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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ  

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 
 
Сучасний підліток живе в світі, складному за своїм змістом і 

тенденціям соціалізації. Це пов’язано, по-перше, з темпом і ритмом 
техніко-технологічних перетворень, що пред’являють до зростаючим 
людям нові вимоги. По-друге, з насиченим характером інформації, яка 
створює масу «шумів», глибинно впливають на підлітка, у якого ще не 
вироблено чіткої життєвої позиції. По-третє, з екологічними і 
економічними кризами, що вразили наше суспільство, що викликає у дітей  
відчуття безнадійності і роздратування (при відсутності почуття особистої 
відповідальності) через те, що старші покоління залишають їм таку 
спадщину. 

Проблему девіантної поведінки аналізували та досліджували такі 
науковці, як: А. Макаренко, В. Мухіна, В. Кащенко, І. Єрмаков, І. Рожкова, 
Т. Титаренко та інші. 

На думку А. Макаренка, девіантна поведінка-система вчинків, які 
відхиляються від загальноприйнятої чи уявно допустимої норми, чи то 
норми психічного здоров’я, права, культури чи моралі [1, с. 124]. 

Як зазначає В. Мухіна, корекційно-педагогічна діяльність-це 
спланований та особливим чином організований психолого-педагогічний 
процес, у який включені групи підлітків, які проявляють девіантні форми 
поведінки, і спрямований на виправлення та реконструкцію 
індивідуальних якостей особистості та недоліків поведінки, створення 
необхідних умов для їх формування та розвитку, що сприяє повноцінній 
інтеграції в соціумі [2, с. 35]. 

Серед різноманіття причин такого ставлення до навчальної 
діяльності в підлітків з девіантною поведінкою виділяється систематичне 
відставання від темпів освоєння шкільної програми, прогалини в знаннях, 
стійка неуспішність (як причина, і як показник педагогічної занедбаності 
підлітків). 

Дослідники відзначають, що педагогічно занедбані учні 
відрізняються поведінковою пасивністю на уроках, рідко звертаються до 
вчителя з питаннями, рідко піднімають руку для відповіді, не виконують 
завдань без вимоги вчителя, часто відволікаються. Відставання в навчанні 
позбавляє їх радості пізнання, їм нудно на уроках, вони не випробують 
задоволення в навчанні, з небажанням йдуть до школи. 

У пізнавальному плані для таких учнів характерні наступні 
особливості: 
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• наявність пропусків у фактичних знаннях і спеціальних для 
цього предмета вміннях, які не дозволяють охарактеризувати істотні 
елементи понять, що вивчаються, законів, теорій, а також відсутність 
необхідних практичних умінь. 

• Наявність пропусків у навичках навчально-пізнавальної 
діяльності, що знижують темп роботи учня настілки, що він не може за 
відведений час оволодіти необхідним обсягом знань, навчальних умінь та 
навичок. 

• Недостатній рівень розвитку та виховання особистісних якостей, 
що не дозволяють учневі проявляти самостійність, наполегливість, 
організованість, саморегуляцію та інші якості, необхідні для успішного 
навчання [3, с. 68]. 

Оперативна допомога спрямована на усунення причин, що 
породжують процес відставання, на загальне поліпшення умов навчання; 
це допомога широкої та тривалої дії. Безпосередня допомога носить 
одноразовий, локальний характер, покликана оперативно усунути недоліки 
в навчально-пізнавальній діяльності, наявність яких може виступати 
чинником девіантної поведінки. 

Диференційована безпосередня (оперативна) корекційна допомога 
будується педагогом залежно від навчальної ситуації. 

Таким чином, освітньо-корекційна діяльність у ході навчально-
виховного процесу є єдиним процесом емоційної, оперативної та 
змістовної властивості, що дає можливість коректувати не тільки 
зовнішній бік навчально-пізнавальної діяльності, що виявляється у 
виконанні навчальних завдань, але й внутрішню, таку, що виражається 
щодо учнів до навчального предмета взагалі та школи зокрема. 

Отже, проаналізувавши суть цієї проблеми, ми можемо зробити такі 
висновки. У систему суспільного виховання дітей і підлітків усі 
педагогічні та психологічні зусилля прямують на виправлення емоційних 
порушень, зокрема девіантної поведінки. 
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