренінговому занятті відповідно до 

теми). 

Закріплення майбутніми соціальними працівниками сформованих на 

попередніх етапах знань, умінь та якостей у процесі реальної професійної 

діяльності відбувалося на практичних заняттях, що їх проводили зі 

студентами соціальні працівники, а також шляхом волонтерської діяльності 
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студентів із виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки (закріплювальний етап). Виїзні практичні заняття 

проводили зі студентами на базі різноманітних діючих соціальних служб. 

Зокрема для студентів ОНПУ такі заняття проводили в Одеському міському 

центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Комунальній установі 

«Міський підлітково-молодіжний центр»; благодійних фондах «Шлях до 

дому» і  «Жива надія», з якими встановлено договірні відносини. Для 

студентів ТНЕУ такими службами стали: Тернопільський обласний центр 

соціальних служб для молоді; Тернопільський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Студенти, які навчаються в ХНУ, 

співпрацювали з представниками Міського центру соціальної допомоги 

молоді, Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками по 

місцю проживання. Майбутні соціальні працівники, які навчаються в ТНПУ                                           

імені Володимира Гнатюка, виконували профілактично-корекційну роботу з 

підлітками девіантної поведінки в таких соціальних службах, як: 

Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Обласний притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

Тернопільської держадміністрації;  Відділ у справах сім’ї та молоді 

Тернопільської держадміністрації; Благодійний фонд української греко-

католицької церкви «Карітас».    

На базі соціальних служб було проведено кілька практичних занять: 

«Організація профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки на базі служби», «Особистий досвід виконання профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки». Як  було зазначено 

вище, ці заняття за попередньою домовленістю проводили провідні фахівці із 

соціальної роботи. Найбільша цінність таких практичних занять – 

можливість ознайомитись із досвідом соціальної роботи на конкретних 

прикладах і в реальних умовах майбутньої професійної діяльності.  

Крім відвідування запланованих практичних занять, у соціальних 

службах за індивідуальним графіком студенти мали можливість спостерігати 
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за роботою досвідчених соціальних працівників, а також під їх керівництвом 

виконувати необхідні в кожному конкретному випадку заходи з 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. По-

можливості, за одним соціальним працівником закріплювали по кілька 

студентів, що сприяло встановленню між ними тісних стосунків, наданню 

студентам індивідуальної допомоги. 

Слід зазначити, що керівництво соціальних служб та безпосередньо 

соціальні працівники досить позитивно ставилися до такого співробітництва 

з кафедрами, які здійснюють професійну підготовку майбутніх соціальних 

працівників, адже разом із викладачами усвідомлювали, що тільки в умовах 

безпосередньої роботи з клієнтами та під керівництвом «майстра» студенти 

отримують можливість розвитку та вдосконалення своїх знань, умінь, 

професійно значущих якостей тощо. Крім того, співробітники соціальних 

служб бачили в студентах своїх наступників, ставилися до них як до 

майбутніх колег. З цього приводу слід додати, що завдяки такому 

співробітництву деякі студенти прийняли рішення щодо подальшого 

працевлаштування в зазначених соціальних службах.   

Волонтерська профілактично-корекційна робота з підлітками 

девіантної поведінки дозволила майбутнім соціальним працівника збирати 

емпіричний матеріал, який характеризував інтереси таких підлітків, 

визначати мотиви їх негативних учинків, ознайомлюватися з умовами 

сімейного виховання, колом спілкування, особливостями соціально-

психологічного розвитку кожного з них.  

Отже, організований і проведений зазначеним чином тренінг-курс 

«Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки» 

забезпечив реалізацію усіх визначених нами педагогічних умов формування 

в майбутніх соціальних працівників досліджуваної підготовленості. Так, 

мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки (відповідно до першої педагогічної 

умови) на лекційних та аудиторних практичних заняттях формувалося 
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завдяки розгляду конкретних прикладів девіацій, узятих з реального життя; 

аналізу дій соціального працівника в кожній із розглянутих ситуацій та 

наслідків (позитивних чи негативних), до яких ці дії призводили. На 

практичних заняттях, що проводилися на базі соціальних служб, формування 

такого ставлення забезпечувалося шляхом ознайомлення студентів з 

досвідом роботи провідних соціальних працівників, спілкування із 

соціальними працівниками, які здійснюють профілактично-корекційну 

роботу з підлітками девіантної поведінки, а також шляхом безпосереднього 

спілкування з підлітками девіантної поведінки, їхніми батьками, які 

зверталися по допомогу в соціальні служби, подекуди – з їхніми друзями, 

однокласниками, вчителями. На тренінгових заняттях мотиваційно-ціннісне 

ставлення до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки формувалося завдяки усвідомленню студентами необхідності 

розвитку в собі тих якостей, які забезпечують конструктивне спілкування з 

підлітками девіантної поведінки.  

Інтеграція знань щодо сутності профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки (відповідно до другої педагогічної умови) 

відбувалася, з одного боку, завдяки продуманому та логічно впорядкованому 

теоретичному матеріалу, що його вивчали студенти на лекційних заняттях 

тренінг-курсу, а з іншого, в процесі практичних занять на базі соціальних 

служб, де студенти мали змогу перейняти досвід провідних соціальних 

працівників, співставити свої знання, сформовані у процесі аудиторного 

навчання, з тими, яких вимагає реальна профілактично-корекційна робота з 

підлітками девіантної поведінки.  

Упровадження в процес підготовки майбутніх соціальних працівників 

ситуаційного та тренінгового навчання щодо здійснення профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (відповідно до третьої 

педагогічної умови) відбувалося шляхом безпосереднього включення в 

тренінг-курс зазначених форм навчання. Так, ситуаційне навчання 

передбачало використання кейсів, в основу яких було покладено аналіз 
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ситуацій щодо виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, узятих з реальної практики соціальної роботи. 

Тренінгові навчання було засновано на виконанні майбутніми соціальними 

працівниками спеціально підібраних і систематизованих тренінгових вправ, 

упорядкованих таким чином, щоб формувати в студентів якості, необхідні 

для здійснення такої роботи. 

Залучення студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки у ситуаціях реальної професійної діяльності (відповідно 

до четвертої педагогічної умови) забезпечене шляхом перенесення окремих 

практичних занять в соціальні служби та безпосередньою участю студентів у 

виконанні такої роботи разом із досвідченими соціальними працівниками та 

під їхнім керівництвом та контролем. 

Наприкінці вивчення тренінг-курсу, проведення якого дозволило 

реалізувати зазначені педагогічні умови формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки та провести формувальний етап 

експерименту, в контрольній та експериментальній групах було проведено 

повторне діагностування студентів щодо рівнів сформованості досліджуваної 

підготовленості з використанням тієї самої методики, що застосовувалася на 

констатувальному етапі експерименту. Результати діагностування студентів 

на прикінцевому етапі експерименту подано в наступному підрозділі 

дисертаційної роботи. 

 

Висновки з розділу 2 

 

Розділ присвячений аналізу стану підготовки майбутніх соціальних 

працівників щодо формування їхньої підготовленості до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; обґрунтуванню 

педагогічних умов та розробці педагогічної моделі формування 

досліджуваної підготовленості в процесі професійної підготовки студентів. 
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Аналіз стану підготовки майбутніх соціальних працівників щодо 

формування їхньої підготовленості до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки здійснювали у трьох напрямах, що 

доповнювали один одного: провели пілотне діагностування, що мало на меті 

виявити думку працівників соціальних служб щодо їхньої підготовленості до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та 

необхідності цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників 

до такої роботи; вивчили чинні навчальні програми з підготовки фахівців із 

соціальної роботи, зокрема проаналізували виробничу практику в соціальних 

службах в аспекті формування практичних умінь і навичок профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; виявили думку 

майбутніх соціальних працівників щодо їхньої підготовленості до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Проведений аналіз дозволив дійти висновку щодо необхідності 

цілеспрямованої підготовки майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, 

пошуку та обґрунтування необхідних дидактичних засобів формування 

відповідної підготовленості.  

Визначені педагогічні умови були реалізовані в межах спеціально 

розробленого тренінг-курсу «Профілактично-корекційна робота з підлітками 

девіантної поведінки». Формування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки відбувалося в три етапи: перший етап – теоретичний – мав на меті 

систематизацію та узагальнення знань студентів; другий етап – практичний – 

формування вмінь та якостей, необхідних майбутнім соціальним працівникам 

для виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки; третій етап – закріплювальний – закріплення здобутих на 

попередніх етапах знань, умінь та якостей у процесі реальної професійної 

діяльності. Реалізація першої педагогічної умови  відбувалася впродовж усіх 

етапів; другої – переважно впродовж теоретичного етапу; третьої – впродовж 
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практичного та закріплювального етапів; четвертої – впродовж 

закріплювального етапу.  

Зміст експериментально-дослідної роботи представлений педагогічною 

моделлю формування  підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, яка 

містить цільовий, проектувально-технологічний, структурний і 

діагностувальний блоки. 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: 

[39, 46, 47, 50]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНО-

КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

3.1. Критеріальний апарат з діагностування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки 

 

Необхідність виявлення динаміки формування підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки зумовила визначення та обґрунтування 

відповідного критеріального апарату щодо цього, а також методики 

діагностування досліджуваного феномена. 

Зазначимо, що в довідковій літературі критерій визначається як 

«ознака, за якою відбувається оцінка, визначення чи класифікація  будь-

чого» [103, с. 149].  Критерій виражає сутнісну ознаку, за якою здійснюється 

аналіз, оцінка та порівняння реальних педагогічних явищ. При цьому рівень 

прояву певного критерію виявляється в конкретних показниках, які, в свою 

чергу, можуть характеризуватися кількома ознаками. Поняття «критерій» 

щільно пов’язано з поняттям «показник», який є комплексом властивостей і 

характеристик, що описують найсуттєвіші особливості об’єкта або процесу. 

Виокремлюють якісні показники, що фіксують наявність чи відсутність 

певної властивості, та кількісні, що виявляють рівень прояву, розвитку 

властивості.  

Аналіз педагогічних досліджень з проблем підготовки вчителів, 

соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки показав 

неоднозначність підходів щодо визначення відповідних критеріїв.  
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Так, для діагностування готовності майбутніх учителів до роботи з 

підлітками девіантної поведінки Л. В.-В. Вєйландє запропонувала такі 

критерії: теоретичний, зумовлений наявністю знань психолого-педагогічних 

закономірностей та особливостей розвитку особистості підлітка девіантної 

поведінки та форм прояву відхилень у поведінці;  практичний, що передбачає 

володіння вміннями і навичками проведення корекційно-виховної роботи з 

підлітками-девіантами; ціннісний, що свідчить про наявність правильних 

уявлень про роль учителя в роботі з підлітками девіантної поведінки; 

оцінний, що виявляє адекватність оцінки результату корекційно-виховної 

роботи з підлітками-девіантами; особистісний, зумовлений наявністю і 

проявом професійно-значущих особистісних характеристик у процесі 

взаємодії з підлітками девіантної поведінки [33, с. 11-12].  

Для оцінювання готовності майбутніх учителів правознавства до 

роботи з підлітками девіантної поведінки, І. М. Островська-Бугайчук 

застосувала мотиваційно-ціннісний критерій, що дозволив виявити наявність 

у студентів професійної спрямованості на педагогічну діяльність, 

професійно-пізнавального інтересу до набуття готовності до роботи з 

девіантними підлітками як професійно значущої якості вчителя; змістовий 

критерій, що свідчив про сформованість у студентів професійно-

педагогічних знань і вмінь для здійснення роботи з девіантними підлітками; 

особистісно-рефлексивний критерій, за допомогою якого виявлялася 

сформованість у майбутніх учителів рефлексивних умінь, адекватність їхньої 

самооцінки, наявність особистісно-професійних якостей [160, с. 9, 16]. 

Досліджуючи підготовку соціальних педагогів до роботи з сім’єю, за 

науково-теоретичним критерієм О. Г. Луганцева виявляла наявність у них 

інформаційної бази майбутньої професійної діяльності, тобто володіння 

сукупністю професійно значущих знань для соціально-педагогічної роботи із 

сім’єю; за технологічний критерієм  – сформованість комплексу вмінь 

реалізовувати професійні функції соціального педагога в роботі із сім’єю; за  

особистісним – ціннісно-мотиваційну основу майбутньої професійної 
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діяльності, наявність у студентів професійно важливих для роботи із сім’єю 

якостей [128, с. 11]. 

Діагностуючи готовність майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними підлітками, М. О. Малькова обрала такі критерії: повнота 

теоретичних знань про девіантну поведінку підлітків, стилі педагогічної 

взаємодії; інтегрованість форм взаємодії з підлітками девіантної поведінки; 

практичний критерій оцінювання вмінь і навичок з організації взаємодії з 

підлітками девіантної поведінки тощо [133, с. 11]. 

У дослідженні З. З. Фалинської критеріями і показниками професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів до майбутньої діяльності 

виступили: позитивне ставлення до практичної діяльності, знання 

теоретичних та психологічних основ володіння вміннями та навичками 

практичної підготовки, здібності адекватно сприймати завдання, високо 

розвинуті почуття за своєчасне виконання завдань, здібності до 

вдосконалення типу нервової системи, вироблення індивідуального стилю у 

практичній діяльності [231, с. 17]. 

Для оцінки стану професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками М. М. Ярошко 

визначено такі критерії та показники: повнота, глибина, різнобічність, 

міцність засвоєння знань; володіння комплексом взаємопов’язаних умінь та 

навичок; інтерес до діяльності; гуманне ставлення до дітей, відповідальність, 

толерантність тощо [246, с. 10-11]. 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі, специфіці профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, сутності і структурі 

підготовленості соціальних працівників щодо неї, було розроблено 

критеріальний апарат, представлений у таблиці 3.1. 

Слід зазначити, що особистісний критерій відповідав мотиваційному 

компоненту в структурі підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та 

дозволяв виявити наявність у студентів ціннісно-мотиваційного підґрунтя до  
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Таблиця 3.1 

Критеріальний апарат з діагностування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки 

№ Критерії Показники 

1 Особистісний – мотиваційна зорієнтованість на міжособистісну 

комунікацію; 

– реалізація потреби в професійному саморозвитку. 

2 Змістовий наявність знань щодо:  

– сутності, особливостей, форм та причин виникнення 

девіантної поведінки підлітків; 

– вікових і психологічних особливостей девіантних 

підлітків; 

– основних принципів, методів, форм і засобів профілактики 

та корекції девіантної поведінки підлітків;  

– нормативно-правових документів щодо соціально-

правового захисту прав дитини. 

3 Діяльнісний – сформованість дидактичних,  організаторських, 

комунікативних, діагностичних, перцептивних, сугестивних, 

академічних умінь. 

4 Регулятивний – наявність самоконтролю у спілкуванні; 

– здатність до управління власними емоціями; 

– здатність до розпізнання емоцій інших людей; 

– здатність до емпатії; 

– здатність до аналізу та оцінювання власної діяльності; 

– здатність до вольової саморегуляції. 

 

такої роботи. Показниками особистісного критерію у дослідженні виступили  

мотиваційна зорієнтованість на міжособистісну комунікацію і реалізація 

потреби в професійному саморозвитку. 

Когнітивному компоненту підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки відповідав змістовий критерій, зумовлений наявністю знань, 

необхідних для здійснення такої роботи. Показниками змістового критерію 

було обрано: наявність знань щодо сутності, особливостей, форм та причин 

виникнення девіантної поведінки підлітків; вікових і психологічних 

особливостей девіантних підлітків; основних принципів, методів, форм і 

засобів профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків; нормативно-

правових документів щодо соціально-правового захисту прав дитини тощо. 
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Діяльнісний критерій відповідав операційному компоненту 

досліджуваної підготовленості та передбачав оволодіння комплексом 

взаємопов’язаних умінь, необхідних для проведення профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. Показниками 

діяльнісного критерію виступили: сформованість дидактичних,  

організаторських, комунікативних, діагностичних, перцептивних, 

сугестивних, академічних умінь. 

Емоційно-вольовому компоненту підготовленості до профілактично-

корекційної роботи відповідав регулятивний критерій, зумовлений здатністю 

майбутніх соціальних працівників до рефлексії та самоуправління в процесі 

взаємодії з підлітками девіантної поведінки. Показниками регулятивного 

критерію було обрано: наявність самоконтролю у спілкуванні; здатність до 

управління власними емоціями; здатність до розпізнання емоцій інших 

людей; здатність до емпатії; здатність до аналізу та оцінювання власної 

діяльності; здатність до вольової саморегуляції тощо. 

Визначені критерії та показники дозволили схарактеризувати рівні 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки: високий, достатній і 

низький.  

Так, до майбутніх соціальних  працівників з високим рівнем 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи віднесено студентів, 

які  володіють конкретними еталонами комунікації, завдяки чому адекватно 

сприймають і розуміють партнерів. Їхні міжособистісні комунікації завжди 

відповідають загальним морально-етичним вимогам, а досягнення 

компромісу забезпечується поєднанням  різноманітних переговорних 

стратегій. 

Майбутні соціальні працівники цього рівня досліджуваної 

підготовленості усвідомлюють необхідність професійного саморозвитку,  

постійно розвиваються і намагаються успішно реалізуватись у соціальній 
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роботі в цілому та в профілактично-корекційній роботі з підлітками 

девіантної поведінки, зокрема. 

Студенти з високим рівнем досліджуваної підготовленості володіють 

точними, глибокими, повними знаннями, необхідними для здійснення 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. Вони 

добре обізнані з сутністю, особливостями, формами та причинами 

виникнення такої поведінки, психологічними особливостями підліткового 

віку. Володіють основними принципами, методами, формами і засобами 

профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків. Виявляють знання 

нормативно-правових документів щодо соціально-правового захисту прав 

дитини. В них наявні вміння та навички, необхідні для здійснення 

корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки, які 

застосовуються правильно,  якісно, творчо. 

Студенти з високим рівнем підготовленості до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки постійно слідкують за 

собою, управляють проявом власних емоцій та уникають непередбачуваних 

ситуацій спілкування. Вони здатні стримувати власні негативні емоції, не 

переносять  свого поганого настрою на партнерів по спілкуванню. Здатні 

ідентифікувати емоції інших людей за їх зовнішніми проявами з урахуванням 

їх причин, що робить комунікацію з підлітками девіантної поведінки досить 

ефективною. Чуйні до потреб і проблем інших людей, великодушні, 

дружелюбні, щиро ставляться до клієнтів соціальної роботи і швидко 

встановлюють контакти з ними. Зазвичай здатні прогнозувати розвиток 

ситуації комунікації.  

Майбутні соціальні працівники з високим рівнем досліджуваної 

підготовленості усвідомлюють, що аналіз власної діяльності як процес 

осмислення набутого досвіду є інструментом подолання труднощів, які 

виникають під час діяльності, а також стимулом для самовдосконалення. 

Аналіз власної діяльності вибудовують з позиції критичного ставлення до 

неї. Вони здатні об’єктивно прогнозувати процес профілактично-корекційної 
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роботи з підлітками девіантної поведінки, здійснювати порівняльний аналіз 

отриманих результатів для подальшого планування такої роботи, 

узагальнювати та систематизувати отриману інформацію. Їхнє усвідомлення 

себе як професійного соціального працівника базується на самопізнанні і 

здійснюється шляхом самоконтролю, самодіагностики, самооцінки тощо. 

Вони емоційно усталені, впевнені в собі, здатні опановувати власну 

поведінку в різних ситуаціях та усвідомлено управляти власними діями, 

станами, контролювати свої вчинки. Вони добре рефлектують особисті 

мотиви, планомірно реалізують свої наміри, вміють розподіляти зусилля, 

дієві, працездатні, активно намагаються виконати заплановане, поважають 

соціальні норми. 

Достатній рівень підготовленості до профілактично-корекційної 

роботи притаманний майбутнім соціальним працівникам, які володіють 

певними навичками міжособистісної взаємодії з підлітками девіантної 

поведінки і конкретними еталонами комунікації, але не завжди здатні 

розкрити справжні причини такої поведінки, і, як наслідок, адекватно 

сприйняти та зрозуміти їх. Недостатньо володіють комплексом необхідних 

переговорних стратегій, що заважає досягненню компромісів у процесі 

міжособистісної комунікації з підлітками-девіантами. Відповідність 

міжособистісної комунікації загальним морально-етичним вимогам залежить 

від складності ситуації спілкування. 

Студенти цього рівня досліджуваної підготовленості обізнані з 

мотиваційними чинниками професійного саморозвитку, усвідомлюють їх, але 

не мають укладеної системи саморозвитку. Потреба в професійному 

саморозвитку не завжди реалізується. 

Вони володіють здебільшого правильними знаннями, необхідними для 

здійснення профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки, проте ці знання недостатньо повні та глибокі, недостатньо 

усвідомлені та мають ситуативний характер. Такі студенти мають уявлення 

щодо сутності, особливостей, форм та причин виникнення девіантної 
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поведінки підлітків, їхніх вікових і психологічних особливостей. Прояв знань 

основних принципів, методів, форм і засобів профілактики та корекції 

девіантної поведінки підлітків залежить від навчально-професійної ситуації. 

Не усвідомлюють необхідності знань нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту прав дитини для виконання професійної 

діяльності. У них наявні основні вміння та елементарні навички, необхідні 

для здійснення корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки, але ці вміння та навички виявляються повільно. 

Майбутні соціальні працівники з достатнім рівнем підготовленості до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

зазвичай співвідносять свої реакції з поведінкою співрозмовника, проте 

ефективність управління проявом власних емоцій залежить від 

передбачуваності ситуації спілкування. Такі студенти зазвичай стримують 

власні негативні емоції, не переносять  свого поганого настрою на партнерів 

по спілкуванню, обізнані зі способами управління власними емоціями, але не 

володіють навичками їх застосування у процесі міжособистісної комунікації. 

Ідентифікацію емоцій інших людей будують переважно за їхніми зовнішніми 

проявами, без урахування причин їх виникнення, що знижує ефективність 

комунікації з підлітками девіантної поведінки. Уважні при спілкуванні, 

намагаються зрозуміти більше, ніж висловлено словами, проте не завжди 

здатні прогнозувати розвиток ситуації комунікації.  

Майбутні соціальні працівники з достатнім рівнем досліджуваної 

підготовленості здатні до самоаналізу професійної діяльності, проте 

потребують допомоги під час аналізу та планування профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки, не повною мірою 

використовують аналіз результатів для планування подальшої роботи з ними. 

Мають утруднення щодо узагальнення та систематизації отриманої 

інформації. Усвідомлюють необхідність визначення проблем та недоліків у 

роботі, але не завжди роблять правильні висновки й адекватно 

використовують їх в аналізі власної діяльності.  
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Студенти цього рівня підготовленості переважно емоційно усталені, 

впевнені в собі, зазвичай здатні опановувати власну поведінку та 

усвідомлено управляти власними діями, станами, контролювати свої вчинки. 

Зазвичай вони рефлектують особисті мотиви, але не завжди планомірно 

реалізують свої наміри і розподіляють зусилля, дотримуються соціальних 

норм. Можливі альтернативи відволікають таких студентів на шляху до цілі.  

 Низький рівень підготовленості до профілактично-корекційної роботи 

засвідчують майбутні соціальні працівники, які не усвідомлюють 

необхідності набуття навичок міжособистісної взаємодії з підлітками 

девіантної поведінки, оволодіння конкретними еталонами комунікації. 

Розкриття  справжніх причини девіантної поведінки відбувається в них 

інтуїтивно, а необхідні для досягнення компромісу переговорні стратегії у 

процесі комунікації майже не застосовуються. Підлітки девіантної поведінки 

сприймаються такими соціальними працівниками не завжди адекватно, що 

ускладнює порозуміння. Дотримання загальних морально-етичних вимог у 

процесі міжособистісної комунікації з підлітками-девіантами визначається 

умовами ситуації спілкування. 

Студенти цього рівня досліджуваної підготовленості недостатньо 

обізнані з мотиваційними чинниками професійного саморозвитку,  не 

усвідомлюють їх і не мають укладеної системи саморозвитку. Потреба в 

професійному саморозвитку зазвичай відсутня. 

Для цього рівня характерні здебільшого поверхневі знання, необхідні 

для здійснення профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки. Такі студенти не усвідомлюють значущості знань щодо сутності, 

особливостей, форм та причин виникнення девіантної поведінки підлітків, 

їхніх вікових і психологічних особливостей. Майже не володіють основними 

принципами, методами, формами і засобами профілактики та корекції 

поведінки підлітків-девіантів. Поверхнево ознайомлені з нормативно-

правовими документами щодо соціально-правового захисту прав дитини. У 

них наявні елементарні вміння, проте вибір шляхів щодо корекції та 
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профілактики поведінки підлітків-девіантів здійснюється інтуїтивно. 

Практичні навички щодо здійснення такої роботи майже відсутні.  

Майбутні соціальні працівники, віднесені до низького рівня 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, зазвичай не співвідносять свої реакції з поведінкою 

співрозмовника і не слідкують за собою у процесі спілкування. Такі студенти 

зазвичай не стримують власні негативні емоції і можуть переносити  свій 

поганий настрій на партнерів по спілкуванню, ознайомлені зі способами 

управління власними емоціями, але не усвідомлюють необхідності їх 

застосування у процесі міжособистісної комунікації. Не завжди здатні 

ідентифікувати емоції інших людей за їх зовнішніми проявами, не 

усвідомлюють необхідності врахування причин прояву цих емоцій, що 

робить комунікацію з підлітками девіантної поведінки малоефективною. 

Мають утруднення щодо встановлення контактів з клієнтами соціальної 

роботи, не розуміють емоційних проявів у їх учинках, не виявляють 

зацікавленості у спілкуванні та не здатні прогнозувати розвиток ситуації 

спілкування. 

Майбутні соціальні працівники з низьким рівнем досліджуваної 

підготовленості не усвідомлюють необхідності пізнання себе як 

професійного соціального працівника, аналізу власної діяльності тощо. 

Переважно не здатні до об’єктивного виявлення наявних труднощів. Аналіз 

власної діяльності має спонтанний характер, самоконтроль відбувається 

інтуїтивно. 

Студенти цього  рівня підготовленості емоційно неусталені, невпевнені 

у собі, спонтанні, імпульсивні, мають неусталені наміри, підвищену 

лабільність, що може призвести до непослідовної поведінки, вільного 

трактування соціальних норм тощо. Їхня рефлективність низька, а загальне 

тло активності знижене. 

Визначення сутності й структури підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 
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поведінки, а також відповідного критеріального апарату дозволили 

розробити методику діагностування досліджуваного феномена.  

 

3.2. Методика діагностування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки  

 

Методику діагностування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки було побудовано на застосуванні тесту успішності, ситуаційних 

завдань (кейсів) та апробованих методик, що дозволяли оцінити означену 

підготовленість (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Мануал методик з діагностування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки 

№ 

 

Компонент Критерії Показники Забезпечувальні 

методики 

1 Мотиваційний Особистісний – мотиваційна зорієнтова-

ність на міжособистісну 

комунікацію; 

 

 

 

– реалізація потреби в 

професійному 

саморозвитку. 

 

– методика 

«Діагностика 

мотиваційних 

орієнтацій у 

міжособистісних 

комунікаціях» 

[232, с. 68]; 

– методика 

«Діагностика 

реалізації потреб у 

саморозвитку» 

[69]. 

2 Когнітивний Змістовий наявність знань щодо: 

– сутності, особливостей, 

форм та причин виникнення 

девіантної поведінки 

підлітків; 

– вікових і психологічних  

 

Тест успішності 
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Продовження таблиці 3.2 
 

   особливостей      девіантних 

підлітків; 

– основних принципів, 

методів, форм і засобів 

профілактики та корекції 

девіантної поведінки 

підлітків;  

– нормативно-правових 

документів щодо соціально-

правового захисту прав 

дитини. 

 

3 Операційний Діяльнісний сформованість:  

– дидактичних,  

– організаторських, 

– комунікативних, 

– діагностичних, 

– перцептивних, 

– сугестивних, 

– академічних умінь. 

Ситуаційні 

завдання 

4 Емоційно- 

вольовий 

 

Регулятивний – наявність самоконтролю у 

спілкуванні; 

 

 

 

– здатність до управління 

власними емоціями; 

– здатність до розпізнання 

емоцій інших людей; 

– здатність до емпатії; 

– здатність до аналізу та 

оцінювання власної 

діяльності; 

 

– здатність до вольової 

саморегуляції. 

 

 

 

– методика 

«Оцінка само-

контролю в спіл-

куванні» 

(М. Шнайдер)  

[172, с. 195]; 

– методика 

«Діагностика 

емоційного інте-

лекту» (Н. Холл)  

[232, с. 42]; 

– методика 

«Самооцінка рівня 

онтогенетичної 

рефлексії» [232, с. 

180]; 

– методика 

«Дослідження 

вольової 

саморегуляції» 

(А. В. Зверькова, 

Є. В. Ейдман) 

[219]. 
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Так, показник «мотиваційна зорієнтованість у міжособистісних 

комунікаціях», віднесений до особистісного критерію, діагностували за 

допомогою методики «Діагностика мотиваційних орієнтацій у 

міжособистісних комунікаціях» [232, с. 68], яка дозволяла визначити основні 

комунікативні орієнтації майбутніх соціальних працівників (на прийняття 

партнера; адекватність сприйняття і розуміння партнера; досягнення 

компромісу) та їх гармонійність у процесі формального спілкування. Згідно з 

методикою, студенти мали відповісти на 20 запропонованих запитань (див. 

додаток Е), спираючись на власний досвід ділового спілкування та обираючи 

найприйнятнішу з відповідей: а) саме так; б) майже так; в) здається, так; 

г) може й так. Отримані відповіді співставляли з ключем, окремо для кожної 

з орієнтацій. Збіг з ключем відповіді «саме так» оцінювали в 4 бали; «майже 

так» – у 3 бали; «здається, так» – у 2 бали; «може й так» – в 1 бал. Діапазон 

кожної з орієнтацій міг набути значення від 7 до 28 балів. За сумарним 

кількісним значенням (у балах) робили висновок про ступінь прояву кожної з 

орієнтацій. Згідно з методикою, 21 та більше балів свідчив про високий 

ступінь прояву певної орієнтації, 8-20 балів – про середній, а 7 та менше 

балів – про низький. Для соціальних працівників важливо, щоб орієнтації на 

прийняття партнера, адекватність сприйняття і розуміння партнера й 

досягнення компромісу гармонійно поєднувалися під час ділового 

спілкування, тому підраховували загальну суму балів за всіма орієнтаціями. 

Згідно з методикою, загальний показник, що характеризує абсолютну 

гармонійність комунікативних орієнтацій, дорівнює 84. Рівні загальної 

гармонійності комунікативних орієнтацій визначали за шкалою: 64 бали та 

більше – високий, 30-63 – середній, 29 і менше – низький рівень. 

Для діагностування показника «реалізація потреби в професійному 

саморозвитку», віднесеного до особистісного критерію, було застосовано 

методику «Діагностика реалізації потреб у саморозвитку» [69], згідно з якою 

майбутні соціальні працівники мали оцінити запропоновані 15 тверджень 

анкети (додаток Ж) і проставити відповідні бали, використовуючи шкалу: 5 – 
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якщо твердження повністю відповідає дійсності; 4 – скоріше відповідає, ніж 

ні; 3 – і так, і ні; 2 – скоріше не відповідає; 1 – не відповідає. Далі 

підраховували загальну суму балів та виявляли ступінь реалізації потреби у 

саморозвитку для кожного студента: 55 і більше балів свідчили про активну 

реалізацію потреби у саморозвитку; 36-54 бали – про відсутність укладеної 

системи саморозвитку; 15-35 балів – про зупинку студента в саморозвитку. 

Для виявлення наявності знань, віднесених до змістового критерію, 

було побудовано тест успішності (див. додаток З), до якого увійшли 58 

тестових завдань. Тест складався з чотирьох блоків, що відрізнялися один від 

одного типами розроблених завдань.  

Так, до І-го блоку було включено 46 тестових завдань закритого типу, 

що передбачали вибір однієї чи кількох правильних відповідей серед 

запропонованих. Кількість балів, що нараховували для кожного з таких 

завдань, відповідала кількості правильних відповідей. Загалом за правильно 

виконані тестові завдання  І-го блоку студенти могли отримати 58 балів. 

ІІ-ий блок містив 2 тестових завдання на встановлення певної 

послідовності та дозволяв студентам отримати 7 балів за умови їх 

правильного виконання (кількість балів відповідала кількості правильно 

визначених етапів). 

До ІІІ-го блоку було розроблено 7 тестових завдань на встановлення 

необхідної відповідності. За їх правильне виконання студентам нараховували 

загалом 29 балів (кількість балів відповідала кількості правильно 

встановлених відповідностей). 

ІV-ий блок складався з 3 тестових завдань, що передбачали доповнення 

запропонованого твердження необхідним терміном. Кожне правильно 

виконане завдання цього блоку оцінювали в 2 бали, а завдання блоку в 

цілому – в 6 балів. Розподіл балів за тестовими завданнями представлений у 

додатку И. 

Розроблений тест успішності дозволяв майбутнім соціальним 

працівникам отримати загалом 100 балів, які, згідно зі шкалою ECTS, 
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розподілялися таким чином: 90-100 балів – відмінно; 82-89 балів – дуже 

добре; 75-81 бал – добре; 67-74 бали – задовільно; 60-66 балів – достатньо; 

59-1 бал – незадовільно. 

Слід зазначити, що до тесту успішності було включено завдання, які 

дозволяли перевірити наявність усіх груп знань, віднесених до змістового 

критерію. Так, наявність знань щодо сутності, особливостей, форм та причин 

виникнення девіантної поведінки підлітків перевіряли за допомогою 

тестових завдань № 2-8, 10-12, 14-27, 29-33, 47-52, 54, 56-58; вікових і 

психологічних особливостей девіантних підлітків – за допомогою тестових 

завдань № 1, 8, 28, 53; основних принципів, методів, форм і засобів 

профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків – за допомогою 

тестових завдань № 35-42, 55;  нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту прав дитини – за допомогою тестових завдань 

№ 13, 34, 43-46. 

Для виявлення рівнів сформованості вмінь, віднесених до діяльнісного 

критерію, майбутнім соціальним працівникам пропонували виконати 4 

ситуаційні завдання (кейси), що передбачали розробку програми дій 

відповідно до ситуації. За кожне ретельно виконане ситуаційне завдання 

студенти могли отримати від 0 до 25 балів, а за всі завдання загалом – 100 

балів, які також розподілялися  згідно зі шкалою ECTS. 

Кожен з етапів розв’язання кейсу оцінювали таким чином: правильне 

виявлення всіх можливих причин виникнення ситуації – 0-5 балів; 

визначення відповідних ситуації дій соціального працівника на основі 

виявлених причин – 0-5 балів; розкриття технології його роботи – 0-10 балів; 

визначення методів і методик такої роботи – 0-5 балів. 

Наведемо приклад одного з таких кейсів та його розв’язання. 

Кейс: Жінка середніх років, мати-одиначка, скаржиться на відсутність 

психологічної близькості з донькою 14 років, зниження її успішності в школі. 

Донька вимагає одяг, який мати не схвалює; потайки курить.  
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Запропонувати програму роботи соціального працівника з таким 

випадком. Викласти можливі методи і способи впливу. 

Для розв’язання цього завдання майбутні соціальні працівники мають 

висунути гіпотези: конфлікт у відносинах «мати – донька» може бути 

зумовлений причинами: 

– підліткова криза доньки, умовно нормальна для 

чотирнадцятилітнього віку, що супроводжується явищами сепарації 

(встановленням власних правил, норм, переоцінкою цінностей, опором на 

«позадомашні» авторитети – друзів, кумирів, медійні образи та ін.), викликає 

відповідне намагання матері утримати контроль над донькою, зберегти 

наявні правила та норми, не змінюючи їх; 

– підвищена відповідальність матері (мати виховує доньку одна), 

ймовірно пов’язана з необхідністю приділяти багато часу роботі, призводить 

до дефіциту уваги до доньки і, як наслідок, до формування в неї відчуття 

непотрібності, пошуку тих, з ким можна було б розділити емоційні 

переживання, знайти підтримку (навіть погоджуючись відмовитися від вже 

засвоєних цінностей, які раніше не викликали внутрішнього опору). 

Аналізуючи зазначені причини, студенти мали дійти висновку, що 

засвоєння нових правил та цінностей, що відрізняються від прийнятих у 

сім’ї; зменшення часу взаємодії матері та доньки; уявна неможливість 

виявити інтерес до переживань одна одної, – призводять до порушення 

близькості, розвитку віддаленості. 

За такої ситуації студенти мали рекомендувати роботу щодо 

психотерапії сімейних відносин, яка передбачає надання допомоги з 

усвідомлення причин конфлікту, навчання правилам вирішення конфлікту, 

створення прецедента встановлення довірливих стосунків, стосунків уваги та 

підтримки. 

Розв’язуючи даний кейс, майбутні соціальні працівники мали розкрити 

технологію такої роботи, а саме: 
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1. Знайомство з сім’єю. Бажано працювати з парою «мати – донька», 

оскільки змін потребують настанови обох з них. Необхідно надати їм 

можливість почути одна одну. Робота може також проводитися в 

індивідуальній формі або шляхом відвідування дитячо-батьківських 

психологічних груп. 

2. Діагностика проблемного поля сімейних відносин. Підтвердження чи 

спростування гіпотез. Уточнення проблеми, як її бачать обидві сторони 

(можливість висловити свої почуття і власне бачення ситуації). 

3. Індивідуальна робота з матір’ю та донькою. 

– індивідуальна робота з матір’ю передбачає: роботу з актуальними 

переживаннями; інформування про наявність вікових особливостей доньки та 

необхідність переглянути прийняті стандартні відносини;  

– індивідуальна робота з донькою передбачає: роботу з актуальними 

переживаннями; актуалізацію потреб спільно з матір’ю встановити нові 

правила відносин; актуалізація особистої значущості та особистої 

відповідальності. 

4. Актуалізація мотивації на змінення відносин. 

5. Визначення бажаного стану. Навчання правилам прояснення позицій 

сторін, а також правилам відпрацювання спільного рішення. Визначення 

правил та задач спільної взаємодії пари на період між консультаціями та 

перевірка їх виконання на наступних консультаціях. 

6. Залучення доньки до групи психологічної підтримки для підлітків. 

Майбутні соціальні працівники мають також визначити методи такої 

роботи, основними з яких є бесіда та аналіз проблемної ситуації. Додатково 

можуть бути використані такі методики: рисунки «Моя сім’я», «Я», спільні 

рисунки на задану тему, спільний рисунок «Наша сім’я» тощо. 

Розв’язання наведеного кейсу дозволяло перенести здобуті знання на 

практичний щабель та потребувало від студентів:  

– дидактичних умінь, адже майбутні соціальні працівники мали знайти 

необхідну  для  аналізу  ситуації  інформацію,  визначити відповідні форми й  
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методи роботи з дівчинкою-підлітком девіантної поведінки та його матір’ю;  

– організаторських умінь, адже студенти мали залучити мати й доньку 

до спільної профілактики та корекції поведінки дівчинки-підлітка;  

– комунікативних умінь, адже студенти мали створити довірливу 

атмосферу спілкування з дівчинкою-підлітком; продумати бесіду з її матір’ю 

щодо профілактики та корекції поведінки доньки;  

 – діагностичних умінь, адже студенти мали застосувати зібрану 

інформацію, проаналізувати реальні прояви девіацій у дівчинки-підлітка; 

продіагностувати мотиви її девіантної поведінки, продиференціювати 

психологічно та соціально зумовлені відхилення її поведінки, а також 

виявити інтереси, захоплення, здібності дівчинки; 

– перцептивних умінь, оскільки майбутні соціальні працівники в 

процесі розробки програми роботи з випадком мали передбачити реакцію 

дівчинки-підлітка на виховну дію, спрогнозувати можливі варіанти корекції 

її девіантної поведінки; 

– сугестивних умінь, адже в процесі індивідуальної роботи з матір’ю та 

її донькою студенти мали спланувати соціально-психологічний тренінг, 

спрямований на актуалізацію їхніх переживань, потреби дівчинки-підлітка 

щодо спільного з матір’ю встановлення нових правил відносин, особистої 

значущості та особистої відповідальності доньки; 

– академічних умінь, оскільки під час вирішення цього кейсу майбутні 

соціальні працівники мали спиратися на знання в галузі соціального 

забезпечення, психології і педагогіки. 

Приклади інших кейсів, що їх було застосовано для діагностування 

показників діяльнісного критерію, представлено в додатку К. 

Для діагностування показника «наявність самоконтролю у 

спілкуванні», віднесеного до регулятивного критерію,  було застосовано 

методику «Оцінка самоконтролю в спілкуванні» (М. Шнайдер) [172, с. 195], 

згідно з якою майбутні соціальні працівники мали оцінити 10 

запропонованих тверджень (додаток Л) як правильні чи неправильні 
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незалежно від своєї реакції. Правильні твердження позначалися «так», 

неправильні – «ні». За кожну відповідь «ні» на твердження 1, 5, 7  і за 

відповідь «так» на всі інші твердження нараховували по 1-му балу. За 

отриманою сумою балів робили висновок про низький, середній чи високий 

комунікативний контроль. Так, кількість балів 0-3 свідчила про низький 

комунікативний контроль. Студенти з таким комунікативним контролем 

мають стійку поведінку і не вважають за потрібне змінюватися залежно від 

ситуації. Вони здатні до щирого самовираження в спілкуванні. Таких 

студентів вважають «незручними» в спілкуванні саме через їхню 

прямолінійність. Кількість балів 4-6 свідчить про середній комунікативний 

контроль. Майбутні соціальні працівники з таким комунікативним контролем 

щирі, але не стримані у своїх емоційних проявах. Разом із тим вони зважають 

у своїй поведінці на думку співрозмовників. Кількість балів 7-10 свідчить про 

високий комунікативний контроль та легке входження студента в будь-яку 

роль, гнучке реагування на зміну ситуації, добре відчуття та передбачення 

враження, що він його справляє на інших. 

 «Здатність до управління власними емоціями», «здатність до 

розпізнання емоцій інших людей» та «здатність до емпатії»,  що виступили 

показниками регулятивного критерію, оцінювали за допомогою методики 

«Діагностика емоційного інтелекту» (Н. Холл) [232, с. 42]. Методика 

складається з 30-ти тверджень (див. додаток М), що певним чином 

відображають різні аспекти життя респондента, розподілених за такими 

шкалами: емоційна обізнаність; управління власними емоціями, зокрема 

довільне управління; емпатія; розпізнання емоцій інших людей та вміння 

впливати на їхній емоційний стан. Майбутні соціальні працівники мали 

«оцінити» кожне твердження наступним чином: повністю не згоден – (–3) 

бали; переважно не згоден – (–2) бали; частково не згоден – (–1) бал; 

частково згоден – (+1) бал; переважно згоден – (+2) бали; повністю згоден – 

(+3) бали. «Оцінки» відповідей співвідносилися з ключем, що дозволяло 

підрахувати бали за кожною шкалою окремо та виявити рівень парціального 
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емоційного інтелекту (14 балів та більше – високий, 8-13 – середній, 7 і 

менше – низький рівень), в нашому випадку – рівень прояву окремих 

показників, а також за загальною кількістю балів виявити інтегративний 

рівень емоційного інтелекту (70 балів та більше – високий, 40-69 – середній, 

39 і менше – низький рівень). 

Показник регулятивного критерію «здатність до аналізу та оцінювання 

власної діяльності» діагностували за методикою «Самооцінка рівня 

онтогенетичної рефлексії» [232, с. 180], побудованою на аналізі 

респондентом минулих помилок, успішного чи неуспішного досвіду 

життєдіяльності. Студенти мали відповісти на 15 запитань анкети 

(додаток Н): на випадок ствердливої відповіді поставити знак «+», негативної 

відповіді – знак «–», в разі утруднення з відповіддю – знак «?». 

За кожну стверджувальну відповідь на запитання 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13  і 

негативну відповідь на запитання 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 нараховували по 10 

балів. За кожну відповідь «?» – по 5 балів. Надалі підраховували загальну 

суму балів і визначали рівень рефлексії за шкалою, представленою в 

методиці.  

Так, сума в 100-150 балів свідчила про повну відсутність рефлексії 

минулого досвіду. Такі студенти невдоволені власними рішеннями. Для 

виправлення ситуації вони мають краще обміркувати свої рішення, 

проаналізувати помилки, знайти радника зі складних життєвих ситуацій. 50-

99 балів свідчили про рефлексію зі знаком «–», коли наслідком минулих 

помилок стає страх перед новими. Проте така обережність не завжди 

гарантує повний життєвий успіх. 0-49 балів засвідчують рефлексію зі знаком    

«+» – аналіз зробленого та рух уперед. Такі студенти здатні до планування й 

передбачення свого майбутнього.  

Показник «здатність до вольової саморегуляції» діагностували за 

методикою «Дослідження вольової саморегуляції» (А. В. Зверькова, 

Є. В. Ейдман) [219], яка передбачала виявлення думки майбутніх соціальних 

працівників щодо 30 запропонованих тверджень (додаток П). Студенти мали 
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вирішити, правильне чи ні для них кожне твердження і поставити знак «+», 

якщо вірне і знак «–», якщо ні. 

 За результатами відповідей визначали величину індексів вольової 

саморегуляції за твердженнями загальної шкали (В), а також індексів за 

субшкалами  «наполегливість» (Н) и «самовладання» (С). Кожен індекс 

підраховували як суму балів за відповіді, які співпали з поданим у методиці 

ключем. Оскільки питальник мав 6 замаскованих тверджень, то загальна сума 

балів за шкалою (В) могла знаходитися в межах від 0 до 24; за субшкалою 

(Н) – від 0 до 16; за субшкалою (С) – від 0 до 13.  

 Згідно з методикою, рівні вольової саморегуляції визначали шляхом 

співставлення із середнім значенням кожної зі шкал. Якщо вони складали 

більше половини максимально можливої суми збігів, то робили висновок про 

високий рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості або 

самовладання. Для шкали (В) це значення становить 12, шкали «Н» – 8,  

шкали «С» – 6. 

Як бачимо, оцінювання підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки за обраними показниками здійснювалося за різними шкалами 

вимірювання, тому для коректного оцінювання і порівняння результатів 

необхідно було обрати узагальнену шкалу з однаковими межами і градацією 

та привести всі шкали, що використовувалися, до цієї узагальненої шкали. 

В нашому випадку логічним було обрання як узагальненої шкали 0 – 

100. Для приведення всіх відповідних інструментам оцінювання шкал до 

узагальненої було здійснено зрушення лівих меж до нуля і 

розтягування/стиснення шкал до градації в 100 балів. Було розраховано 

коефіцієнти зрушення лівої межі та коефіцієнти розтягування шкали до 

обраної (додаток Р) за методикою, наданою в роботі О. П. Єлісеєва [74]. 

З урахуванням наданих у додатку Р коефіцієнтів, оцінювання 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-
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корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки за першим критерієм 

(особистісним) здійснювали за формулою: 

11 12
1

1,56( 20) 1,67( 15)
,

2

B B
K

  
  

де: К1 – розрахована кількість балів за першим критерієм; 

В11 – кількість балів, отримана за показником 1.1 – «мотиваційна 

зорієнтованість на міжособистісну комунікацію»; 

В12 – кількість балів, отримана за показником 1.2 – «реалізація потреби в 

професійному саморозвитку». 

Оцінювання за другим критерієм – змістовим – здійснювали за 

формулою: 

2 21 ,K B  

де: К2 – розрахована кількість балів за другим критерієм; 

В21 – кількість балів, отримана за показниками 2.1 – «наявність знань 

щодо сутності, особливостей, форм та причин виникнення девіантної 

поведінки підлітків; вікових і психологічних особливостей 

девіантних підлітків; основних принципів, методів, форм і засобів 

профілактики та корекції девіантної поведінки підлітків; 

нормативно-правових документів щодо соціально-правового захисту 

прав дитини». 

Оцінювання за третім критерієм – діяльнісним – здійснювали за 

формулою: 

3 31 ,K B  

де: К3 – розрахована кількість балів за третім критерієм; 

В31 – кількість балів, отримана за показниками 3.1 – «сформованість 

дидактичних, організаторських, комунікативних, діагностичних, 

перцептивних, сугестивних, академічних умінь». 

Оцінювання рівня підготовленості майбутніх соціальних працівників 

до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки за 

четвертим критерієм (регулятивним) здійснювали за формулою: 
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де: К4 – розрахована кількість балів за четвертим критерієм; 

В41 – кількість балів, отримана за показником 4.1 – «наявність 

самоконтролю в спілкуванні»; 

В42 – кількість балів, отримана за показником 4.2 – «здатність до 

управління власними емоціями»; 

В43 – кількість балів, отримана за показником 4.3 – «здатність до 

розпізнання емоцій інших людей»; 

В44 – кількість балів, отримана за показником 4.4 – «здатність до емпатії»; 

В45 – кількість балів, отримана за показником 4.5 – «здатність до аналізу 

та оцінювання власної діяльності»; 

В46 – кількість балів, отримана за показником 4.6 – «здатність до вольової 

саморегуляції». 

Підготовленість майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (П) за чотирма 

зазначеними критеріями оцінювали за формулою: 

1 2 3 4 .
4

К К К К
П

  
  

Для визначення числових інтервалів зміни підготовленості студентів до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки  

використовували метод середньоквадратичних відхилень, який ґрунтується 

на розрахунках основних статистичних числових характеристик випадкових 

величин – середнього значення та середньоквадратичного відхилення [109]. 

Середнє значення обчислювали за формулою: 

1

1 n

i

i

x x
n 

  , 

де п – об’єм вибірки, хі – значення випадкової величини. 

Середнє квадратичне відхилення обчислювали за формулою: 
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  . 

Тоді інтервал 0,5 ; 0,5x S x S     
кількісно описував достатній рівень 

досліджуваної підготовленості, інтервал до 0,5x S  – низький рівень, а 

інтервал після 0,5x S  – високий. 

 

3.3. Результати констатувального етапу експерименту 

 

Діагностування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

проводили за методикою, представленою у п. 3.1.  

У діагностуванні брали участь студенти, які навчаються за 

спеціальністю «Соціальна робота», зокрема: 81 студент Одеського 

національного політехнічного університету; 166 студенів  Тернопільського 

національного економічного університету; 107 студентів Хмельницького 

національного університету і 84 студенти Тернопільського педагогічного 

університету. Загалом на констатувальному етапі експерименту були 

залучені 438 майбутніх соціальних працівників 1-5 курсів навчання (1-го 

курсу – 83, 2-го – 139, 3-го – 89, 4-го – 78, 5-го – 49 осіб).  

Проаналізуємо спочатку результати діагностування окремо за кожним з 

показників. 

Так, діагностування за показником «мотиваційна зорієнтованість на 

міжособистісну комунікацію», віднесеного до особистісного критерію, не 

виявило студентів із низьким рівнем його прояву. 246 майбутніх соціальних 

працівників, що становить 56,16%,  засвідчили  середній рівень його прояву, 

а 192 (43,84%) – високий.  Результати діагностування, наведені в таблиці 3.3, 

дозволяють проаналізувати прояв мотиваційної зорієнтованості студентів на 

міжособистісну комунікацію на різних курсах навчання у ВНЗ. 
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Таблиця 3.3 

Результати діагностування (%) мотиваційної зорієнтованості 

майбутніх соціальних працівників  на міжособистісну комунікацію 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 32 38,55 84 60,43 55 61,80 54 69,23 21 42,86 246 56,16 

Високий 51 61,45 55 39,57 34 38,20 24 30,77 28 57,14 192 43,84 

 

Як можна бачити з табл. 3.3, найбільше студентів із високим рівнем 

прояву мотиваційної зорієнтованості на міжособистісну комунікацію 

виявлено на 1-му (61,45%) та 5-му (57,14%) курсах. 

 Щодо показника «реалізація потреби в професійному саморозвитку», 

також віднесеного до особистісного критерію, то зупинку в саморозвитку 

засвідчили 6 студентів, що становить 1,37%; відсутність сформованої 

системи саморозвитку – 98 студентів (23,37%). Активно реалізують свої 

потреби в саморозвитку 334 (76,26%) майбутніх соціальних працівників. У 

таблиці 3.4 подано результати діагностування на кожному курсі їх навчання у 

ВНЗ. 

    Таблиця 3.4 

Результати діагностування (%) реалізації потреби майбутніх 

соціальних працівників  у професійному саморозвитку 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 
Зупинка в 

саморозвитку 
0 0 6 4,32 0 0 0 0 0 0 6 1,37 

Відсутність 

сформованої 

системи 

саморозвитку 

25 30,12 36 25,90 7 7,87 30 38,46 0 0 98 22,37 

Активна 

реалізація 

своїх потреб 

у само роз-

витку 

58 69,88 97 69,78 82 92,13 48 61,54 49 100 334 76,26 



 171 

 З таблиці 3.4 видно, що на всіх курсах навчання переважна більшість 

студентів активно реалізують свої потреби в саморозвитку. Найбільша 

кількість студентів, які засвідчили відсутність сформованої системи 

саморозвитку, зафіксована на 4-му курсі. 

 У таблиці 3.5 подано результати діагностування студентів за 

показниками змістового критерію (наявність знань щодо сутності, 

особливостей, форм та причин виникнення девіантної поведінки підлітків; 

вікових і психологічних особливостей  девіантних підлітків; основних 

принципів, методів, форм і засобів профілактики та корекції девіантної 

поведінки підлітків; нормативно-правових документів щодо соціально-

правового захисту прав дитини). 

Таблиця 3.5 

Результати діагностування (%) знань майбутніх соціальних працівників 

з профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 44 53,01 54 38,85 29 32,59 14 17,95 2 4,08 143 32,65 

Середній 25 30,12 51 36,69 37 41,57 28 35,90 17 34,70 158 36,07 

Високий 14 16,87 34 24,46 23 25,84 36 46,15 30 61,22 137 31,28 

 

Як бачимо з таблиці 3.5, високий рівень сформованості знань, 

необхідних для виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, виявлено у 143 студентів, що становить 32,65% від їх 

загальної кількості, середній рівень – у 158 або 36,07%, а низький – у 137 або 

31,28% студентів. Якщо порівнювати сформованість зазначених знань за 

різними курсами навчання, то можна констатувати, що низький рівень їх 

сформованості домінує у студентів першого – 44 (53,01%) та другого – 54 

(38,85%) курсів, а високий – у студентів четвертого – 36 (46,15%) та п’ятого – 

30 (61,22%) курсів, що цілком природно. 
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Щодо показників діяльнісного критерію (сформованість дидактичних,  

організаторських, комунікативних, діагностичних, перцептивних, 

сугестивних, академічних умінь), то результати їх діагностування наведені у 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати діагностування (%) умінь майбутніх соціальних 

працівників  з профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки (констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 48 57,83 86 61,87 41 46,07 8 10,26 1 2,04 184 42,01 

Середній 30 36,14 30 21,58 20 22,47 19 24,36 7 14,29 106 24,20 

Високий 5 6,02 23 16,55 28 31,46 51 65,38 41 83,67 148 33,79 

 

 З таблиці 3.6 видно, що низький рівень сформованості вмінь, 

необхідних для виконання профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки, зафіксовано у 184 (42,01%), середній – у 106 (24,20%), 

а низький – у 148 (33,79%) майбутніх соціальних працівників. Порівняння 

отриманих результатів діагностування у студентів різних курсів навчання 

свідчать про те, що низький рівень сформованості зазначених умінь домінує 

на   першому – 48 (57,83%), другому – 86 (61,87%) та третьому – 41 (46,07%) 

курсах навчання, тоді як високий рівень – на четвертому 51 (65,38%) і 

п’ятому – 41 (83,67%) курсах, що пояснюється набуттям практичного досвіду 

соціальної роботи в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ВНЗ. 

Діагностування показника «наявність самоконтролю у спілкуванні», 

який відповідає регулятивному критерію, дозволило встановити, що низький 

рівень   його   прояву   був   зафіксований   у   76 (17,35%)   майбутніх  

соціальних працівників, середній – 237 (54,11%), а високий – 125 (28,54%). 

 Щодо прояву зазначеного показника у студентів різних курсів, то 

відповідні відомості представлено в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Результати діагностування (%) наявності у майбутніх соціальних 

працівників  самоконтролю у спілкуванні 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 13 15,66 24 17,27 14 15,73 18 23,08 7 14,29 76 17,35 

Середній 51 61,45 91 65,46 27 30,34 54 69,23 14 28,57 237 54,11 

Високий 19 22,89 24 17,27 48 53,93 6 7,69 28 57,14 125 28,54 

 

Як бачимо з таблиці 3.7, у студентів 1-го, 2-го і 4-го курсів домінує 

середній рівень прояву самоконтролю у спілкуванні, тоді як у студентів 3-го і 

5-го курсів – домінує високий рівень його прояву. Крім того, студенти 1-го та 

2-го курсів майже не відрізняються за рівнем самоконтролю у спілкуванні. 

Незважаючи на те, що у студентів 4-го курсу також домінує середній рівень 

прояву самоконтролю у спілкуванні, кількість студентів із високим рівнем 

його прояву найнижча порівняно до кількості студентів інших курсів 

навчання. 

Результати діагностування за показниками «здатність до управління 

власними емоціями», «здатність до розпізнання емоцій інших людей» і 

«здатність до емпатії», також віднесених до регулятивного критерію, 

презентовано в таблицях 3.8-3.10. 

Щодо показника «здатність до управління власними емоціями» (табл. 

3.8),   то   низький   рівень   його   прояву   засвідчила   переважна   більшість  

Таблиця 3.8 

Результати діагностування (%) здатності майбутніх соціальних 

працівників  до управління власними емоціями 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 70 84,34 127 91,37 55 61,80 72 92,31 42 85,71 366 83,56 

Середній 13 15,66 12 8,63 27 30,34 0 0 7 14,29 59 13,47 

Високий 0 0 0 0 7 7,86 6 7,69 0 0 13 2,97 
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майбутніх соціальних працівників – 366 (83,56%); середній рівень – 59 

(13,47%), а високий – 13 (2,97%). Слід зазначити, що на 1-му, 2-му та 5-му 

курсах студентів із високим рівнем прояву зазначеного показника не 

зафіксовано; на 3-му і 4-му курсах його високий рівень його прояву був 

зафіксований у  7 (7,86%) і 6 (7,69%) студентів, відповідно. 

Результати діагностування здатності майбутніх соціальних працівників 

до розпізнання емоцій інших людей, то було отримано такі результати (табл. 

3.9). 

Як свідчить табл. 3.9, більшість майбутніх соціальних працівників (239 

осіб або 54,57%) виявили низький рівень здатності до розпізнання емоцій 

інших людей. Середній рівень такої здатності виявили  154 (35,16%) 

студентів, тоді як високий – 45 (10,27%) студентів. Найбільше студентів з 

високим рівнем прояву зазначеного показника зафіксовано на 3-му курсі 

(23,60%), а з низьким – на 4-му (69,23%).  

Таблиця 3.9 

Результати діагностування (%) здатності майбутніх соціальних 

працівників  до розпізнання емоцій інших людей 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 39 46,99 84 60,43 34 38,20 54 69,23 28 57,14 239 54,57 

Середній 39 46,99 36 25,90 34 38,20 24 30,77 21 42,86 154 35,16 

Високий 5 6,02 19 13,67 21 23,60 0 0 0 0 45 10,27 

 

З таблиці 3.10 видно, що низький рівень прояву здатності до емпатії 

засвідчили 132 (30,14%) майбутніх соціальних працівників, середній – 215 

(49,09%), високий – 91 (20,77%) студентів, тобто домінує середній рівень 

прояву зазначеного показника. Цікавим виявився той факт, що найбільшу 

кількість студентів з високим рівнем 45 (54,22%) та низьким рівнем 32 

(38,55%) прояву здатності до емпатії виявлено на 1-му курсі. На 2-му  

(56,83%), 3-му (76,40%) і 4-му (61,54%) курсах домінує середній рівень його 
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прояву. Найбільшу кількість студентів з низьким рівнем прояву здатності до 

емпатії зафіксовано на 5-му курсі (42,86%). 

Таблиця 3.10 

Результати діагностування (%) здатності майбутніх соціальних 

працівників  до емпатії (констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 32 38,55 48 34,53 7 7,87 24 30,77 21 42,86 132 30,14 

Середній 6 7,23 79 56,83 68 76,40 48 61,54 14 28,57 215 49,09 

Високий 45 54,22 12 8,64 14 15,73 6 7,69 14 28,57 91 20,77 

 

Діагностування здатності майбутніх соціальних працівників до аналізу 

та оцінювання власної діяльності, що є показником регулятивного критерію, 

дозволило дійти висновку, що 114 студентів, що становить 26,03% від їх 

загальної кількості, мають високий, 312 (71,23%) – середній і 12 (2,74%)– 

низький рівень його прояву. Слід зазначити, що результати діагностування за 

окремими курсами майже не відрізняються (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Результати діагностування (%) здатності майбутніх соціальних 

працівників  до аналізу та оцінювання власної діяльності 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 0 0 12 8,64 0 0 0 0 0 0 12 2,74 

Середній 58 69,88 97 69,78 68 76,40 54 69,23 35 71,43 312 71,23 

Високий 25 30,12 30 21,58 21 23,60 24 30,77 14 28,57 114 26,03 

 

Так, середній рівень здатності майбутніх соціальних працівників до 

аналізу та оцінювання власної діяльності (табл. 3.11) коливається в межах від 

69,23% до 76,40%, а високий – від 21,58% до 30,77%. Зауважимо, що низький 

рівень її прояву зафіксований лише у студентів 2-го курсу (8,64%). 

Результати діагностування показника регулятивного критерію 

«здатність до вольової саморегуляції» представлено в табл. 3.12.  
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Таблиця 3.12 

Результати діагностування (%) здатності майбутніх соціальних 

працівників  до вольової саморегуляції 

(констатувальний етап експерименту) 

Рівень Курс Загалом 

прояву 1 2 3 4 5  

 осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Низький 51 61,45 66 47,48 48 53,93 42 53,85 42 85,71 249 56,85 

Високий 32 38,55 73 52,52 41 46,07 36 46,15 7 14,29 189 43,15 

 

Як свідчить таблиця 3.12, 249 (56,85%) майбутніх соціальних 

працівників засвідчили низький рівень прояву здатності до вольової 

саморегуляції, а 189 (43,15%) – високий рівень  (методика передбачала 

виявлення лише двох рівнів). Найбільшу кількість студентів з низьким 

рівнем прояву зазначеного показника виявлено на 5-му курсі (85,71%), а 

найбільшу кількість студентів з високим рівнем його прояву – на 2-му курсі 

(52,52%). 

Результати, отримані внаслідок діагностування майбутніх соціальних 

працівників за кожним показником  досліджуваної підготовленості (в балах), 

а також вищезазначені розрахункові формули дозволили обчислити середнє 

значення та середньоквадратичне відхилення за кожним критерієм і 

досліджуваною підготовленістю в цілому; визначити інтервали, що 

відповідають високому, достатньому та низькому рівням підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до корекційно-профілактичної роботи з 

підлітками девіантної поведінки. Відповідність балів і рівнів підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до корекційно-профілактичної роботи з 

підлітками девіантної поведінки подано в  додатку С. 

Результати констатувального зрізу щодо рівнів сформованості 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки за кожним 

критерієм та досліджуваної підготовленості загалом подано у таблиці 3.13. 
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Таблиця 3.13 

Результати констатувального зрізу щодо сформованості підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки  

Критерії 

Рівні 

Високий Достатній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

Особистісний 158 36,07 129 29,45 151 34,48 

Змістовий 137 31,28 158 36,07 143 32,65 

Діяльнісний 148 33,79 106 24,20 184 42,01 

Регулятивний 143 32,65 144 32,88 151 34,47 

Підготовленість до 

профілактично-

корекційної роботи з 

підлітками девіантної 

поведінки 

144 32,88 149 34,02 145 33,10 

 

Як свідчить таблиця 3.13, на констатувальному етапі експерименту 

високий рівень підготовленості до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки за особистісним критерієм був зафіксований 

у 36,07% майбутніх соціальних працівників, за змістовим критерієм – у 

31,28%, за діяльнісним критерієм – у 33,79%, за регулятивним критерієм – у 

32,65%. Достатній рівень досліджуваної підготовленості був виявлений у 

29,45% студентів за особистісним критерієм, у 36,07% – за змістовим 

критерієм, у 24,20% –  за діяльнісним критерієм і 32,88% – за  регулятивним 

критерієм. Щодо низького рівня досліджуваної підготовленості, то за 

особистісним критерієм його засвідчили 34,48% майбутніх соціальних 

працівників, за змістовим критерієм – 32,65%, за діяльнісним критерієм –  

42,01%, за регулятивним критерієм – 34,47%. 

Загалом на констатувальному етапі експерименту високий рівень 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки був зафіксований у 32,88% майбутніх соціальних 

працівників, достатній – у 34,02%, а низький – у 33,10%. 

Подальша експериментально-дослідна робота передбачала розподіл 

студентів на експериментальну та контрольну групи (розподіл відбувався за 
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бажанням студентів). Так, до експериментальної групи (ЕГ) увійшли 218 осіб, 

до контрольної (КГ) – 220 осіб. Результати поосібного діагностування 

студентів ЕГ та КГ на констатувальному етапі експерименту подано у 

додатках Т, У. 

Результати оцінювання рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки на констатувальному етапі експерименту в ЕГ та КГ подано у 

таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Результати констатувального зрізу (у %) щодо сформованості рівнів 

підготовленості студентів до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки  

в контрольній та експериментальній групах  

ЕГ 

Критерії 

Рівні 

Високий Достатній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

Особистісний 81 37,16 53 24,31 84 38,53 

Змістовий 77 35,32 68 31,19 73 33,49 

Діяльнісний 78 35,78 38 17,43 102 46,79 

Регулятивний 71 32,57 63 28,9 84 38,53 

Підготовленість до 

профілактично- 

корекційної роботи з 

підлітками девіантної 

поведінки 

73 33,49 63 28,9 82 37,61 

КГ 

Критерії 

Рівні 

Високий Достатній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

Особистісний 77 35 76 34,55 67 30,45 

Змістовий 60 27,27 90 40,91 70 31,82 

Діяльнісний 70 31,82 68 30,91 82 37,27 

Регулятивний 72 32,73 81 36,82 67 30,45 

Підготовленість до 

профілактично- 

корекційної роботи з 

підлітками девіантної 

поведінки 

71 32,27 86 39,1 63 28,64 
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Отже, на констатувальному етапі експерименту високий рівень 

досліджуваної підготовленості за особистісним критерієм засвідчили 81 

(37,16%) студентів ЕГ і 77 (35,00%) студентів КГ; за змістовим критерієм – 

77 (35,32%)  студентів ЕГ і 60 (27,27%) студентів КГ; за діяльнісним 

критерієм – 78 (35,78%)  студентів ЕГ і 70 (31,82%) студентів КГ; за 

регулятивним критерієм – 71 (32,57%)  студентів ЕГ і 72 (32,73%) студентів 

КГ. 

 Достатній рівень підготовленості до профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки за особистісним критерієм був 

зафіксований у 53 (24,31%) студентів ЕГ і 76 (34,55%)  КГ; за змістовим 

критерієм – у 68 (31,19%)  студентів ЕГ і 90 (40,91%) студентів КГ; за 

діяльнісним критерієм – у 38 (17,43%)  студентів ЕГ і 68 (30,91%) студентів 

КГ; за регулятивним критерієм – у 63 (28,90%)  студентів ЕГ і 81 (36,82%) 

студентів КГ. 

 Низький рівень досліджуваної підготовленості за особистісним 

критерієм  виявили  84  (38,53%)  студентів  ЕГ  і  67  (30,45%)  студентів 

КГ;за змістовим критерієм – 73 (33,49%)  студентів ЕГ і 70 (31,82%) 

студентів КГ; за діяльнісним критерієм – 102 (46,79%)  студентів ЕГ і 82 

(37,27%) студентів КГ; за регулятивним критерієм – 84 (38,53%)  студентів 

ЕГ і 67 (30,45%) студентів КГ.  

Загалом на констатувальному етапі експерименту високий рівень 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки був зафіксований у 73 (33,49%) студентів ЕГ і 71 

(32,27%) студентів КГ; достатній рівень – у 63 (28,90%) студентів ЕГ і 86 

(39,10%) студентів КГ, а низький рівень – у 82 (37,61%) студентів ЕГ і 63 

(28,64%) студентів КГ. 

Оскільки результати оцінювання рівнів підготовленості студентів ЕГ і 

КГ, отримані на констатувальному етапі експерименту, певною мірою 

різняться, то було необхідно перевірити припущення, згідно з яким різниця 

рівнів підготовленості студентів ЕГ і КГ не є статистично значущою. 
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У нашому випадку закон розподілу результатів діагностування в групах 

не був нормальним і, крім того, вхідні дані (результати діагностування) були 

порядковими числами, тому для перевірки істинності статистичної гіпотези 

необхідно було застосувати непараметричні критерії (наприклад, 

непараметричний критерій медіани, критерій Уілкоксона-Манна-Уитні, 

критерій Краскала-Уолліса тощо). Нами було обрано критерій Уілкоксона-

Манна-Уитні, оскільки зазначений критерій є, по-перше, більш точним, ніж 

медіанний, і, по-друге, модифікований для великих вибірок [143]. 

Для здійснення перевірки за критерієм Уілкоксона-Манна-Уитні було 

необхідно: 

– сформулювати статистичні гіпотези: Н0 – обидві вибірки належать до 

однієї генеральної сукупності, тобто статистично значущих відмінностей між 

ними немає, Н1 – нульова гіпотеза не є вірною; 

– побудувати об’єднану вибірку; 

– за об’єднаною вибіркою побудувати статистичний ряд; 

– знайти ранги значень об’єднаної вибірки; 

– знайти суми рангів значень в кожній з вибірок окремо; 

– знайти значення критерію за формулою: 
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де n – загальна кількість об’єктів об’єднаної вибірки; 

n1 – кількість об’єктів першої вибірки (студентів ЕГ), n1 = 218; 

n2 – кількість об’єктів другої вибірки (студентів КГ), n2 = 220; 

U – критеріальна статистика, для знаходження якої застосовували 

такі формули: 

 1 2max , ;U U U

 

 1 1 2 1 1 1

1
1 ;

2
U n n n n R   

 



 181 

 2 1 2 2 2 2

1
1 ;

2
U n n n n R     

де R1 – сума рангів першої вибірки; R2 – сума рангів другої вибірки; 

– знайти критичне значення критерію t як квантиль порядку 1  /2 

стандартного нормального розподілу; 

– порівняти критеріальну статистику Т з критичним значенням t. 

Було проведено розрахунки за наведеними етапами та знайдено 

значення критерію Уілкоксона-Манна-Уитні: Т = 0,721733. Враховуючи 

кількість вибірок та їх об’єм, значення t було знайдено на рівні значущості 

0,05: tнижнє = 0,000982 та tверхнє = 5,023886. Розрахунки проводили із 

застосуванням програмного продукту Excel за допомогою практичного 

посібника [143]. 

Оскільки значення критерію Уілкоксона-Манна-Уитні Т належало 

інтервалу в межах між нижнім та верхнім критичними значеннями t, то 

гіпотезу Н0 було прийнято. Відтак, різниця в рівнях сформованості 

досліджуваної підготовленості студентів ЕГ і КГ не була статистично 

значущою. Отже, на початку формувального експерименту студенти ЕГ і КГ 

суттєво не відрізнялися за рівнем підготовленості до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

 

 

3.4. Порівняльний аналіз результатів сформованості 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки на 

констатувальному та прикінцевому етапах 

 

На прикінцевому етапі експерименту було проведено повторне 

діагностування студентів контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп 

щодо сформованості в них підготовленості до профілактично-корекційної 

роботи з підлітками девіантної поведінки. При повторному діагностуванні 
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було застосовано ту саму методику діагностування, що й на 

констатувальному етапі експерименту. Результати поосібного діагностування 

студентів ЕГ та КГ на прикінцевому етапі експерименту подано у додатках Ф, 

Х. 

Результати контрольного зрізу щодо сформованості рівнів 

підготовленості студентів контрольних та експериментальних груп до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки подано 

в таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Результати контрольного зрізу (у %)  

щодо сформованості рівнів підготовленості студентів до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної студентів в ЕГ та КГ 

ЕГ 

Критерії 

Рівні 

Високий Достатній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

Особистісний 158 72,48 35 16,06 25 11,47 

Змістовий 142 65,14 32 14,68 44 20,18 

Діяльнісний 116 53,21 40 18,35 62 28,44 

Регулятивний 138 63,3 52 23,85 28 12,85 

Підготовленість до 

профілактично- 

корекційної роботи з 

підлітками девіантної 

поведінки 

164 75,23 15 6,88 39 17,89 

КГ 

Критерії 

Рівні 

Високий Достатній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

Особистісний 104 47,27 65 29,55 51 23,18 

Змістовий 72 32,73 91 41,36 57 25,91 

Діяльнісний 75 34,09 77 35 68 30,91 

Регулятивний 68 30,91 92 41,82 60 27,27 

Підготовленість до 

профілактично- 

корекційної роботи з 

підлітками девіантної 

поведінки 

92 41,82 83 37,73 45 20,45 

 

З таблиці 3.15 бачимо, що на прикінцевому етапі експерименту 

високий рівень досліджуваної підготовленості за особистісним критерієм 
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засвідчили 158 (72,48%) студентів ЕГ і 104 (47,27%) студентів КГ; за 

змістовим критерієм – 142 (65,14%)  студентів ЕГ і 72 (32,73%) студентів КГ; 

за діяльнісним критерієм – 116 (53,21%)  студентів ЕГ і 75 (34,09%) студентів 

КГ; за регулятивним критерієм – 138 (63,30%) студентів ЕГ і 68 (30,91%) 

студентів КГ.  

Достатній рівень підготовленості до профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки за особистісним критерієм був 

зафіксований у 35 (16,06%) студентів ЕГ і 65 (29,55%) КГ; за змістовим 

критерієм – у 32 (14,68%)  студентів ЕГ і 91 (41,36%) студентів КГ; за 

діяльнісним критерієм – 40 (18,35%) у студентів ЕГ і 77 (35,00%) студентів 

КГ; за регулятивним критерієм – у 52 (23,85%) студентів ЕГ і 92 (41,82%) 

студентів КГ. 

Низький рівень досліджуваної підготовленості за особистісним 

критерієм виявили 25 (11,47%) студентів ЕГ і 51 (23,18%) студентів КГ; за 

змістовим критерієм – 44 (20,18%) студентів ЕГ і 57 (25,91%) студентів КГ; 

за діяльнісним критерієм – 62 (28,44%)  студентів ЕГ і 68 (30,91%) студентів 

КГ; за регулятивним критерієм – 28 (12,85%) студентів ЕГ і 60 (27,27%) 

студентів КГ.  

Загалом на прикінцевому етапі експерименту високий рівень 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки був зафіксований у 164 (75,23%) студентів ЕГ і 92 

(41,82%) студентів КГ; достатній рівень – у 15 (6,88%) студентів ЕГ і 83 

(37,73%) студентів КГ, а низький рівень – у 39 (17,89%) студентів ЕГ і 45 

(20,45%) студентів КГ. 

Результати діагностування, представлені в таблиці 3.15, свідчать про 

те, що найбільш ефективно формування підготовленості студентів ЕГ до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

відбувалося за особистісним критерієм, що пояснюється кращою 

сформованістю його показників на початку експерименту. Також досить 

ефективно в ЕГ відбувалося формування досліджуваної підготовленості за 
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змістовим та регулятивним критеріями. Формування вмінь студентів 

потребує більш тривалого терміну, адже відбувається з досвідом  

професійної соціальної роботи в цілому і профілактично-корекційної роботи 

з підлітками девіантної поведінки, зокрема. 

Порівняльний аналіз рівнів сформованості підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки в ЕГ та КГ на констатувальному та прикінцевому 

етапах експерименту представлено в таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Розподіл студентів (у %) за рівнями  

сформованості підготовленості до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки на констатувальному та прикінцевому 

етапах експерименту 

  

ЕГ  

 

КГ  

Рівні 

 
констатувальний 

зріз 

прикінцевий 

зріз 

констатувальний 

зріз 

прикінцевий 

зріз 

 осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 73 33,49 164 75,23 71 32,27 92 41,82 

Достатній 63 28,90 15 6,88 86 39,10 83 37,73 

Низький 82 37,61 39 17,89 63 28,64 45 20,45 

 

Порівняльний аналіз результатів діагностування студентів ЕГ та КГ 

щодо їхньої підготовленості до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки на констатувальному та прикінцевому 

етапах експерименту дозволив дійти висновку, що в ЕГ її формування 

відбувалося більш ефективно, ніж у КГ. 

Для підтвердження цього висновку було проведено статистичну 

обробку результатів діагностування підготовленості студентів, отриманих на 

констатувальному і прикінцевому етапах експерименту. Статистична обробка 

здійснювалася за методикою, описаною у п. 3.2. 

Так, було сформульовано такі припущення: різниця в сформованості 

рівнів підготовленості студентів ЕГ та КГ після формувального етапу 
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експерименту не є статистично значущою; зміни в сформованості рівнів 

підготовленості студентів означених груп не є статистично значущими. За 

цими припущеннями було сформульовано три пари статистичних гіпотез: 

Н0
1
 – вибірки результатів діагностування в ЕГ та КГ після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
1
 – 

гіпотеза Н0
1
 не є вірною; 

Н0
2
 – вибірки результатів діагностування в ЕГ до та після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
2
 – 

гіпотеза Н0
2
 не є вірною; 

Н0
3
 – вибірки результатів діагностування в КГ до та після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
3
 – 

гіпотеза Н0
3
 не є вірною. 

Для перевірки сформульованих пар статистичних гіпотез було 

обчислено значення критерію Уілкоксона-Манна-Уитні. 

Для першої пари статистичних гіпотез Н0
1
 та Н1

1
 знайдено Т = 9,883819, 

а критичне значення було знайдено на рівні значущості 0,05 та з 1 ступенем 

свободи: tнижнє = 0,000982 та tверхнє = 5,023886. Оскільки критеріальна 

статистика Т не належить інтервалу у межах між нижнім та верхнім 

критичними значеннями t, то гіпотеза Н0
1 

не приймається, гіпотезу Н1
1
 

вважаємо вірною – різниця в сформованості підготовленості студентів ЕГ та 

КГ після експерименту є статистично значущою. Отже, після формувального 

етапу експерименту ЕГ та КГ суттєво відрізнялися за рівнем підготовленості 

до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Для другої пари статистичних гіпотез Н0
2
 та Н1

2
 знайдено Т = 10,52565. 

Оскільки критеріальна статистика Т не належить інтервалу у межах між 

нижнім та верхнім критичними значеннями t, то гіпотезу Н0
2
 вважаємо не 

вірною і приймаємо гіпотезу Н1
2
 – різниця в сформованості підготовленості 

студентів ЕГ до та після експерименту є статистично значущою. 

Для третьої пари статистичних гіпотез Н0
3
 та Н1

3
 знайдено Т = 3,28149. 

Оскільки критеріальна статистика Т належить інтервалу у межах між нижнім 
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та верхнім критичними значеннями t, то гіпотезу Н0
3
 вважаємо вірною і 

приймаємо – різниця в сформованості підготовленості студентів КГ до і після 

експерименту не є статистично значущою. 

Відтак, статистичний аналіз експериментальних даних підтвердив 

достовірність отриманих результатів: дані зрізів до і після формувального 

етапу експерименту студентів ЕГ суттєво відрізняються і ця різниця є 

статистично значущою. Для КГ різниці даних зрізів до і після формувального 

етапу експерименту не виявлено. 

 

 

Висновки з розділу 3 

 

Розділ присвячений визначенню критеріального апарату та методики 

діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; 

кількісному та якісному аналізу результатів експериментально-дослідної 

роботи. 

Критеріями сформованості підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки було обрано особистісний, змістовий, діяльнісний та 

регулятивний. Так, особистісний критерій відповідав мотиваційному 

компоненту в структурі підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та 

дозволяв виявити наявність у студентів ціннісно-мотиваційного підґрунтя до 

такої роботи. Змістовий критерій, зумовлений наявністю знань, необхідних 

для здійснення такої роботи, відповідав когнітивному компоненту 

досліджуваної підготовленості. Діяльнісний критерій відповідав її 

операційному компоненту та передбачав оволодіння студентами комплексом 

взаємопов’язаних умінь, необхідних для проведення профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. Емоційно-вольовому 

компоненту підготовленості до профілактично-корекційної роботи відповідав 
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регулятивний критерій, зумовлений здатністю майбутніх соціальних 

працівників до рефлексії та самоуправління в процесі взаємодії з підлітками 

девіантної поведінки. 

Для визначення рівнів (високого, достатнього та низького) 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки було розроблено 

відповідну методику діагностування, що складалася з  апробованих методик: 

«Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях», 

«Діагностика реалізації потреб у саморозвитку», «Оцінка самоконтролю в 

спілкуванні» (М. Шнайдер), «Діагностика емоційного інтелекту» (Н. Холл), 

«Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії», «Дослідження вольової 

саморегуляції» (А. В. Зверькова, Є. В. Ейдман), а також  спеціально 

розроблених тесту успішності та ситуаційних завдань. Застосування 

математичного апарату дозволило виявити загальний рівень сформованості 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки за відомими рівнями 

сформованості окремих показників. 

Результати діагностування за розробленою методикою засвідчили 

позитивні зрушення щодо формування досліджуваної підготовленості в 

студентів, які брали участь у тренінг-курсі «Профілактично-корекційна 

робота з підлітками девіантної поведінки», в межах якого були реалізовані 

зазначені педагогічні умови й апробовано педагогічну модель формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Статистична обробка  отриманих кількісних результатів оцінювання 

рівнів сформованості досліджуваної підготовленості засвідчила їх 

статистичну значущість.   

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора: 

[41, 42, 49]. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційне дослідження було спрямоване на вивчення теоретичних 

засад формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки в 

процесі професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. 

Було виявлено специфіку соціальної роботи з профілактики та корекції 

девіантної поведінки підлітків; визначено педагогічні умови й розроблено 

педагогічну модель формування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки; розроблено методику діагностування рівнів досліджуваної 

підготовленості. 

1. Підготовленість майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

визначаємо як їхню інтегративну характеристику, що базується на комплексі 

здобутих у процесі професійної підготовки знань, умінь, навичок, якостей і 

передбачає їхню придатність та здатність до виправлення та попередження 

відхилень у поведінці підлітка, переорієнтації його системи цінностей, 

розширення соціальних зв’язків, формування позитивного соціального 

досвіду, залучення до виконання соціальних вимог, запобігання 

перетворенню девіантної поведінки у злочинну. У структурі  підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки виокремлено мотиваційний (виражає 

спрямованість на вивчення та оволодіння знаннями, вміннями і навичками 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки), 

когнітивний (зумовлений знаннями щодо сутності та специфіки 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки), 

операційний (відображає професійно значущі вміння і навички з 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки) та 

емоційно-вольовий (характеризує здатність до саморегуляції та керування 

своїм емоційним станом, спроможність аналізувати та оцінювати результати 
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своєї діяльності) компоненти. 

Девіантну поведінку визначено як таку, що виникає як реакція людини 

на певні соціальні умови, характеризується невідповідністю офіційно 

встановленим або діючим у даному суспільстві нормам чи стандартам, 

внаслідок чого відбувається їх порушення.  

Підлітками девіантної поведінки вважаємо осіб, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності, відхилення від загальноприйнятих норм 

поведінки яких корегуються соціальними службами.  

Профілактично-корекційну роботу з підлітками девіантної поведінки 

розуміємо як вид професійної діяльності соціальних працівників, 

спрямованої на виправлення наявних та попередження можливих відхилень у 

поведінці підлітка шляхом підвищення рівня його соціальної адаптації, що 

передбачає: переорієнтацію його мотиваційної сфери та системи цінностей; 

розкриття особистісного потенціалу; розширення соціальних зв’язків; 

формування позитивного соціального досвіду; залучення до виконання 

соціальних вимог. Профілактично-корекційна робота передбачає також 

запобігання перетворенню девіантної поведінки підлітків у злочинну. 

Професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки 

розглядаємо як цілеспрямований процес формування в них знань, умінь, 

навичок, якостей і практичного досвіду, необхідних для успішного 

вирішення завдань професійної соціальної роботи з означеною категорією 

клієнтів. 

2. Критеріями сформованості підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки було обрано: особистісний (показники: мотиваційна 

зорієнтованість на міжособистісну комунікацію; реалізація потреби в 

професійному саморозвитку), змістовий (показники: наявність знань щодо 

сутності, особливостей, форм та причин виникнення девіантної поведінки 

підлітків; вікових і психологічних особливостей девіантних підлітків; 



 190 

основних принципів, методів, форм і засобів профілактики та корекції 

девіантної поведінки підлітків; нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту прав дитини), діяльнісний (показники: 

сформованість дидактичних,  організаторських, комунікативних, 

діагностичних, перцептивних, сугестивних, академічних умінь), 

регулятивний (показники: наявність самоконтролю у спілкуванні; здатність 

до управління власними емоціями; здатність до розпізнання емоцій інших 

людей; здатність до емпатії; здатність до аналізу та оцінювання власної 

діяльності; здатність до вольової саморегуляції). На підставі визначених 

критеріїв і показників схарактеризовано рівні сформованості підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки (високий, достатній, низький), розроблено 

методику їх діагностування. 

3. Педагогічними умовами формування підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки виступили: забезпечення мотиваційно-ціннісного 

ставлення студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки; інтеграція знань щодо сутності профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; упровадження в 

процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

ситуаційного та тренінгового навчання щодо здійснення профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки; залучення студентів 

до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки у 

ситуаціях реальної професійної діяльності.  

Педагогічна модель формування  підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки віддзеркалює зміст експериментально-дослідної роботи і 

представлена цільовим, проектувально-технологічним, структурним і 

діагностувальним блоками. Так, цільовий блок відображає мету 

педагогічного експерименту, спрямованого на формування підготовленості 
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майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки у процесі їхньої професійної підготовки у 

ВНЗ; проектувально-технологічний блок представлений сукупністю 

педагогічних умов та послідовністю етапів формування досліджуваного 

феномена; структурний блок презентує структуру підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки; у діагностувальному блоці відображено критеріальний 

апарат діагностування досліджуваної підготовленості відповідно до її 

структури, рівні її сформованості, а також результат формувального етапу 

експериментально-дослідної роботи, який убачаємо у  сформованості в 

майбутніх соціальних працівників підготовленості до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

4. Діагностування на прикінцевому етапі експерименту засвідчило, що 

кількість майбутніх соціальних працівників з високим рівнем досліджуваної 

підготовленості в експериментальній групі зросла від 33,49% до 75,23%; 

контрольних – від 32,27% до 41,82%. Кількість майбутніх соціальних 

працівників експериментальної групи, які виявили достатній рівень 

підготовленості до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки, зменшилася з 28,90% до 6,88%, а в контрольній – від 39,10%  до 

37,73%. Кількість майбутніх соціальних працівників з низьким рівнем 

означеної підготовленості в експериментальній групі зменшилася з 37,61% до 

17,89%, тоді як у контрольній групі – з 28,64%  до 20,45%. Статистична 

обробка отриманих кількісних результатів оцінювання рівнів сформованості 

підготовленості студентів до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки засвідчила статистичну значущість позитивних зрушень 

щодо її формування в майбутніх соціальних працівників. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в організації 

цілеспрямованої професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

до роботи з іншими категоріями клієнтів соціальної роботи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Результати теоретичного аналізу сутності і структури понять 

«підготовка», «готовність», «підготовленість»   

№ Автор Досліджуваний 

феномен 

Структурні 

компоненти 

1. Л. В.-В.Вє-

йландє  

Готовність 

майбутніх 

учителів до 

роботи з 

підлітками 

девіантної 

поведінки 

Когнітивний компонент – знання 

психолого-педагогічних 

закономірностей розвитку особистості 

в межах норми; поінформованість про 

основні причини порушення 

психофізіологічного розвитку підлітків; 

знання сутності та форм прояву 

девіантної поведінки підлітків; знання 

основних причин формування 

девіантної поведінки в підлітків; знання 

методів діагностики, основних 

принципів, методів, форм і засобів 

виховання та корекції підлітків 

девіантної поведінки. 

Діяльнісний компонент – навички 

інтерпретації та діагностики девіантної 

поведінки підлітків; адекватна оцінка 

мотиву вчинків підлітка; професійне 

володіння методами психолого-

педагогічної діагностики, навичками 

вербального впливу на особистість; 

наявність навичок ведення виховної та 

корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки та колективом. 

Мотиваційний компонент – орієнтація 

на особистісний підхід до підлітка; 

активність в оволодінні психолого-

педагогічними знаннями, вміннями і 

навичками роботи з підлітками 

девіантної поведінки; сформованість 

пізнавальних і професійно-практичних 

потреб; зорієнтованість на роботу з 

підлітками девіантної  поведінки. 

Емоційно-вольовий компонент – 

позитивне ставлення до особистості 

підлітка-девіанта; віра в його 
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потенційні можливості; наявність 

професійно-значущих якостей 

особистості вчителя для вдалого 

здійснення корекційно-виховної 

роботи; здібності до саморегуляції та 

керування своїм емоційним станом. 

Оцінно-прогностичний компонент 

можливість аналізувати та оцінювати 

результати своєї педагогічної 

діяльності; вміння вносити корективи в 

педагогічний процес розвитку, змін 

особистості підлітка девіантної 

поведінки. 

2. О. Г. Луга-

нцева  

Підготовка 

соціальних 

педагогів до 

роботи з сім’єю  

Інформаційний: знання про діяльність 

соціального педагога в роботі із сім’єю 

загалом; уявлення про загальні цілі й 

результати соціально-педагогічної 

роботи із сім’єю; знання про об’єкт 

(об’єкт-суб’єкт) діяльності; знання про 

суб’єктів соціально-педагогічної 

роботи із сім’єю; знання про зміст і 

напрями роботи з сім’єю; знання 

класифікації й змісту форм, методів, 

технологій і ресурсів роботи із сім’ями 

різних типів). 

Операційно-дійовий: уміння 

реалізовувати професійні функції: 

діагностичну; прогностично-

проектувальну; комунікативну; 

правозахисну; попереджувально-

профілактичну; психотерапевтичну; 

організаційно-координаційну; 

посередницьку; освітньо-виховну; 

дослідницьку; функцію професійного 

вдосконалення).  

 

3. М. О.Ма-

лькова  

Готовність до 

взаємодії з 

девіантними 

підлітками 

Не визначені 

4. І. М.Ост-

ровська-

Бугайчук   

 

Готовність до 

роботи з 

девіантними 

підлітками 

Мотиваційно-ціннісний компонент – 

професійний інтерес; потреба в 

професійному саморозвитку й 

удосконаленні.  
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Когнітивний компонент – знання 

сутності, причин виникнення й 

особливостей девіантної поведінки 

підлітків; специфіки та способів 

виховної роботи з ними; особливостей 

моніторингу процесу виховання, 

критеріїв вихованості особистості; 

вікових і психологічних особливостей 

девіантних підлітків; основ 

педагогічної конфліктології;  

нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту 

особистості та прав дитини. 

Практичний  компонент – 

інтелектуально-логічні, діагностико-

прогностичні, організаторсько-

комунікативні, рефлексивно-корекційні 

вміння. 

Особистісний компонент – гуманізм, 

чесність, гідність, відповідальність, 

толерантність, тактовність, 

доброзичливість, комунікабельність. 

5. Н. П. Пих-

тіна  

Професійно-

педагогічна 

готовність  до 

профілактики 

аддиктивної 

поведінки 

Мотиваційний  компонент – спрямованість 

на діагностико-профілактичну діяльність. 

Змістовий компонент – загальні психолого-

педагогічні та спеціальні профілактичні 

знання.  

Операційний компонент – уміння й навички 

застосування набутих знань у практиці. 

6. З. З. Фа- 

линська 

Професійна 

готовність 

соціальних 

педагогів 

 

Мотиваційний, операційний, 

орієнтаційний, вольовий, емоційно-

оцінний, психофізіологічний. 

7. М. М. Яро-

шко  

Готовність 

майбутніх 

соціальних 

педагогів до 

профілактично-

корекційної 

роботи з 

педагогічно 

занедбаними 

підлітками 

 

Знання щодо роботи з педагогічно 

занедбаними підлітками; мотивація до 

цього виду професійної діяльності; 

активність; сформованість відповідних 

умінь та навичок; прояв особистісних 

якостей: доброзичливості, поваги та 

любові до дітей, співчуття, 

відповідальності, комунікабельності, 

толерантності, тактовності, високого 

рівня культури.  
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Додаток Б 

Анкета 

 Шановний респонденте! Просимо Вас щиро відповісти на 

запитання анкети. Результати анкетування використовуватимуться 

для вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ВНЗ. 

Дякуємо за співробітництво! 
 

1. Вкажіть, будь ласка, назву установи, в якій Ви працюєте: _______________ 

__________________________________________________________________. 

 

2. Вкажіть, будь ласка, стаж Вашої роботи в соціальних службах:   _________ 

років. 
 

Позначте потрібну відповідь  
3. Яку кваліфікацію Ви маєте: 

а) фахівець із соціальної роботи; 

б) соціальний педагог; 

в) психолог; 

г) юрист; 

д) інша відповідь ________________________________________________ . 
 

4. Чи маєте Ви навички практичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки? 

а) так;                   б) ні; 
 

Позначте потрібні відповіді або надайте свою 

5. Якщо так, то яким чином Ви їх здобули? 

 а) в процесі навчання у ВНЗ; 

 б) шляхом стажування в соціальних організаціях, підвищення 

кваліфікації; 

 в) самостійно, в якості волонтера; 

 г) безпосередньо в процесі професійної діяльності в соціальних 

установах; 

д) інша відповідь_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Позначте потрібну відповідь  
6. Чи доводиться Вам в межах Вашої професійної діяльності взаємодіяти з 

підлітками девіантної поведінки? 

а) так;                   б) ні;                          в) майже не доводиться. 
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Висловіть свою думку 

7. Які, на Ваш погляд, особистісні та професійно важливі якості необхідні 

соціальному працівнику для роботи з підлітками девіантної поведінки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Позначте потрібну відповідь  
8. Чи доводиться Вам в межах Вашої професійної діяльності виконувати 

корекційно-профілактичну роботу з підлітками девіантної поведінки? 

а) так;                   б) ні;                          в) майже не доводиться. 
 

Висловіть свою думку 
9. Якщо так, то вкажіть, будь ласка, які функції в межах корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки Ви виконуєте: 

 1) ________________________________________________________ ; 

 2) ________________________________________________________ ; 

3) ________________________________________________________ ; 

4) ________________________________________________________ ; 

5) ________________________________________________________ ; 

 
Позначте потрібну відповідь  
10. Чи вважаєте Ви себе підготовленим до здійснення корекційно-

профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки? 

 
а б в г д 

Безумовно, 

підготовлений 

Швидше 

підготовлений 

ніж ні  

Важко 

відповісти 

Швидше 

непідготовле-

ний ніж 

підготовлений  

Зовсім не 

підготовлений 

 
Висловіть свою думку 

11. Чи потрібна, на Ваш погляд, спеціальна підготовка майбутніх соціальних 

працівників  

– до взаємодії з підлітками девіантної поведінки? 
а) так;                   б) ні;                          в) не знаю; 

 – до виконання корекційно-профілактичної роботи з підлітками 

девіантної поведінки? 
а) так;                   б) ні;                          в) не знаю. 

 

Позначте потрібні відповіді або надайте свою 

12. Якщо так, то спеціальна підготовка майбутніх соціальних працівників до 

корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки має 

здійснюватися: 

а) безпосередньо в процесі навчання у ВНЗ; 
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 б) шляхом підвищення кваліфікації; 

 в) самостійно, як волонтер; 

 г) у процесі подальшої професійної діяльності в соціальних установах; 

д) інша відповідь_______________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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Додаток В 

Анкета 

 Просимо Вас щиро відповісти на запитання анкети. Результати 

анкетування використовуватимуться для вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників у ВНЗ.  

Дякуємо за співробітництво! 
 

Позначте потрібну відповідь  
1. Чи подобається Вам професія соціального працівника?  

 

а б в г д е 

Дуже 

подоба-

ється 

Швидше 

подобається, 

ніж не 

подобається 

Байдужий Швидше не 

подобається, 

ніж подобається 

Зовсім не 

подобається 

Не можу 

сказати 

 

Позначте потрібну відповідь  
2. Якби Вам довелося вступати до вищого навчального закладу вдруге, чи 

обрали б Ви професію соціального працівника? 
а) так;                   б) ні;                          в) не знаю. 

 

Позначте потрібні відповіді  
3. На який стиль професійної діяльності Ви орієнтуєтесь? 

а) орієнтуюся на творчий підхід до виконання професійних завдань; 

б) гадаю, що зможу виявити творчий підхід щодо окремих видів 

діяльності; 

в) буду працювати переважно на рівні позитивних взірців, що 

демонструють інші колеги; 

г) буду працювати на рівні середнього спеціаліста, не виділяючись і не 

виявляючи додаткової ініціативи; 

д) буде переважати орієнтація на роботу відповідно до інструкції.  
 

Позначте потрібні відповіді в обох стовпцях  
4. Вкажіть, будь ласка, що Вас приваблює та не приваблює в роботі 

соціального працівника (позначте пункти, що відповідають Вашій думці). 

 
1. Суспільна значущість професії. 

2. Можливість зробити кар’єру. 

3. Можливість працювати й спілкуватися 

з людьми. 

4. Робота відповідає моєму характеру. 

5. Різноманітність, творчий характер 

роботи. 

6. Наявність здібностей до обраної 

професії. 

1. Відсутність суспільної значущості професії. 

2. Відсутність можливості зробити кар’єру. 

3. Необхідність працювати, спілкуватися з 

людьми. 

4. Робота не відповідає моєму характеру. 

5. Одноманітність, нормативний характер 

роботи. 

6. Відсутність здібностей до обраної професії. 

7. Відсутність можливості покращити свій 
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7. Можливість покращити свій 

матеріальний стан, вирішити власні 

проблеми. 

8. Можливість постійного 

самовдосконалення. 

матеріальний стан, вирішити власні 

проблеми. 

8. Необхідність постійного 

самовдосконалення. 

 

Висловіть свою думку 

5. Як Ви розумієте термін «девіантна поведінка»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Позначте потрібну відповідь  
6. Як Ви вважаєте, чи потрібні соціальному працівнику знання про сутність 

девіантної поведінки, причини її виникнення та засоби її профілактики й 

корекції?  
 а) так;                   б) ні;                          в) не знаю. 

 

Висловіть свою думку 

7. В процесі вивчення яких дисциплін Ви знайомилися зі специфікою 

девіантної поведінки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Висловіть свою думку 

8. Які форми прояву девіантної поведінки Вам відомі?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Висловіть свою думку 

9. Як Ви розумієте термін «корекція девіантної поведінки»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Висловіть свою думку 

10. Як Ви розумієте термін «профілактика девіантної поведінки»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Висловіть свою думку 

11. Які, на Вашу думку, функції має виконувати соціальний працівник у 

процесі корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки?  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Висловіть свою думку 

12. Які особистісні та професійно важливі якості необхідні соціальному 

працівнику для роботи з підлітками девіантної поведінки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Позначте потрібну відповідь  
13. Чи маєте Ви навички практичної роботи з підлітками девіантної 

поведінки? 

а) так;                   б) ні; 
 

Позначте потрібні відповіді  
14. Якщо так, то яким чином Ви їх здобули? 

 а) в процесі вивчення профільних дисциплін; 

 б) під час практики в соціальних організаціях; 

 в) самостійно, в якості волонтера; 

 г) завдяки активним методам навчання (діловим іграм, тренінгам); 

д) інша відповідь ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Висловіть свою думку 

15. Чи потрібна, на Ваш погляд, спеціальна підготовка майбутніх соціальних 

працівників до роботи з підлітками девіантної поведінки? 
а) так;                   б) ні;                          в) не знаю. 

Висловіть свою думку 

16. Позначте цифрою від 1 до 5 (1 – min, 5 – max) Вашу готовність працювати 

з підлітками девіантної поведінки. 

1,   2,   3,   4,   5. 
 

Позначте потрібну відповідь  
17. Чи  вважаєте себе підготовленим до корекційно-профілактичної роботи з 

підлітками девіантної поведінки? 

 
а б в г д 

Безумовно, 

підготовлений 

Швидше 

підготовлений, 

ніж ні  

Важко 

відповісти 

Швидше 

непідготовле-

ний, ніж 

підготовлений  

Зовсім не 

підготовлений 
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Додаток Ґ 

Аркуш експертного оцінювання ефективності педагогічних умов 

викладачами кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту 

ОНПУ 

 

Шановні колеги! 

 Аналіз досліджень з проблем підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ВНЗ дозволив виокремити 10 педагогічних умов, які 

забезпечують ефективність такої підготовки. Оцініть, будь ласка, 

зазначені педагогічні умови за ступенем їх значущості від 1 до 10 (10 – 

найбільш значуща, 1 – найменш значуща) щодо їх ефективності у 

формуванні підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки. 

 Дякуємо за співпрацю! 

Педагогічні умови Бал (1, 2, … , 10) 

Координація практичної підготовки за схемою ВНЗ – 

заклад соціальної і соціально-педагогічної сфери 

 

Забезпечення безпосередньої практичної роботи з 

підлітками девіантної поведінки 

 

Залучення студентів до волонтерської діяльності  

Забезпечення професійної мотивації майбутніх 

соціальних працівників 

 

Упровадження інтегративного підходу, при якому в 

процесі професійної підготовки взаємодіють певні 

принципи, форми та методи аудиторної та 

позааудиторної навчально-виховної діяльності 

 

Поєднання інноваційних і традиційних методів навчання 

у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників 

 

Забезпечення практичної спрямованості навчальних 

занять 

 

Поповнення змісту професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників теоретичними питаннями щодо 

проблеми девіантної поведінки підлітків, її профілактики 

та корекції 

 

Використання професійно зорієнтованих навчальних 

завдань 

 

Організація комплексу тренінгових занять  

 

Вчений ступінь ___________ 

 

Вчене звання    ____________ 

 

Стаж педагогічної роботи __________ 
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Додаток Д 

Ситуаційні завдання для практичних занять тренінг-курсу 

«Профілактично-корекційна робота з підлітками девіантної поведінки» 

– суїцидальна поведінка 

Кейс. Школяр, якого однокласники сприймали як чудового спортсмена, 

відчуває, що не відповідає такому враженню: «Так, я непоганий спортсмен, 

але я не в змозі досягти більшого». Після змагань, де хлопець посів третє 

місце, він став замкнений, перестав слідкувати за своєю зовнішністю, почав 

цікавитися літературою та фільмами про смерть. 

Кейс. Дівчина 15-років навчалася за кордоном у приватній школі, де в 

класі навчалося 4 учні. Після переїзду сім’ї до Києва було зарахована в 

гімназію, де піддавалася  постійним кепкуванням з боку учнів. Коли батьки 

порадили їй потерпіти, дівчина відповіла: «Якщо б я померла, мені було б не 

так боляче». 

Кейс. Дівчина 16 років вирішила покінчити життя самогубством. Вона 

не бачить сенсу жити далі, життя для неї нестерпна мука, сповнена душевних 

страждань, адже нещодавно її покинув хлопець, якого вона дуже кохала. 

Дівчина не має ніякої моральної підтримки, живе з бабусею (батьки за 

кордоном), яка піклується про те, щоб нагодувати і одягнути онучку. Подруг 

у дівчини немає. Поговорити їй нема з ким.  

– аддиктивна поведінка  

Кейс. Мати звернулася з проханням допомогти у вихованні дочки 12-ти 

років, яка стала неслухняною, погано вчиться, в неї з’явилися набагато 

старші за віком подруги, з якими вона палить, буває на дискотеці, 

повертається додому дуже пізно. З однокласниками не дружить, пояснюючи 

це тим, що вони нудні. Мати багато працює, батько має іншу сім’ю, 

спілкується з донькою також нечасто. 

Кейс. Хлопець 16-ти років із сім’ї, яка не зловживала алкоголем. З 

дитинства був кволий (штучне вигодовування), худий, зростав повільно. В 7 

років із-за недостатнього фізичного розвитку не взяли до школи. Часто 
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хворів на ангіну. Виховання було незвичним: ніжний, лагідний батько і 

доволі сувора мати. В молодших класах під постійним контролем батька 

хлопець навчався задовільно. Був  труслив та товаришував із хлопцем, який 

його захищав. Боявся крадіїв, бандитів. Коли йому виповнилося 11 років, 

скоропостижно помер батько. Менше, ніж за рік на його очах загинув під 

автомобілем його товариш-захисник. Обидві смерті хлопець пережив досить 

легко. Проте з 13-років різко змінився: перестав слухатися матері, став 

грубим, кинув навчання, прогулював шкільні заняття. Потоваришував з 

фізично сильним хлопцем, який втягнув його в кампанію підлітків, що 

вживали алкоголь. З ними охоче та часто пив вино «для веселощів» (від 

горілки відмовлявся). Кілька разів на тиждень повертався додому п’яним. 

Розпродав колекцію марок, яку збирав із батьком, та витратив гроші на 

випивку з приятелями. Щоб відірвати хлопця від такої кампанії, мати 

відправила його до дідуся в інше місто. Там хлопець навчався в восьмому 

класі. Не знайшовши друзів-алкоголіків у класі,  потоваришував з вуличними 

підлітками, став випивати з ними. Дідусь наполіг на його поверненні до 

матері. Вдома хлопець постійно шукав будь-яку випадкову кампанію для 

вживання алкоголю. Для сп’яніння потребував все більшої дози вина і 

випивав по пляшці за раз. 

- делінквентна поведінка 

Кейс. Учень 7-го класу погано вчиться, часто пропускає уроки. Коли 

приходить до школи, порушує дисципліну, на зауваження реагує грубістю 

або взагалі йде зі школи, хизуючись перед однокласниками тим, що йому все 

можна, адже він вже «відзначився», потрапивши через хуліганство (розбив 

вікна у торговельному кіоску) на облік до міліції. 

- патохарактерологічна і психопаталогічна поведінка 

Кейс. Дівчина – студентка 1-ку курсу швацького училища. Батьки 

дівчини розлучилися, коли їй було 8 років. Рідний батько влаштував своє 

життя та переїхав до іншого міста. Мати тривалий час була одна, постійно 

працювала, щоб забезпечити доньку. З 10-ти річного віку дівчина стала 
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курити, чого мати спочатку не помічала, а потім пояснювала відсутністю 

батька. В 11 років, за словами матері, стала приходити додому напідпитку, 

влаштовувала скандали (навіть могла підняти руку на матір), істерика, падала 

на пол. Та кричала від ярості, била посуд. По закінченні таких нападів нічого 

не пам’ятала. Зараз дівчина живе з матір’ю та вітчимом (мати на сьомому 

місяці вагітності). Впродовж останніх трьох років чотири рази проходила 

курс лікування в спеціалізованій клініці від наркотичної залежності. Після 

лікування певний час трималася, але під впливом «друзів» знов поверталася 

до наркотиків. Спільну мову з матір’ю знайти не може. В училищі про неї 

відгукуються добре. За словами вчителів, вона досить адекватний підліток, 

відповідальна та пунктуальна, гарний друг. 

Кейс. Дівчина 17 років. З 12-тирічного віку почалися особистісні зміни: 

дівчина стала пасивною, байдужою та холодною з матір’ю; перестала 

навчатись у школі; нічим не цікавилася та не займалася. Живе з матір’ю, яка 

її повністю обслуговує. Годинами сидить і одноманітно розкачується на 

стільці. Мова переривчаста. Іноді досить жорстока до матері, б’є її. 

Ненажерлива. Контакт утруднений.  

– втечі з дому, бродяжництво, жебрацтво 

Кейс. Хлопець народився внаслідок вагітності, яка проходила з тяжким 

токсикозом. В ранньому дитинстві відставав у розвитку, фразова мова 

з’явилася лише в 6 років. За словами матері, зростав «дикуном», був 

незграбний. З 3-х років полюбляв тікати на смітники, де рився в відходах та 

тягав їх додому. В 9 років утік у передмістя, де отримав сильні опіки 

бавлячись з вогнем. Вчився погано, ледве закінчив 9-ий клас і покину школу.  

З 15-ти років почав робити дальні втечі на південь. Розповів, що бажання 

втечі виникає в нього раптово – ввечері вирішив, значить зранку мусить 

тікати, адже буде нудьгувати, непокоїтися. Для втеч краде гроші в рідних. 

Одного разу, коли грошей вдома не знайшлося, продав по дорозі на вокзал 

свій улюблений магнітофон. Тікає завжди один і завжди прямує до Чорного 

моря, куди в дитинстві влітку їздив з батьками. Під час втеч безцільно 
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тиняється, переїжджає з одного місця на інше, заводить випадкові 

знайомства, краде їжу та дрібні гроші (саме стільки, щоб поїсти).  Через два-

три тижні, коли виникає нестерпне бажання  повернутися додому, приїжджає 

або надсилає родичам телеграму з проханням вислати гроші на дорогу. Про 

втечі говорить соромлячись, оцінює їх як щось ненормальне та просить 

вилікувати його від цього. Погано переносить алкоголь: від малих доз 

виникає сп’яніння амнестичного типу і хлопець нічого не пам’ятає. 

Сексуальне життя не розкриває. За словами батьків, з дівчинами не 

зустрічається, приятелів не має. 

– інші різновиди девіацій, комбіновані девіації 

Кейс. Хлопець знов потрапив у дитячу кімнату міліції, де є частим 

«гостем». Цього разу його спіймали за крадіжку з супермаркеті. Хлопець 

перебуває на обліку в міліції. З матеріалів його справи зрозуміло, що він з 

проблемної сім’ї (батьки не працюють, алкозалежні). Хлопець часто тікає з 

дому, у школі його знають як забіяку. Він замкнутий, агресивний, на контакт 

не йде. Йому здається, що всі дорослі проти нього. 

Кейс. До соціального працівника по допомогу звернулася мати 

дівчинки, яка навчається у 10-му класі. Мати розповіла,  що до 6-7-го класів 

дівчинка була веселою, добре вчилася, любила спілкуватися з однолітками, 

багато часу приділяла позашкільній роботі. Проте зараз донька зовсім 

змінилася: стала замкненою, припинила спілкування з друзями, 

розгублюється в присутності сторонніх людей, уникає компаній, стала гірше 

навчатись. Увесь вільний час проводить у своїй кімнаті. Прискіпливо 

ставиться до своєї зовнішності. Живе доволі напруженим життям, що 

виявляється у нервових репліках і пригніченому настрої. На відверту розмову 

не йде. Мати хоче зрозуміти, що відбувається з дівчинкою та просить поради, 

як повернути доньку до нормального життя.  

Кейс. Дівчинка у початковій школі була жвавою, веселою товариською 

дівчинкою, гарно вчилася. Зараз вона у 7-му класі, часто пропускає заняття, 

погано вчиться, з однокласниками практично не спілкується, конфліктує з 
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педагогами. Мати, коментуючи поведінку дівчинки, жаліється, що після її 

розлучення донька зовсім «відбилася від рук». 

Кейс. Батьки, які мали єдину доньку, з 6-річного віку намагалися 

зробити з неї генія. Вони записали її на бальні танці, в гурток шахів і музичну 

школу, хоча дівчинка мала посередні здібності, про що через рік повідомив 

батькам вчитель музики. Він також порадив батькам звільнити дитину від 

занять у гуртках і обрати щось одне, щоб не перевантажувати її в школі. 

Поради педагога батьки не сприйняли серйозно. Коли дівчинка не змогла 

перемогти на музичному конкурсі, вдома зчинилася велика сварка. Дівчинка 

відчула себе нещасною і непотрібною дитиною. В неї не було друзів, на свої 

дні народження вона не могла запрошувати однокласників, за «невдачі» її 

карали, вона боялася батьків і намагалася бути слухняною дитиною, але її вік 

«вимагав» спілкування. З часом вона зустріла юнака, який розумів її і якого 

дівчинка закохалася. Одного разу на медогляді в школі виявилося, що вона 

вагітна. Дівчина не змогла цього розповісти батькам. Після чергового огляду 

лікар вирішив особисто повідомити батькам про вагітність дівчинки. 

Дізнавшись про це батьки вигнали її з дому. Дівчинка вирішила отруїтися, 

напилася ліків і потрапила до лікарні в тяжкому стані. 
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Додаток Е 

Анкета 1 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

Вам запропоновано запитання, для кожного з яких потрібно обрати 

найбільш прийнятну відповідь, спираючись на власний досвід ділового 

спілкування та використовуючи шкалу: 

а) саме так; 

б) майже так; 

в) здається, так; 

г) може бути й так. 

№ Запитання а б в г 

1 Мій партнер дивиться на предмет обговорення всебічно, 

враховує мою думку. 
    

2 Мій партнер вважає мене гідним поваги.     

3 Коли обговорюються різні погляди, ми з партнером 

вникаємо у суть справи. Дрібниці нас не турбують. 
    

4 Я впевнений, що партнер розуміє мої наміри щодо 

створення добрих взаємовідносин з ним. 
    

5 Мій партнер завжди гідно оцінює мої вислови.     

6 Мій партнер відчуває, коли під час бесіди потрібно 

слухати, а коли говорити. 
    

7 Я впевнений, що при обговоренні конфліктної ситуації 

виявляю стриманість. 
    

8 Я відчуваю, що партнер може зацікавитися предметом 

мого повідомлення. 
    

9 Мені подобається проводити час у  бесідах з партнером.     

10 Коли ми з партнером доходимо спільного висновку, то 

добре знаємо, що кожному з нас робити. 
    

11 Якщо обстановка того потребує, то мій партнер готовий 

продовжувати обговорення проблеми до її з’ясування. 
    

12 Я намагаюся йти назустріч проханням мого партнера.     

13 Обидва, мій партнер і я, намагаємося догодити один 

одному. 
    

14 Мій партнер зазвичай говорить по суті, без зайвих слів.     

15 Після обговорення з партнером різних поглядів я 

відчуваю, що це йде мені на користь. 
    

16 Якщо я засмучений, то використовую занадто різкі 

вислови.  
    

17 Я намагаюся щиро зрозуміти наміри мого партнера.     

18 Я зазвичай можу розраховувати на щирість мого 

партнера. 
    

19 Я вважаю, що добрі взаємовідносини залежать від 

зусиль обох сторін. 
    

20 Після будь-якої суперечки з партнером ми зазвичай 

намагаємося бути уважнішими один до одного. 
    

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Ж 

Анкета 2 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

 

Вам запропоновані твердження, для кожного з яких потрібно  

проставити бал, що відповідає Вашій думці,використовуючи  шкалу: 

5 – якщо твердження повністю відповідає дійсності;  

4 – скоріше відповідає, ніж ні;  

3 – і так, і ні;  

2 – скоріше не відповідає;  

1 – не відповідає. 

№ Твердження 5 4 3 2 1 

1 Я намагаюся пізнати себе      

2 Я залишаю час для розвитку, навіть якщо 

зайнятий справами 

     

3 Перепони, що виникають, стимулюють 

мою активність 

     

4 Я шукаю зворотний зв’язок, оскільки це 

допомагає мені краще пізнати та оцінити 

себе 

     

5 Я рефлексую свою діяльність, 

призначаючи для цього спеціальний час 

     

6 Я аналізую свої почуття і досвід      

7 Я багато читаю      

8 Я широко дискутую з питань, що мене 

цікавлять 

     

9 Я вірю у свої можливості      

10 Я намагаюся бути більш відкритою 

людиною 

     

11 Я усвідомлюю той вплив, який 

спричиняють на мене оточуючі люди 

     

12 Я управляю своїм професійним розвитком 

і отримую позитивні результати 

     

13 Я отримую задоволення від освоєння 

нового 

     

14 Зростаюча відповідальність не лякає мене      

15 Я позитивно постави(лась)вся до 

кар’єрного зростання 

     

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток З 

 Тест оцінювання показників підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до корекційно-профілактичної роботи за змістовим 

критерієм 

І. Оберіть один або кілька правильних відповідей  

 

1. Підлітковому віку притаманні такі реакції:  

А) протесту; 

Б) емансипації; 

В) опозиції; 

Г) вірно А) та Б); 

Д) жоден з перерахованих. 

 

2. Сукупність вимог та сподівань, які ставить соціальне суспільство перед 

своїми членами з метою регуляції діяльності та відносин – це: 

 А) соціальна норма; 

 Б) соціальне відхилення; 

 В) правила поведінки в суспільстві; 

 Г) етикет. 

 

3. Сукупність чинників, які викликають, провокують, підсилюють або 

підтримують поведінку, що відхиляється, це: 

 А) детермінація; 

 Б) деменція; 

 В) девіація; 

 Г) депривація. 

 

4. До ознак соціальних відхилень відносяться: 

 А) історична детермінованість; 

 Б) відсутність негативних наслідків для суспільства; 

 В) відносно масовий та відносно усталений характер у часі; 

 Г) всі варіанти відповідей вірні. 

 

5. Девіантність – це:  

А) характеристика поведінки, що не співпадає з соціальними нормами і 

цінностями, прийнятими в суспільстві; 

Б) поведінка, що відхиляється від норм, стандартів поведінки, які 

склались у певному суспільстві; 

В) аморальна, асоціальна поведінка; 

Г) поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров’я; 

Д) всі варіанти відповідей вірні. 
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6. Хто з авторів розглядав девіантну поведінку як результат неузгодженості 

між визначеними культурою, намаганнями та соціальною структурою, що 

задає засоби їх задоволення: 

 А) Р. Мертон; 

 Б) М. Вебер; 

 В) О. Конт; 

 Г) Л. Виготський?  

 

7. Девіантна поведінка – це усталена поведінка особистості, що відхиляється 

від важливих соціальних норм, призводить до реальних збитків суспільству 

або безпосередньо особистості, а також супроводжується її соціальною:  

 А) ізоляцією; 

 Б) дезадаптацією; 

 В) соціалізацією;  

 Г) депривацією. 

 

8. Автором біосоціологічної теорії, який пов’язував  злочинну поведінку 

людини з її анатомічною будовою, є: 

 А)  Е. Берн; 

 Б)  К. Лоренц; 

 В) Ф. Гальтон; 

 Г) Ч. Ломброзо. 

 

9. Згідно з періодизацією Д. Б. Ельконіна, інтимно-особистісне спілкування є 

провідним видом діяльності в:                  

 А) дитинстві;   

 Б) ранньому дитинстві;  

 В) молодшому шкільному віці;  

 Г) підлітковому віці;    

 Д) ранньому юнацтві. 

 

10. Тенденція, що виявляється в реальній поведінці або фантазуванні з метою 

підпорядкувати собі інших або домінувати над ними, це: 

 А) насилля; 

 Б) примушування; 

 В) агресія; 

 Г) аутоагресія. 

 

11. Первина девіація – це: 

 А) акт відхилення від норми з причин аномії; 

Б) поведінка, яка порушує суспільні норми, але не призводить до 

покарання; 

 В) обидві відповіді правильні. 

 

12. Вторинна девіація – це: 
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А) результат процесу відхилення, коли девіантна поведінка 

використовується як засіб захисту, нападу або прилаштування; 

Б) характеризується тим, що на людину ставлять клеймо «девіанта» та 

поводяться з нею не так, як зі звичайними людьми; 

В) обидві відповіді правильні. 

 

13. Дії конкретної особи, що відхиляються від встановлених у даному  

суспільстві й на даний час законів, погрожують благополуччю інших осіб або 

соціальному порядку й кримінально карані у граничних своїх появах, 

називають: 

 А) делінквентною поведінкою; 

 Б) аморальною поведінкою; 

 В) нестандартною поведінкою; 

 Г) аддиктивною поведінкою. 

 

14. Делінквентну особистість, яка здійснює делікти внаслідок тяжкого 

психічного розладу, називають: 

 А) органічним правопорушником; 

 Б) антисоціальною особистістю; 

 В) невротичним правопорушником; 

 Г) психотичним порушником. 

 

15. Залежну поведінку називають: 

 А) саморуйнівною; 

 Б) делінквентною; 

 В) аддиктивною; 

 Г) девіантною. 

 

16. Наслідком якого (яких) типу (типів) девіантної поведінки може стати 

аутодеструктивна поведінка: 

 А) патохарактерологічного; 

 Б) психопатологічного; 

 В) аддиктивного; 

 Г) будь-якого із вищезазначених. 

 

17. Аддиктивна поведінка __________ формою поведінки, що відхиляється.  

 А) є; 

 Б) є за наявності зовнішніх чинників; 

 В) не є; 

 Г) є за наявності особистісних особливостей. 

 

18. Причиною аддиктивної поведінки є: 

 А) помилка виховання; 

 Б) дезадаптація; 

 В) акцентуація характеру; 
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 Г) спадковість; 

 Д) реакція групування; 

 Е) соціально-економічні умови. 

 

19. Визначте чинники, що призводять до аддиктивної поведінки: 

 А) особистісні особливості дитини; 

 Б) регіональні особливості; 

 В) неусталена сім’я; 

 Г) вікові особливості; 

 Д) етно-культуральні особливості; 

 Е) шкільна дезадаптація;  

 Ж) асоціальне неформальне середовище. 

 

20. Погана переносимість труднощів повсякденного життя  формує у 

аддиктивної особистості комплекс: 

 А)  жертви; 

 Б) неповноцінності; 

 В) переваги;  

 Г) «Едипів» комплекс. 

 

21. Визначте чинники, що не впливають на перехід аддиктивної поведінки у 

хворобу :  

А) психологічні;  

Б) біологічні; 

В) політичні;  

Г) економічні; 

Д) соціальні; 

Е) етно-культуральні;  

Ж) медичні. 

 

22. При девіації гіперздібностей спостерігається: 

А) протистояння реальності; 

Б) відхід від реальності; 

В) ігнорування реальності. 

 

23. Девіантна поведінка, яка супроводжується ризиком, сприяє: 

 А) самореалізації;  

 Б) самоактуалізації; 

 В) обидві відповіді правильні. 

 

24. До форм залежної поведінки відносять: 

 А)  клептоманію; 

 Б)  куріння; 

 В)  гемблінг; 

 Г) всі відповіді правильні. 
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25. Ретритизм – це: 

А) відкидання культурних цілей та інституційних засобів, відхід від 

реального світу в свій внутрішній, хворобливий світ; 

Б) форма девіантної поведінки, що виникає, коли індивід заперечує 

встановлені цілі суспільства, а також легальні засоби їх досягнення; 

В) обидві відповіді правильні; 

Г) обидві відповіді неправильні. 

 

26. Зазвичай психічна залежність виникає: 

 А) внаслідок особливостей професійної діяльності; 

 Б) у незрілої особистості; 

 В) при схильності до девіації; 

 Г) за наявності органічних особливостей особистості; 

 Д) у чоловіків; 

 Е) у жінок. 

 

27. Негативні зміни в особистості й поведінці родичів внаслідок залежної 

поведінки будь-кого з членів сім’ї, називають: 

 А) груповою залежністю; 

 Б) сімейною залежністю; 

 В) співзалежністю; 

 Г) депресивністю. 

 

28. Порівняно до хлопчиків, у дівчат алкоголізація розвивається: 

А) швидше, з яскравою деградацією особистості, інтелектуальним 

спадом; 

Б) швидше, без деградації особистості, з інтелектуальним спадом; 

В)  швидше, без деградації особистості, без інтелектуального спаду; 

Г)  повільніше, з деградацією особистості, без інтелектуального спаду; 

Д) повільніше, без деградації особистості, з інтелектуальним спадом. 

 

29. Наркоманія – це розлад: 

А) психічний; 

Б) поведінковий; 

В) психічний і поведінковий. 

 

30. Вживання наркотиків у підлітковому віці має характер:  

А) індивідуальний; 

Б) груповий. 

 

31. Поєднання підлітків-наркоманів у групи необхідно для:  

А) спілкування; 

Б) підтримки в критичних ситуаціях;  

В) впевненості та оптимізму;  
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Г) отримання дози наркотиків; 

Д) задоволення сексуального потягу. 

 

32. Токсикоманія має характер:  

А) індивідуальний; 

Б) груповий; 

В) спочатку груповий, потім індивідуальний;  

Г) спочатку індивідуальний, потім груповий. 

 

33. Вкажіть чинники, які не є причиною вживання стимулюючих речовин:  

А) соціальні умови;  

Б) економічні умови;  

В) рівень життя; 

Г)  спадковість; 

Д) акцентуації характеру; 

Е)  соціальний статус у групі. 

 

34. До неблагополучних відносяться сім’ї: 

А) псевдонеблагополучна; 

Б) неповна; 

В) проблемна; 

Г) аморальна; 

Д) криміногенна; 

Е) правильні всі відповіді, крім В); 

Ж) всі відповіді правильні. 

 

35. Комплекс різноманітних заходів, спрямованих на попередження будь-

якого явища і/або усунення чинників ризику, – це : 

 А) адаптація; 

 Б) профілактика; 

 В) корекція; 

 Г) реабілітація. 

 

36. Психологічне втручання в особистісний простір для стимулювання 

позитивних змін, – це: 

 А) психологічна дивергенція; 

 Б) компенсація; 

 В) психологічна інтервенція; 

 Г) корекція. 

 

37.  До способів корекції негативних емоційних станів не відносяться:  

 А) контактна десенсибілізація; 

 Б) зменшення їх сили; 

 В) відпрацювання альтернативних реакцій; 

 Г) відсутність будь-якого втручання. 
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38. До соціальних стратегій упливу на особистість із залежною поведінкою 

не відноситься: 

 А) політика перенавчання; 

 Б) політика мінімізації ризику; 

 В) репресивна політика; 

 Г) політика ресоціалізації. 

 

39. Соціально-педагогічна діагностика спрямована на : 

А) виявлення специфічних соціальних якостей особистості; 

Б) виявлення особливостей фізичного стану клієнта; 

В) постановку психологічного діагнозу; 

Г) соціальний розвиток; 

Д) вірні відповіді А і Б; 

Е) вірні відповіді В і Г; 

Ж) вірні відповіді А і Г. 

 

40. Соціально-педагогічний і психологічний комплекс взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених операцій і процедур, спрямованих на регуляцію 

мотивацій, ціннісних орієнтацій, настанов і поведінки особистості – це:  

А) компенсація; 

Б) корекція; 

В) реабілітація. 

 

41. Корекційно-педагогічна діяльність це: 

 А) виявлення девіантних підлітків; 

 Б) діагностика причин та умов відхилення в їхньому розвитку та 

поведінці; 

 В) визначення особливостей формування особистості; 

 Г) визначення особливостей взаємовідносин з однолітками та 

дорослими; 

 Д) розробка спеціальних заходів щодо попередження й подолання 

негативних тенденцій у розвитку та формуванні особистості підлітка; 

 Е) всі зазначені відповіді правильні. 

 

42. Вкажіть функції корекційної роботи: 

А) виховна; 

Б) компенсаторна; 

В) корекційна; 

Г) регуляторна; 

Д) стимулююча; 

Е) контролююча; 

Ж) всі відповіді, крім Е), правильні; 

З) відповіді А), В), Г) та Е) правильні. 
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43. Який Закон України визначає головні організаційні та правові засади 

надання соціальних послуг особам, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги: 

А) Про соціальні послуги; 

Б) Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії; 

В) Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю? 

 

44. Згідно Закону України «Про соціальні послуги», основою для надання 

соціальних послуг є:  

А) сприяння особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, 

які вони не в змозі подолати за допомогою наявних у них засобів та 

можливостей;  

Б) попередження виникнення складних життєвих обставин;  

В) створення умов для самостійного вирішення життєвих проблем, що 

виникають; 

Г) все вище вказане. 

 

45. Об’єктами соціальної роботи, згідно до Закону України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», є:  

А) сім’ї, діти та молодь;  

Б) професійні та інші колективи;  

В) соціальні групи, відносно яких проводиться соціальна робота; 

Г) все вище вказане; 

Д) правильними є відповіді А і В. 

 

46. Згідно до яких (якого) нормативних документів (документа), Закон 

України Про органи та служби по справах дітей і спеціальних установ для 

дітей визначає правові засади діяльності органів і служб по справах дітей і 

спеціальних установ для дітей: 

А) Конституції України; 

Б) Конвенції ООН про права дитини; 

В) Закону України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю; 

Г) Закону України Про соціальні послуги; 

Д) всі вище вказані. 

 

ІІ. Встановіть необхідну послідовність 

 

47. Встановіть послідовність етапів розвитку аддиктивної поведінки:  

  [__] – пошуковий;   

 [__] – пробний;  

 [__] – закріплювальний.  

 

48. Встановіть послідовність етапів алкогольного сп’яніння:  

[__] – розслаблення;  
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[__] – збудження;   

[__] – сон;   

[__] – пригнічення.  

 

ІІІ. Встановіть необхідну відповідність 

 

49. Встановіть відповідність реакцій аддиктивного підлітка з їх проявами: 

 РЕАКЦІЯ  ПРОЯВ 

1) опозиції а) поєднання у групи однолітків; 

2) імітації б) 
поведінка, протиставлена моделі, що 

нав’язана; 

3) Негативної імітації в) 
намагання звільнитися від 

нав’язливої опіки дорослих; 

4) компенсації г) Неусталене прямування до успіху; 

5) гіперкомпенсації д) 
завищені претензії до діяльності та 

поведінки підлітка; 

6) емансипації е) 
заповнення невдач в одній галузі, 

успіхом в іншій; 

7) групування ж) 
наслідування певного стилю й 

образу; 

8) 

реакції, зумовлені 

формуванням сексуального 

потягу 

з) підліткові захоплення; 

9) захоплення и) юнацька гіперсексуальність. 

 

50. Встановіть відповідні паттерни поведінки, спотворення особистості 

аддиктивного підлітка з різноманітними сферами його життєдіяльності: 

 СФЕРА  ПРОЯВ 

1) поведінкова а) 

уникання проблем, поверхові 

неаргументовані висновки, перевищення 

негативних подій; 

2) афективна б) 

уникання вирішення проблем, високий 

рівень домагань, егоцентризм, 

соціофобії; 

3) мотиваційно-потребнісна в) 

емоційна лабільність, низька 

фрустраційна толерантність, депресії, 

низька самооцінка, перевищення 

негативних подій; 

4) когнітивні спотворення г) 
відсутність потреби  в захищеності, 

самоствердження. 

 

51. Встановіть відповідність стадій розвитку хвороби внаслідок аддиктивної 

поведінки з їх ознаками: 
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СТАДІЇ ОЗНАКА 

1) а) формування фізичної або психічної залежності; 

2) б) 
спадання толерантності, виражений органічний 

дефект, абстинентні психози, соціальна деградація; 

3) в) 

формування та поглиблення психічної залежності, 

поява психічного дискомфорту, тривоги, різкого 

потягу. 

 

52. Встановіть відповідність ступеня сп’яніння з його ознаками: 

 СТУПІНЬ СП’ЯНІННЯ  ОЗНАКИ 

1) легкий ступінь а) 
пригнічення свідомості, гіпотермія, 

невиразне бормотіння; 

2) середній ступінь б) 

підвищений настрій, швидка мова, 

поривчасті рухи, відвернута увага, 

підвищений апетит, тахікардія, пізніше 

сонливість, в’ялість; 

3) тяжкий ступінь в) 

дизартрія, хистка хода, неусталений 

настрій, труднощі щодо переключення 

уваги, пізніше глибокий сон. 

 

53. Встановіть відповідність вікових груп з інтересами до наркотиків: 

 ВІКОВІ ГРУПИ  ІНТЕРЕСИ 

1) 10-12 років а) формуються три групи: ті, хто  

   вживає і спостерігає, 

   радикальні супротивники та ті, хто 

   не визначився; 

2) 12-14 років б) знання про наркотики поверхневі, 

   недостовірні, отримані зі слів інших, 

   проте інтерес великий; 

3) 14-16 років в) знання деталізуються, стають 

   об’єктивними, викликають інтерес 

   кримінальні наслідки наркоманії; 

4) 16-18 років г) інтерес викликають легкі наркотики; 

   

знають про них багато за розповідями, 

відомості недостовірні. 

 

54. Встановіть відповідність форм наркотичної залежності з її проявами: 

 ФОРМИ ЗАЛЕЖНОСТІ  ПРОЯВ 

1) соціальна а) 
наркотик, включений в обмін 

речовин; 

2) психологічна б) 

внутрішня готовність до вживання 

наркотиків, приналежність до групи 

тих, хто вживає; 
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3) фізична в) 
отримання емоційної розрядки, 

насолоди. 

 

55. Встановіть відповідність між видом профілактики  її змістом 

 ВИД ПРОФІЛАКТИКИ  ЗМІСТ 

1) первинна профілактика; а) 

комплекс заходів, спрямованих на 

усунення виражених чинників 

ризику, які за певних умов (стрес, 

послаблення імунітету, навантаження 

на будь-які інші функціональні 

системи організму) можуть призвести 

до виникнення, загострення і 

рецидиву захворювання. 

2) вторинна профілактика; б) 

комплекс заходів з реабілітації 

хворих, які втратили можливість 

повноцінної життєдіяльності. 

3)  третинна профілактика; в) 

комплекс заходів, спрямованих на 

попередження захворювань або 

негативних явищ шляхом усунення 

причин та умов їх виникнення й 

розвитку, на підвищення усталеності 

особистості до впливу несприятливих 

чинників довкілля та соціального 

середовища.  

 

IV. Вставте пропущений термін 

 

56. Стан періодичної або хронічної інтоксикації, викликаний повторним 

вживанням природної або синтетичної речовини, 

називається_________________________ . 

 

57. Неадекватна система цінностей, деформація особистості, зниження 

рівня домагань відбувається під впливом _________________ чинників. 

 

58. Неможливість протистояти тяжким життєвим ситуаціям, негативним 

діям довкілля відбувається під впливом _______________ чинників. 
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Додаток И 

Шкала оцінювання показників підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до корекційно-профілактичної роботи за змістовим 

критерієм 

 

Блок Завдання Відповідь Бал 

І 1 Г) вірно А) и Б) 1 

 2 А) соціальна норма 1 

 3 А) детермінація 1 

 4 Г) всі варіанти відповідей вірні 1 

 5 Д) всі варіанти відповідей вірні 1 

 6 А) Мертон 1 

 7 Б) дезадаптацією 1 

 8 Г) Ломброзо 1 

 9 Г) підлітковому віці 1 

 10 В) агресія 1 

 11 А) акт відхилення від норми з причин аномії 1 

 12 В) обидві відповіді правильні 1 

 13 А) деліквентною поведінкою 1 

 14 Г) психотичним порушником 1 

 15 В) аддиктивною 1 

 16 Г) будь-якого із вищезазначених 1 

 17 А) є 1 

 18 А) помилка виховання 1 

 19 А) особистісні особливості дитини 

В) неусталена сім’я 

Г) вікові особливості 

Е) шкільна дезадаптація 

Ж) асоціальне неформальне середовище 

5 

 20 Б) неповноцінності 1 

 21 в) політичні 

г) економічні 

е) етно-культуральні 

ж) медичні 

4 

 22 В) ігнорування реальності 1 

 23 В) обидві відповіді правильні 1 

 24 Г) всі відповіді правильні 1 

 25 Б) форма девіантної поведінки, що виникає, 

коли індивід заперечує встановлені цілі 

суспільства, а також легальні засоби їх 

досягнення 

1 

 26 А) внаслідок особливостей професійної 

діяльності  

3 
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Б) у незрілої особистості 

Г) за наявності органічних особливостей 

особистості 

 27 В) співзалежністю 1 

 28 А) швидше, з яскравою деградацією 

особистості, інтелектуальним спадом 
1 

 29 В) психічний і поведінковий 1 

 30 Б) груповий 1 

 31 Б) підтримки в критичних ситуаціях 

В) впевненості та оптимізму 

Г) отримання дози наркотиків 

3 

 32 Б) груповий 1 

 33 Д) акцентуації характеру 1 

 34 Ж) всі відповіді правильні 1 

 35 Б) профілактика 1 

 36 В) психологічна інтервенція 1 

 37 Г) відсутність будь-якого втручання 1 

 38 А) політика перенавчання 1 

 39 Ж) вірні відповіді А і Г 1 

 40 Б) корекція 1 

 41 Е) всі зазначені відповіді правильні 1 

 42 Ж) всі відповіді, крім Е), правильні 1 

 43 А) Про соціальні послуги 1 

 44 Г) все вище вказане 1 

 45 Г) все вище вказане 1 

 46 А) Конституції України 

Б) Конвенції ООН про права дитини 
2 

ІІ 47 1) – 2;  2) – 1; 3) – 3  3 

 48 1) – 2;  2) – 1; 3) – 4; 4) – 3 4 

ІІІ 49 1) – д;  2) – ж; 3) – б; 4) – е; 5) – г;  6) – в; 7) – а; 

8) – и; 9) – з 
9 

 50 1) – б;  2) – в; 3) – г; 4) – а 4 

 51 1) – в;  2) – а; 3) – б 3 

 52 1) – б;  2) – в; 3) – а 3 

 53 1) – б;  2) – г; 3) – а; 4) – в 4 

 54 1) – б;  2) – в; 3) – а 3 

 55 1) – в;  2) – а; 3) – б 3 

ІV 56 залежним 2 

 57 соціальних 2 

 58 біологічних 2 

Загалом 100 
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Додаток К 

Ситуаційні завдання для оцінювання показників підготовленості 

майбутніх соціальних працівників до корекційно-профілактичної роботи 

за діяльнісним критерієм 

Проаналізуйте запропоновані ситуації та розробіть відповідні їм 

програми профілактично-корекційної роботи: 

Кейс 1. Жінка середніх років, мати-одиначка, скаржиться на відсутність 

психологічної близькості з донькою 14 років, зниження її успішності в школі. 

Донька вимагає одежу, яку мати не схвалює; потайки курить.  

Запропонувати програму роботи соціального працівника з таким випадком. 

Викласти можливі методи і способи впливу. 

 Кейс 2. Батьки підлітка розлучені. Мати піклується про сина одна і 

намагається зробити все, щоб хлопчик не відчував себе знедоленим. Хлопець 

зростав в атмосфері вседозволеності, всепрощення та нерозумної любові. Він 

виріс ледачим, з великими запитами. Вчиться погано, зарозумілий, керує 

матір’ю. Потрапив у погану компанію, з якою брав участь у пограбуванні 

квартири.   

 Запропонувати програму роботи соціального працівника з таким 

випадком. Проаналізувати помилки матері щодо виховання сина. Як можна 

було попередити ці помилки?  Викласти можливі методи і способи впливу. 

 Кейс 3. Дівчинка 13-ти років загубила гроші, які їй дали батьки для 

оплати додаткових занять з репетитором на місяць уперед. Дівчинка пише 

прощальну записку «Пробачте мені!» та закривається у ванній кімнаті. 

 Класифікувати суїцидальну поведінку та визначити ступінь її ризику; 

визначити, які чинники ризику проявляються в цій ситуації; з’ясувати, який 

особистісний зміст має така суїцидальна поведінка; виявити, які 

попереджувальні знаки свідчать про передумови розвитку суїцидальної 

поведінки; запропонувати програму роботи із заданим випадком, викласти 

можливі методи та способи профілактично-корекційного впливу 
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 Кейс 4. Мати звернулася з проханням допомогти у вихованні дочки 14-

ти років, яка стала дратівливою, часто взагалі відмовляється розмовляти з 

нею, гірше стала вчитися в школі. Мати багато працює, часто їздить у 

відрядження, через що дівчинка живе або в сім’ї колишнього чоловіка, або в 

його батьків, або в батьків матері. Під час бесіди з дівчинкою з’ясувалося, що 

в кожній сім’ї її детально розпитують про інші сім’ї, часто негативно 

відзиваючись про них, а  справами дівчинки не цікавляться.  

Запропонувати програму роботи соціального працівника з таким 

випадком. Викласти можливі методи і способи впливу. 
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Додаток Л 

Анкета 3 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

 

Уважно прочитайте 10 тверджень, які відображають реакції на певні 

ситуації спілкування. Кожне з них оцініть як правильне (+) або неправильне 

(–) стосовно себе. Поставте поруч з кожним пунктом відповідну позначку. 

 

№ Твердження + – 

1 Мені знається, що наслідувати інших людей важко   

2 Я міг би «клеїти дурня», щоб привернуту увагу 

оточуючих  

  

3 З мене міг би вийти непоганий актор   

4 Іншим людям іноді здається, що мої переживання більш 

глибокі, ніж вони є насправді 

  

5 В компанії я рідко опиняюся в центрі уваги   

6 У різних ситуаціях спілкування з іншими людьми я 

зазвичай поводжуся по-різному  

  

7 Я можу відстоювати лише те, в чому я щиро переконаний   

8 Щоб досягти успіху у справах і відносинах з людьми я 

зазвичай буваю саме таким, яким мене сподіваються 

побачити 

  

9 Я можу бути товариським з людьми, яких не виношу   

10 Я не завжди такий, яким здаюся   

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток М 

Анкета 4 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

 

Вам запропоновані твердження, які так чи інакше віддзеркалюють різні 

аспекти Вашого життя. Для кожного твердження оберіть відповідний бал, 

використовуючи шкалу: 

Повністю не згоден (–3 бала). 

Переважно не згоден (–2 бала). 

Частково не згоден (–1 бали). 

Частково згоден (+1 бала). 

Переважно згоден (+2 бала). 

Повністю згоден (+3 бала). 
 

№ Твердження –3 –2 –1 +1 +2 +3 

1 Для мене як позитивні так і негативні емоції 

слугують джерелом знань про те, як вчиняти у 

житті 

      

2 Негативні емоції дозволяють мені зрозуміти, що я 

маю змінити у своєму житті 

      

3 Я зберігаю спокій, коли відчуваю тиск з боку 

інших 

      

4 Я здатний спостерігати за зміною своїх почуттів       

5 Коли необхідно, я можу залишатися спокійним і 

зосередженим, щоб діяти відповідно до запитів 

життя 

      

6 Коли необхідно, я можу викликати в себе 

широкий спектр позитивних емоцій, таких як 

веселощі, радощі, внутрішній підйом і гумор 

      

7 Я слідкую за тим, як я себе почуваю       

8 Після того, як щось засмутило мене, я можу легко 

впоратися зі своїми почуттями 

      

9 Я здатний вислуховувати проблеми інших людей       

10 Я не зациклююся на негативних емоціях       

11 Я чуттєвий до емоційних потреб інших людей       

12 Я можу заспокійливо впливати на інших людей        

13 Я можу змусити себе знову і знову ставити перед 

собою перешкоди 

      

14 Я намагаюся творчо підходити до життєвих 

проблем 

      

15 Я адекватно реагую на настрій, спонукання і 

бажання інших людей 

      

16 Я можу легко входити у стан спокою, готовності 

й зосередженості 

      

17 Коли дозволяє час, я звертаюся до своїх 

негативних почуттів і розбираюся, в чому 

проблема 
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18 Я можу швидко заспокоїтися після несподіваної 

прикрості 

      

19 Знання моїх справжніх почуттів важливо для 

підтримки «гарної форми» 

      

20 Я добре розумію емоції інших людей, навіть якщо 

вони не виражені відкрито 

      

21 Я можу добре розпізнавати емоції за виразом 

обличчя 

      

22 Я можу легко відкинути негативні почуття, коли 

необхідно діяти 

      

23 Я добре  схоплюю знаки спілкування, які 

вказують на те, чого потребують інші  

      

24 Люди вважають мене добрим знавцем 

переживань інших людей 

      

25 Люди, які усвідомлюють свої справжні почуття, 

краще управляють своїм життям 

      

26 Я здатний покращити настрій інших людей       

27 Зі мною можна порадитися з питань відносин між 

людьми 

      

28 Я добре налаштовуюся на емоції інших людей       

29 Я допомагаю іншим використовувати їхні 

спонукання для досягнення особистих цілей 

      

30 Я можу легко відключитися від переживання 

неприємностей 

      

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Н 

Анкета 5 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

 

Вам запропоновано запитання, на кожне з яких потрібно обрати 

найбільш прийнятну відповідь, спираючись на власний досвід і 

використовуючи шкалу: 

«+» –  на випадок позитивної відповіді; 

«–» – на випадок негативної відповіді; 

«?» – якщо маєте сумніви щодо відповіді. 

 

№ Запитання «+» «–» «?» 

1 Чи доводилося вам будь-коли зробити життєву помилку, 

наслідки якої ви відчували впродовж кількох місяців або 

років? 

   

2 Чи можна було уникнути цієї помилки?    

3 Чи доводиться вам наполягати на власній думці, якщо ви 

не впевнені на 100% у її правильності? 

   

4 Чи розповіли ви кому-небудь із своїх близьких про свою 

найбільшу в житті помилку? 

   

5 Чи вважаєте ви, що в певному віці характер людини вже не 

може змінитися? 

   

6 Якщо хтось зробив вам невеличку прикрість, чи можете ви 

швидко забути про це й перейти до звичного розпорядку? 

   

7 Чи  вважаєте ви себе іноді невдахою?    

8 Чи  вважаєте ви себе людиною з добрим почуттям гумору?    

9 Якщо б ви могли змінити важливі події з вашого минулого, 

чи побудували б ви своє життя інакше? 

   

10 Що більше керує вами під час прийняття щоденних 

особистих рішень – розум чи емоції?  

   

11 Чи важко вам дається прийняття дрібних рішень з питань, 

які щодня ставить життя? 

   

12 Чи користувалися ви порадою або допомогою людей, які 

не є досить близькими для вас, для прийняття життєво 

важливих рішень? 

   

13 Чи часто ви повертаєтесь у спогадах до хвилин, які були 

неприємними для вас? 

   

14 Чи подобається вам ваша особистість?    

15 Чи доводилося вам просити у будь-кого пробачення, хоча 

ви не вважали себе винним? 

   

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток П 

Анкета 6 

Прізвище, ім’я ____________________________, група________________ 

 

Вам запропонований тест, який містить 30 тверджень. Уважно 

прочитайте кожне з них та вирішить, чи правильне воно стосовно Вас.  

Якщо правильне, то в аркуші відповідей навпроти номера цього твердження 

поставте знак «плюс» (+), а якщо вважаєте, що воно неправильне щодо Вас, 

то «мінус» (–). 

 

№ Запитання «+» «–» 

1 Якщо щось не лагодиться, в мене зазвичай виникає бажання 

кинути цю справу 

  

2 Я не відмовляюся від свої планів і справ, навіть якщо 

доводиться обирати між ними та приємною компанією 

  

3 За необхідності мені неважко втримати сполох гніву   

4 Зазвичай я зберігаю спокій в очікуванні приятеля, який 

запізнюється 

  

5 Мене важко відволікти від розпочатої справи   

6 Мене сильно вибиває з колії фізичний біль   

7 Я завжди намагаюся вислухати партнера, не перебиваючи 

його, навіть якщо не терпиться йому заперечити 

  

8 Я завжди наполягаю на своєму   

9 Якщо потрібно, я можу не спати впродовж ночі (наприклад, 

робота, чергування) і весь наступний день бути в «добрій 

формі» 

  

10 Моїм планам досить часто перешкоджають зовнішні 

обставини 

  

11 Я вважаю себе терплячою людиною   

12 Мені досить не просто змусити себе холоднокровно 

спостерігати видовище, що хвилює 

  

13 Мені майже не вдається змусити себе продовжувати роботу 

після низки образливих невдач 

  

14 Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховувати 

свою неприязнь до нього 

  

15 За необхідності я можу займатися своєю справою у незручній 

та непідходящій обстановці 

  

16 Мені сильно ускладнює роботу усвідомлення того, що її 

необхідно будь що зробити у встановлений термін 

  

17 Вважаю себе рішучою людиною   

18 З фізичною втомою я можу впоратися краще за інших   

19 Краще зачекати ліфт, який тільки що відійшов, ніж 

підійматися по сходах 
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20 Зіпсувати мені настрій не досить легко   

21 Іноді якась дрібниця опановує мої думки, не дає спокою і я 

ніяк не можу її позбутися 

  

22 Мені важче зосередитися на завданні чи проблемі, ніж іншим   

23 Мене важко переспорити   

24 Я завжди намагаюся довести до кінця розпочату справу   

25 Мене легко відволікти від справ   

26 Іноді я помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч 

об’єктивним обставинам 

  

27 Іноді люди заздрять моєму терпінню і педантизму   

28 Мені важко зберігати спокій у стресовій ситуації   

29 Я помічаю, що під час монотонної роботи мимоволі починаю 

змінювати спосіб дій, навіть якщо це призводить до 

погіршення результатів 

  

30 Мене зазвичай сильно дратує, коли «перед носом» 

закриваються  двері транспорту або ліфту 

  

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Р 

 

Коефіцієнти переходу до шкали оцінювання 0 - 100 

 

Критерії Показники 

Кількість 

балів за 

шкалою 

відповідної 

методики 

Коефіцієнт 

зрушення лівої 

межі 

Коефіцієнт 

розтягування/ 

стиснення 

Особистісний 1.1. Мотиваційна зорієнтованість на 

міжособистісну комунікацію 
20 – 84 20 – 0 = 20 

100
1,56

84 20



 

1.2. Реалізація потреби в професійному 

саморозвитку 
15 – 75 15 – 0 = 15 

100
1,67

75 15


  
Змістовий 2.1. Наявність знань щодо сутності, 

особливостей, форм та причин виникнення 

девіантної поведінки підлітків; вікових і 

психологічних особливостей девіантних підлітків; 

основних принципів, методів, форм і засобів 

профілактики та корекції девіантної поведінки 

підлітків; нормативно-правових документів щодо 

соціально-правового захисту прав дитини 

0 – 100 – –
 

Діяльнісний 3.1. Сформованість дидактичних, 

організаторських, комунікативних, діагностичних, 

перцептивних, сугестивних, академічних умінь 

0 – 100 – –
 

Регулятивний 4.1. Наявність самоконтролю в спілкуванні 
0 – 10 – 

100
10

10 0
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4.2. Здатність до управління власними емоціями 0 – 18 – 
100

5,56
18 0




 

4.3. Здатність до розпізнання емоцій інших 

людей 
0 – 18 – 

100
5,56

18 0



 

4.4. Здатність до емпатії 0 – 18 – 
100

5,56
18 0




 

4.5. Здатність до аналізу та оцінювання власної 

діяльності 
0 – 150 – 

100
0,67

150 0



 

4.6. Здатність до вольової саморегуляції 0 – 24 – 
100

4,17
24 0
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Додаток С 

 

Відповідність балів і рівнів підготовленості майбутніх соціальних працівників 

до корекційно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки 

 

Критерії 

Середнє 

значення, 

( )х  

Середнє квадратичне 

відхилення, 

( )S  

Кількісні інтервали рівнів підготовленості  

високий 

 0; 0,5x S  

достатній 

0,5 ; 0,5x S x S   
 

низький 

 0,5 ; 100x S  

Критерій 1 – 

особистісний 
70,90 6,25  0; 67,77   67,77;74,03   74,03; 100  

Критерій 2 – 

змістовий 
40,04 6,83  0;36,62   36,62;43,45   43,45; 100  

Критерій 3 – 

діяльнісний 
12,16 7,49  0; 8,41   8,41;15,91   15,91; 100  

Критерій 4 – 

регулятивний 
45,26 6,18  0; 42,18   42,18;48,35   48,35; 100  

Загальний рівень 

підготовленості 
42,09 3,45  0; 40,33   40,37;43,81   43,81; 100  
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Додаток Т 

Результати поосібного діагностування студентів експериментальної 

групи на констатувальному етапі експерименту 

 

40,1904 38,5496 39,5579 34,3246 39,6504 38,5871 45,9288 45,2779 41,9104 40,9171 

49,7775 39,4621 46,8475 34,535 33,3033 41,4125 48,09 42,9892 43,0946 40,7767 

44,5792 35,9979 47,7404 47,3829 33,8413 37,8679 42,9183 38,8929 45,4404 43,5929 

40,59 45,4267 44,2917 36,0733 36,5208 43,6933 42,7433 33,3192 40,7704 45,0633 

42,2229 47,2296 30,9808 45,2667 42,2792 44,9992 43,0179 39,2517 40,5104 49,2921 

30,5392 40,1917 41,9096 52,4583 42,8875 39,3608 40,5838 37,44 43,2442 43,9592 

37,3442 42,2208 42,0363 54,5304 38,3879 42,3196 44,7208 37,7767 39,2879 42,6958 

46,9725 37,01 34,9421 53,7029 55,2875 43,5021 43,1858 42,5188 43,94 43,8438 

46,6254 34,2158 35,9596 40,2904 32,84 37,5329 50,7875 38,4925 45,0146 41,7596 

37,6258 42,3171 41,48 52,4442 58,6596 41,15 41,3875 42,2917 38,7179 44,7921 

37,1479 38,1413 54,6492 52,4671 40,1283 42,2692 43,0158 37,8829 49,3679 42,6838 

44,0263 50,7408 44,0204 53,9604 39,5579 41,6992 38,5563 35,7746 39,1992 43,7408 

38,4338 39,9375 28,5821 45,1063 43,5221 51,0179 38,7471 45,3029 39,1854 36,0033 

45,9488 28,4017 41,3654 44,0263 48,1596 40,4254 41,2829 46,9258 45,6579 40,8542 

40,6817 26,1129 34,5317 38,4338 39,8371 38,5779 37,6008 48,8196 41,5817 37,7738 

42,6938 42,2792 47,8925 45,9488 49,4504 47,1279 37,5683 42,7417 48,4417 43,3579 

48,0133 42,8875 39,6504 40,6817 44,8683 53,1042 37,9821 32,7421 46,8267 39,3246 

41,5688 38,3879 33,3033 42,6938 46,1642 37,1167 36,6925 45,05 46,1158 42,3608 

48,4546 55,2875 33,8413 48,0133 38,7383 38,5413 35,8842 44,6813 41,0171 38,0325 

44,0929 32,84 36,5208 41,3654 39,4313 54,9696 42,6408 42,3625 45,8563 46,8725 

37,4763 58,6596 21,7338 34,5317 42,6317 40,3104 41,2996 45,3721 40,9821  

45,6146 40,1283 36,7692 47,8925 41,3917 46,0758 42,215 37,5742 44,7996  
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Додаток У 

Результати поосібного діагностування студентів контрольної групи на 

констатувальному етапі експерименту 

 

45,5563 42,7575 41,1896 33,2596 43,9813 38,71 42,1263 42,5433 44,8971 46,8913 

36,3825 40,6388 35,9371 40,5279 41,815 40,7263 42,6454 42,0292 44,6025 41,4513 

40,6483 39,8758 50,8971 38,0446 44,5104 38,9033 43,0713 44,1704 46,4121 44,1817 

38,9033 35,5125 40,7946 42,1967 43,9725 39,4208 45,5442 42,365 42,5071 41,3567 

38,2104 42,0542 41,1563 34,6558 41,5571 39,4775 40,4583 50,1533 41,9738 45,2338 

37,9283 46,0617 48,1646 39,3696 40,6629 42,0246 34,1975 49,6888 39,1967 44,8763 

38,365 41,1563 38,7167 46,4554 48,6817 40,4292 43,2608 38,1442 38,0358 41,8558 

44,4817 49,4358 45,6958 43,7413 40,0717 47,06 39,6088 40,7958 41,0221 41,4979 

39,1117 39,3892 41,0313 45,6213 39,0954 38,6496 40,6213 44,795 47,5725 41,3433 

37,6433 42,1796 41,2754 41,9054 45,2263 38,1988 44,7642 38,9192 43,0742 46,7633 

40,575 44,4604 43,8158 38,5767 44,3663 41,4646 38,2492 39,9417 34,9071 35,7121 

43,4583 43,9992 44,6379 40,6417 42,9079 48,5667 42,6029 40,1742 40,0646 39,3621 

35,9233 39,2029 42,6725 43,2008 40,7417 42,395 39,7763 41,415 42,8171 44,6263 

45,5271 43,3508 43,0263 44,8808 39,2571 41,4154 48,4367 40,5921 45,8671 40,1879 

40,3908 47,0642 32,0767 44,45 37,3429 39,0004 45,3775 43,7096 44,15 41,3183 

45,2483 46,0288 38,9463 41,1538 41,0183 50,165 42,6208 42,895 45,4975 38,8258 

46,4725 42,0154 39,7158 46,3783 47,7746 37,8383 42,4271 40,6754 45,4875 42,8446 

42,0713 38,1079 39,8079 42,2321 43,67 39,41 45,9642 36,4475 46,2071 40,8946 

47,7113 40,8225 38,5742 38,1054 34,9792 43,3808 37,1538 43,4558 40,295 48,4163 

44,4688 39,8904 39,6258 43,81 44,1425 44,1933 41,1746 41,6954 40,9629 46,5029 

45,1254 42,7575 46,8846 45,2013 43,5867 43,0175 42,8092 43,5529 44,0767 38,4638 

45,8575 40,6388 46,2638 46,2446 38,3017 42,4717 46,0513 40,395 44,5608 43,3463 
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Додаток Ф 

Результати поосібного діагностування студентів експериментальної 

групи на прикінцевому етапі експерименту 

 

69,6414 34,0385 66,131 81,1806 77,5565 37,7211 61,1749 66,9975 61,3154 49,4145 

33,7395 64,6854 30,4144 69,3977 54,1458 69,643 66,6034 49,5169 63,924 54,1067 

50,3578 73,9192 78,8608 76,6977 39,1413 62,6513 71,6335 70,5163 71,969 68,4597 

71,8793 70,4729 61,6431 63,6189 40,5931 68,94 36,2596 61,3675 62,0421 55,5011 

71,6916 36,1952 64,6194 29,7834 70,0933 33,2658 76,9123 41,6378 42,0295 64,5771 

63,7498 43,3392 82,2497 72,8105 67,6249 44,1797 37,9013 41,9917 63,1793 76,9596 

71,6639 52,0358 67,545 47,276 68,597 48,903 67,6497 77,2483 62,5832 71,4892 

36,7142 81,9842 70,2881 32,2686 39,9886 24,4035 64,7434 60,8145 66,2803 62,9072 

61,1268 74,3927 70,1671 59,9951 45,1159 52,1469 77,7853 71,4075 59,7892 45,1417 

53,7776 74,9635 67,388 67,7962 47,8138 71,0726 50,2703 61,3391 63,708 33,6032 

55,0532 41,8793 77,168 81,0251 21,2089 34,9384 63,0986 36,3945 74,0133 76,1203 

69,6502 75,2318 41,4213 63,0148 66,7081 53,4158 62,2924 54,4996 71,2265 73,4053 

64,4125 65,1624 41,315 72,226 26,8025 78,1031 49,8574 69,989 53,8974 42,2579 

63,955 68,9443 45,7798 42,7511 43,67 72,847 61,2684 39,0944 70,2534 77,3012 

36,9585 71,1024 65,6193 71,9394 44,5324 55,1745 56,3117 64,8236 48,4802 54,4355 

32,8114 38,0447 71,3513 72,0776 32,7192 78,4473 35,9529 68,2267 79,3382 71,2282 

39,7877 77,1151 79,2987 49,4519 42,7409 32,4898 72,2736 66,448 49,451 66,8092 

47,5374 41,4474 48,7001 36,2127 61,7388 71,5023 71,6878 25,4379 55,863 65,2434 

37,9366 66,6221 76,4268 54,3209 52,8917 41,6171 64,987 76,1817 65,3733 64,6034 

42,657 57,0861 59,2658 28,0279 32,5071 25,9429 39,6708 66,4508 57,9099 34,4982 

62,3614 85,3088 63,4842 72,7456 62,6578 54,8167 29,8249 31,4419 45,3388  

66,8673 35,4182 62,1139 49,089 63,8561 79,5291 71,5222 72,2304 37,1848  
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Додаток Х 

Результати поосібного діагностування студентів контрольної групи на 

прикінцевому етапі експерименту 

 

42,2345 43,0949 49,0931 40,5178 44,8927 40,6878 43,0607 43,3488 47,0308 44,1633 

32,2216 45,7801 42,6158 43,6298 44,3666 43,3312 43,9346 45,4562 41,601 38,0075 

38,7119 40,9797 44,4916 33,2789 42,5475 43,522 40,992 49,6362 39,7267 43,2347 

40,4104 38,6235 52,3924 40,5874 43,9051 42,5101 35,7194 51,2064 38,5441 39,8844 

45,225 40,1219 43,8536 48,4569 49,1439 41,1294 39,0204 41,5665 42,7095 39,3061 

46,4505 44,1741 40,3239 51,0176 39,4606 45,9068 49,9981 44,3904 40,8273 39,3731 

44,5817 41,1983 35,9658 48,3084 40,1628 45,8857 48,3307 43,1934 44,5635 41,2489 

48,5501 49,3288 42,0497 47,1684 44,947 39,276 47,7885 44,3898 44,181 46,3119 

45,878 41,6081 44,7789 42,1667 39,1573 47,039 44,8093 40,3534 36,1749 36,9976 

48,8453 44,2752 45,5585 40,0012 40,4058 43,944 43,7105 41,9694 41,197 39,6529 

49,275 38,3806 43,9555 45,4321 42,4155 44,171 37,9628 42,2252 45,8112 41,1656 

40,1151 43,771 43,196 44,8222 51,1191 39,6881 50,0329 40,873 43,2755 41,6734 

38,8976 41,196 31,4821 39,899 44,8264 40,0157 47,0042 46,0232 45,5698 42,8815 

44,757 43,0319 43,0916 45,4685 43,6425 46,0084 40,679 44,6094 48,9333 42,2779 

39,6319 50,3206 37,1682 47,4945 49,0476 40,067 44,8765 42,8851 42,7901 41,5086 

47,3281 45,1245 43,105 48,7724 39,6202 42,2962 41,6213 40,9643 45,4075 41,1776 

43,734 45,3981 46,8319 39,801 36,0498 42,9608 41,5038 43,18 44,9995 41,579 

39,3193 38,698 42,7139 42,2364 37,6339 45,8748 39,8709 43,17 44,5128 47,1706 

47,1187 45,9053 43,3865 43,3388 43,1155 43,2016 43,9395 47,9997 44,2263 43,5318 

42,9666 40,3794 50,0653 47,7181 40,6695 43,8119 44,6342 41,253 46,8734 46,9701 

44,709 38,3483 37,2194 40,7094 45,3654 40,4828 42,883 40,6399 49,3052 42,8733 

48,4423 33,9929 44,6894 43,9195 40,5859 43,5483 42,4993 42,3632 41,264 42,3237 

 

 

 

 

 

 


