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ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Девіантна поведінка неповнолітніх є актуальною та поліаспектною 

проблемою. Важливим є те, що упродовж останніх років у сучасному 
суспільстві спостерігається динаміка зростання кількості малолітніх дітей з 
девіантною поведінкою, урізноманітнення форм девіації. Проблема 
девіантної поведінки підростаючого покоління тісно пов’язана зі 
значущими питаннями її профілактики та корекції. Для успішної 
профілактики такої поведінки дітей необхідна систематична, комплексна 
робота з корекції відхилень у вчинках, системний аналіз чинників, що 
обумовлюють девіантну поведінку [1, с. 47]. 

Проблему девіантної поведінки неповнолітніх, її профілактику та 
корекцію вивчали такі вчені, як С. О. Гарькавець, О. В. Змановська, 
Ю. О. Клейберг, Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютина, Н. П. Пихтіна, 
Л. Б. Шнейдер та ін. 

Девіантна поведінка (від лат.deviatio – відхилення) – система дій і 
вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або 
визнаним у суспільстві шаблонам поведінки і проявляються у вигляді 
незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів 
самоактуалізації та ухиленні від контролю особистості над власною 
поведінкою [1, с. 84]. 

Девіантна поведінка має складну природу, зумовлену 
найрізноманітнішими чинниками, що перебувають у взаємодії та 
взаємовпливі. До психологічних чинників детермінації девіантної 
поведінки молоді належать психопатології, порушення емоційно-вольової 
сфери, дисгармонія соціально-психологічного розвитку, нестійкість уваги, 
швидке виснаження, зміни настрою, відсутність рішучості, порушення 
душевної рівноваги. Фахівці з соціальної роботи та соціальної педагогіки 
до психологічних факторів ризику девіантної поведінки відносять 
акцентуації характеру, реакцію групування, потяг до самоствердження, 
задоволення почуття цікавості, бажання виглядати дорослим, потребу 
змінити психічний стан у стресовій ситуації, інфантилізм [2, с. 288–281]. 

Тому основним завданням вирішення проблеми девіантної поведінки 
підлітків стають превентивні заходи із запобігання девіації, профілактика й 
за необхідності, психолого-педагогічна корекція.  

Зміст соціальної профілактики становлять: роз’яснення правових 
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норм соціально значущої діяльності та поведінки; ознайомлення з 
нормативними міжнародними і державними документами, які 
забезпечують розвиток особистості, рівень освіти, вибір професії; надання 
різним категоріям неповнолітніх інформації про можливі наслідки 
асоціальних дій, нехтування здорового способу життя, відмови від 
культурного проведення дозвілля; організація заходів щодо забезпечення 
програми позитивної життєдіяльності особистості; здійснення системи 
соціального захисту різних категорій молоді (забезпечення роботою, 
навчанням); формування відповідальності за можливі наслідки 
протиправних дій [3, с. 25–26]. 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні 
проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, 
співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, 
працівниками правоохоронних органів. За допомогою координаційно-
методичної ради з правової освіти населення налагоджена співпраця між 
різними суб’єктами профілактики у застосуванні переважно групових та 
масових форм роботи, приділяється належна увага інтерактивним методам 
(тренінги, рольові ігри тощо), які сприяють кращому засвоєнню інформації 
дітьми [2, с. 115]. Загалом, під профілактикою правопорушень розуміють 
діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер 
як за комплексом заходів, так і за колом суб’єктів, які її здійснюють, 
спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або 
нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та 
конкретного злочину [4, с. 84]. 

Поняття «корекція» визначається як виправлення недоліків 
психічного чи фізичного розвитку в аномальних суб’єктів за допомогою 
спеціальної системи психолого-педагогічних прийомів і заходів. Головна 
мета корекційного процесу – зменшення частоти прояву форм девіантної 
поведінки. Корекція розглядається як шлях або спосіб подолання та 
ослаблення девіантних форм поведінки через формування відповідних 
життєво необхідних якостей [2, с. 257]. 

Отже, корекція девіантної поведінки молоді є складним соціально-
психологічним комплексом послідовних, взаємопов’язаних кроків, 
спрямованих на регулювання ціннісних орієнтацій, мотивацій, установок 
та поведінки особистості, а профілактична діяльність щодо попередження 
правопорушень серед неповнолітніх може проводитись як у рамках 
навчального процесу, так і в позашкільний час. Форми та методи роботи 
мають відповідати віку дітей, викликати в них зацікавлення та спонукати 
до роздумів. 
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COMPARATIVE ANALYSES OF THE POPULARITY OF SPORTS  
IN THE USA AND BELAUS 

 
Currently, more and more people are giving up harmful habits and prefer 

a healthy lifestyle. Everyone chooses for himself individual training. Now you 
cannot be afraid of bad weather, you can always find something to doin a gym. 

The United States of America is a sports power. Sport, both amateur and 
professional, plays a huge role in the life of American society. 

The important role of mass sports was well understood in western 
countries. So, in the USA in the 60s the sport was declared a model of the 
American society itself. The American philosopher M. Novak stressed: «To 
neglect sport would mean missing one of the important national treasures!» 
Since the 70–80s of the last century, sport in the USA is the «second religion», 
in which most Americans believe. The population takes care of their health, 
understanding that this is a personal capital, on the quality of which many things 
depend in life: career, personal happiness, bright future. An important role in the 
popularization of sports in the USA played the media. It is this factor that helped 
to overcome the so-called «psychological barrier» of the population to physical 
activity. 

In America there is no children’s domestic sport in the sense in which this 
branch of physical education develops in Belarus. However, in every district of 
American cities, there are many municipal and private sports facilities, which 
are located in close proximity to houses. The main role in the US is occupied by 
school sports complexes. Ordinary general schools have the most modern sports 
facilities, including stadiums, playgrounds, gyms with stands for several 
hundred or even thousand spectators. 

These complexes are well-provided financially, they are equipped with 
the latest technology, advanced equipment, and maintained in good condition. 
Their owners, municipal authorities, as a rule, provide everyonethe opportunity 
to engage in one or another sport, to rent all the necessary sports equipment and 
to exercise under the supervision of highly-qualified trainers. It is in schools that 
the Americans can optionally get the first skills of sports education in 
differentkinds of sports. But if someone wants to improve their results or make 
an achievement in professional sport, then they have to follow a very different 
path and exercise professionally. 


