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Анотація 

У статті з позицій різних наук охарактеризовано специфіку дезадаптації учнів, 

виявлено проблеми та труднощі соціалізації, що її зумовлюють, визначено суть роботи 

фахівців соціальної сфери з її профілактики; проаналізовано теоретичні та методичні 

основи профілактичної роботи з учнями у різних соціальних інституціях, узагальнено її 

досвід та запропоновано шляхи його використання у процесі підготовки фахівців 

соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів; наведено інваріантну модель 

технології роботи фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів та 

виокремлено її особливості у різних соціальних інституціях. 

 

Annotation 

The article from the standpoint of various sciences describes the specifics of 

maladjustment of pupils, uncovers the problems and difficulties of socialization that causes it, 

defines the essence of work of social sphere specialists for its prevention; analyses theoretical 

and methodological foundations of preventive work with pupils in different social institutions, 

summarizes its experiences and proposes the ways of its use in the training of social sphere 

specialists for prevention of maladjustment of pupils; specifies the invariant technological 

model of work of social sphere specialists to prevent maladjustment of pupils and singles out 

its characteristics in different social institutions. 
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Вступ Поширення різноманітних кризових явищ у сучасному суспільстві зумовило 

появу дітей, які за ознаками власної поведінки та особливостями соціалізації не можуть 

самостійно пристосуватися до нових умов життєдіяльності, відчувати себе 

повноправними суб’єктами суспільного життя, зокрема у закладах системи освіти та 

інших соціальних інституціях суспільства. Така категорія дітей потребує 

кваліфікованої допомоги з боку фахівців соціальної сфери, покликаних забезпечувати 

їх підтримку і супровід, проте, важливою для суспільства є виконання фахівцями 

функції профілактики дезадаптації учнів, що дозволяє істотно зменшити їхню кількість. 

Період навчання є етапом соціалізації дитини, коли вона набуває важливих 

характеристик для успішного входження у суспільне життя за умови адаптації у 

соціальному середовищі навчального закладу чи певної соціальної інституції, яка 

здійснює її соціальне виховання. Це зумовило створення державою спеціальних 

соціальних інституцій (ЦССДМ, Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 
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клініки дружні до молоді тощо), на які покладається профілактична функція, фахівці 

яких потребують професійної підготовки. 

Аналіз наукової літератури з проблеми профілактичної роботи з дезадаптованими 

учнями показав, що в Україні та за кордоном накопичено чималий досвід у зазначеному 

напрямі. Дослідженими є такі аспекти проблеми: сутність та особливості 

профілактичної роботи з дезадаптованими учнями в Україні (О. Безпалько, І. Галатир, 

І. Звєрєва, В. Оржеховська, М. Малькова, С. Харченко та ін.); специфіка різних видів 

соціальної допомоги дезадаптованим учням за кордоном (Л. Бениш, І. Братусь, 

Р. Гілберт, У. Дейнет, Е. Мазліш, Е. Матцнер, Н. Щуркова та ін.); профілактика 

девіантної поведінки неповнолітніх (Ю. Василькова, Н. Максимова, Г. Федоришин та 

ін.); соціально-педагогічні засади профілактики насильства в сім’ї (Л. Повалій, 

В. Постовий, В. Слот, Х Спаніярд, Т. Шульга та ін.). 

Разом з тим, попри велику різноманітність дослідницьких праць, проблема 

визначення теоретичних та методичних засад роботи з профілактики дезадаптації учнів 

в умовах різних соціальних інституцій є недостатньо розробленою. Тому, метою статті 

є визначення теоретичного підґрунтя та методичного забезпечення роботи фахівців 

соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. 

Завданнями статті є: визначення проблем і труднощів соціалізації учнів, що можуть 

зумовити їхню дезадаптацію; характеристика основних напрямів роботи з 

профілактики дезадаптації учнів, аналіз та узагальнення досвіду превентивної роботи у 

зазначеному напрямі у різних освітньо-виховних та соціальних осередках, розробка 

моделі технології роботи фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів 

та виокремлення особливостей роботи у різних соціальних інституціях. 

 

1. Теоретичні питання профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних 

інституціях 

1.1 Аналіз психолого-педагогічних досліджень з питань профілактики 

дезадаптації учнів 

 

На сучасному етапі розвитку нашої держави, що характеризується загостренням 

кризових явищ у багатьох сферах, зростанням різноманітних соціальних відхилень у 

поведінці, поширеною стає проблема розповсюдження дезадаптації у дитячому та 

молодіжному середовищі, що призводить до появи учнів, які не здатні у повній мірі 

самостійно пристосуватися до вимог різних соціальних інституцій, що зумовлює 

зниження позитивного впливу на їхній розвиток та зростання дії негативних чинників 

соціалізації й поступове перетворення учнів на жертв процесу соціалізації. 

Аналіз наукової літератури з питань профілактики дезадаптації учнів показав, що в 

Україні та за кордоном накопичено чималий досвід. Так, у наукових дослідженнях у 

галузях педагогіки та психології та соціальної педагогіки розкрито такі питання 

профілактичної роботи з дітьми та молоддю: теоретико-методичні основи організації 

профілактичної діяльності з дітьми та молоддю (О. Безпалько, Ю. Василькова, 

В. Нікітін, М. Галагузова, А. Капська, С. Харченко та ін.); роль освітнього простору у 

соціалізації школярів (О. Бурим, А. Мудрик, Ф. Мустаєва та ін.); профілактика 

девіантної поведінки серед школярів (В. Афанасьєва, Н. Мотунова, А. Мурашкевич, 

Т. Мартинюк, Р. Новгородський, О. Панагушина, Н. Пихтіна, О. Пилипенко, 

О. Тютюнник, Г. Федоришин, Т. Федорченко та ін.); особливості профілактичної 

діяльності в сирітських закладах (Н. Краснова, В. Слот, Х. Спаниярд, Т. Шульга); 

профілактика насильства у сім’ї (А. Барило, З. Білоусова, Т. Голованова, Л. Міщик, 

В. Оржеховська, С. Панченко, Л. Повалій, В. Постовий та ін).  
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У галузі соціальної роботи досліджено такі питання: сутність та особливості 

профілактичної соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю в Україні та за 

кордоном (І. Звєрєва, В. Курбатов, А. Лукашевич, І. Мигович, О. Студьонова, 

Є. Холостова, М. Фірсов та ін.); специфіка різних видів соціальної допомоги 

дезадаптованим учням за кордоном (Л. Бениш, І. Братусь, Р. Гілберт, У. Дейнет, 

Е. Мазліш, Е. Матцнер, Н. Щуркова та ін.). Аналіз літературних джерел свідчить, що 

сучасними дослідниками детально висвітлено різні аспекти діяльності з профілактики 

девіантної поведінки дітей та молоді, проте з питань підготовки фахівців соціальної 

сфери до здійснення комплексної діяльності з профілактики дезадаптації учнів, що 

передбачає різнопланову специфічну координовану діяльність фахівців різних 

соціальних інституцій досліджено лише окремі аспекти. Тому постає необхідність у 

виокремленні проблем та труднощів соціалізації учнів, що можуть сприяти появі їхньої 

дезадаптації, виявленні суті та особливостей їхньої профілактики у різних соціальних 

інституціях, спрямованої на забезпечення недопущення їх віктимізації, а також питань 

підготовки фахівців соціальної сфери до виконання цієї роботи, що зумовило 

актуальність дослідження. 

Узагальнення наукової літератури з проблеми профілактичної діяльності у 

соціальній сфері дозволяє стверджувати, що дослідниками використовується низка 

понять «профілактика», «профілактика соціальна», «профілактика медична», 

«соціальна профілактика» тощо, зміст яких є дещо відмінним. Термін «профілактика» 

має грецьке походження (від prophylaktikos – запобіжний), що означає попередні 

заходи для недопущення будь-чого. У змісті терміну «профілактика» фахівці 

виокремлюють багато значень: 1) комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, 

педагогічних і соціально-економічних заходів, спрямованих на попередження 

захворювань і усунення факторів ризику; 2) попереджувальні заходи для підтримки 

технічного об'єкта і устаткування в працездатному стані; 3) один з напрямів роботи 

лікаря, психолога, соціального працівника тощо; 4) профілактична діяльність 

повноважних органів, здійснювана для реалізації принципу соціальної справедливості 

тощо. Згідно з академічним тлумачним словником української мови термін 

«профілактика» має два значення: 1) заходи, що запобігають виникненню й поширенню 

хвороб, сприяють охороні здоров'я населення; 2) сукупність заходів, які запобігають 

передчасним поломкам та спрацюванню машин, механізмів і т. ін., відвертають аварії 

на виробництві, транспорті тощо [19,c. 333]. Враховуючи специфіку нашого 

дослідження, слід зосередити увагу на значеннях, пов’язаних з роботою фахівців 

соціальної сфери, що здійснюють запобіжні заходи для недопущення перетворення 

учнів на жертв процесу соціалізації.  

У соціально-педагогічному словнику «профілактика» – це «використання 

сукупності заходів, розроблених для того, щоб запобігти виникненню й розвитку будь-

яких відхилень у розвитку, навчанні, вихованні» [20, с. 18]. У профілактиці автори 

виділяють: первинну (спрямовану на попередження виникнення у дітей дефектів, 

відхилень у психофізичному розвитку); вторинну (передбачає попередження переходу 

порушень розвитку у хронічні форми, виникнення вторинних дефектів); третинну 

(забезпечує соціально-трудову адаптацію осіб, які страждають дефектами). Дослідники 

визначають такі умови ефективності профілактичної діяльності: спрямованість на 

викорінювання джерел дискомфорту як у дитини, так і в соціальному та природному 

середовищі, через набуття неповнолітніми досвіду вирішення проблем; навчання новим 

навичкам, які допоможуть досягти поставленої мети і зберегти здоров’я; попередження 

очікуваних проблем. 

В Енциклопедії фахівців соціальної сфери за редакцією І. Звєрєвої «профілактику 

соціальну» визначають як діяльність, спрямовану на «запобігання виникненню, 
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поширенню чи загостренню негативних соціальних явищ і їх небезпечних наслідків»[7, 

с.166], а «соціальну профілактику» як «один із напрямів реалізації соціальної політики, 

який здійснюють шляхом прийняття відповідного законодавства, економічними 

заходами, діяльністю установ освіти, охорони здоров’я, соціальної роботи, культури, 

правоохоронних органів, засобів масової інформації тощо» [7, с.166-167]. Мету 

соціальної профілактики дослідники вбачають у[7, с.167]: попередженні проблем і 

негативних явищ; створенні умов для повноцінного функціонування суспільства та 

життєдіяльності окремих осіб. Серед основних напрямів профілактики виділяють такі: 

виявлення, усунення чи нейтралізація чинників, що породжують негативні соціальні 

явища та соціальні проблеми, сприяють їх загостренню та заважають розвитку людини; 

формування якостей, необхідних для подолання проблем і задоволення потреб 

нешкідливим чином. Соціальна профілактика дезадаптації має передбачати [7, с. 331]: 

1) усунення її соціальних чинників (покращення загальних умов життєдіяльності 

людей, збільшення можливостей для задоволення ними потреб різного рівня, 

забезпечення соціально-правового захисту та доступності соціальних послуг); 2) 

надання допомоги особистості в подоланні дезадаптивних якостей і підвищенні 

здатності вирішувати проблеми та задовольняти потреби (надання необхідної 

інформації, формування професійних та життєвих навичок, розвиток 

комунікабельності, сприяння самопізнанню та самовизначенню). Отже, враховуючи 

вищезазначене, з метою здійснення діяльності з профілактики дезадаптації учнів слід 

забезпечувати системний вплив на них через різні соціальні інституції (школу, 

позашкільні заклади, спеціалізовані соціальні служби тощо), що дозволить усунути 

соціальні чинники (проблемні ситуації у сім’ї, школі, мікросередовищі учня тощо), які 

можуть спричинити їхню дезадаптацію, а також попередити можливості виникнення чи 

розвитку суб’єктивних чинників (особистісні риси та якості), що теж сприяють 

віктимізації учнів. 

Сучасні дослідники у сфері соціальної роботи залежно від змісту діяльності 

розрізняють [7, с. 167]: загальну профілактику (охоплює широкі верстви суспільства 

загалом, з метою подолання загальних, універсальних причин негативних явищ); 

спеціальну профілактику (спрямовану на певні групи, що знаходяться в особливих 

умовах, які збільшують ризик виникнення та загострення проблеми чи формування в 

них небезпечної поведінки (групи ризику). Залежно від стадії розвитку проблеми на 

якій передбачено проведення роботи виокремлюють її різновид: первинну 

профілактику (спрямована на попередження виникнення та поширення певного 

негативного явища та проблем, пов’язаних з ним); вторинну профілактику (передбачає 

попередження загострення негативних явищ та їх наслідків, запобігання поглибленню 

соціальної дезадаптації осіб, яким властива асоціальна чи небезпечна поведінка); 

третинну профілактику (попередження рецидивів асоціальної або небезпечної 

поведінки серед осіб, що раніше її виявляли). Автори зазначають, що історично вже 

напрацьовано такі стратегії та моделі профілактичної роботи: стратегія усунення шкоди 

(передбачає визнання негативними та неприпустимими певні соціальні явища чи 

поведінку та спрямованість діяльності на їх недопущення); стратегія зменшення шкоди 

(визнання певного явища чи поведінки небажаною, але можливою за певних обставин 

та спрямованість діяльності на недопущення чи обмеження їхніх негативних наслідків); 

модель стримування, залякування, ствердження моральних принципів (спрямована на 

недопущення асоціальної чи небезпечної поведінки за допомогою заборони певних дій, 

формування в людини страху перед їхніми наслідками чи уявлення про їх гріховність, 

аморальність або неприпустимість для порядної людини); моделі поширення 

фактичних знань, навчання позитивній поведінці, формування здорового способу життя 

(допомагають усунути особистісні чинники соціальних проблем і небезпечної 
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поведінки, підготувати людину до зустрічі з проблемою та до задоволення потреб 

нешкідливим чином).  

Залежно від рівня застосування соціальну профілактику розділяють на [7, с.168]: 

макрорівеневу (все суспільство, окремий регіон, що здійснюється через реалізацію 

комплексних профілактичних програм, кампаній у ЗМІ, координованої діяльності 

мережі установ і організацій); мікрорівневу (окрема соціальна група, установа, 

організація, що впроваджується через спеціальні програми, заходи за місцем 

проживання); індивідуальну (через роботу фахівців соціальної сфери та волонтерів з 

окремими індивідами). Ще дослідники виділяють такі додаткові заходи непрямої 

соціальної профілактики: створення соціально-економічних можливостей, для 

задоволення потреб і ведення здорового способу життя, забезпечення доступності 

культурно-освітніх потреб і соціальних послуг. Забезпечення реалізації додаткових 

профілактичних заходів створює сприятливі умови для успішного проведення 

звичайних профілактичних заходів, що підсилює позитивний вплив у процесі 

профілактики. Отже, залежно від змісту профілактичної діяльності, рівня її 

застосування та стадії розвитку проблеми у певного індивіда соціальна профілактика 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях буде відрізнятися власною 

специфікою, до виконання якої має бути готовий фахівець соціальної сфери, що її 

здійснюватиме.  

 

1.2. Характеристика дезадаптації учнів та проблем їхньої соціалізації 

З метою здійснення ефективної діяльності з профілактики дезадаптації учнів слід 

визначити суть та особливості дезадаптації у дитячому та молодіжному середовищі. 

Аналіз сучасної науково-методичної літератури свідчить, що поняття «дезадаптація» 

набуло поширення в психології, психіатрії, соціальній педагогіці та соціальній роботі. 

Під дезадаптацією дослідники розуміють будь-які порушення у пристосуванні 

організму до постійних змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

призводять до порушень у його фізіологічному функціонуванні, до змін форм 

поведінки, а також до розвитку патологічних процесів. Науковці розрізняють дві форми 

дезадаптації: патологічну (існування організму можливе лише за умови переходу до 

патологічного існування) та непатологічну (існування організму можливе лише за 

умови функціонування у підсиленому режимі). 

Аналіз результатів наукових досліджень з проблеми дезадаптації дозволив 

виділити різні підходи до визначення суті поняття «дезадаптація» залежно від 

наукового напряму. Так, у галузі психіатрії поняття дезадаптації розглядають у таких 

значеннях [3;8]: а) розлади адаптації; б) передхворобливий стан (певні відхилення у 

здоров’ї людини є, проте вони не виходять за межі норми). Сутність дезадаптації 

дослідники вбачають у тому, що, перебуваючи у проміжному між здоров’ям і хворобою 

стані, особа змінює свої звички та намагається набути нових, а причиною дезадаптації 

вважають певне психічне захворювання, неадекватне ставлення до внутрішніх проблем 

пацієнта осіб, що його оточують та суспільства в цілому. У галузі соціальної психології 

поняття «дезадаптація» розглядають як результат неуспішного проходження процесу 

соціальної адаптації, коли особа замість інтеграції з оточуючим її соціумом та 

самовизначення в ньому, що передбачає реалізацію всіх внутрішніх можливостей та 

потенціалу особистості у соціально значущій діяльності та розвитку власної 

особистості втрачає соціальні зв’язки та перетворюється на нездатну взаємодіяти із 

середовищем, а також нездатну адаптуватися до власних потреб. Сучасні дослідники у 

галузі психології стверджують, що для підлітків з девіантною поведінкою 

характерними є [25, с 5]: невміння організовувати власний час; нерозвиненість 

сенсоутворення та цілепокладання; не сформованість ціннісного ставлення до часу, які 
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зумовлюють появу таких специфічних форм проявів девіацій у підлітковому віці як 

дисморфоманія, дромоманія, піроманія, гебоїдна поведінка, підлітковий вандалізм 

тощо. Як зазначає Л. Шнейдер, профілактика девіантної поведінки має бути 

побудована на конструктивному формуванні самоорганізації часу життя дітей та 

підлітків, що потребує процесу актуалізації пошуку сенсу життя, створення уяви 

соціально-належного та бажаного майбутнього, професійних проекцій. Автором 

запропоновано такі ефективні шляхи самоорганізації часу підлітків з девіантною 

поведінкою [25, с. 6]: 1) актуалізація та формування особистісних смислів 

життєдіяльності (мотиваційно-смислове відношення до часу; предметно-практична 

орієнтація на час – «відчуття часу»; перетворення цілей та затрат часу в межах завдань 

повсякденної життєдіяльності); 2) функціонування рефлексивного плану дій по 

відношенню до реального часу та здібностей прогнозування майбутнього та мотивації 

власних дій; 3) навчання володінню діями організації часу життя у відповідності до 

становлення часової організації внутрішніх схем діяльності особистості їх 

координацією з динамікою цілей та смислів; 4) поетапне формування самоорганізації 

часу життя.  

У динаміці прояву девіантної поведінки психологи виділяють три стадії 

(компенсаторно-поступлива, конфліктно-демонстративна та внутрішньої середовищної 

ізоляції), а також первинну (ненормативну) та вторинну (ствердження власної 

девіантної поведінки) девіації та використовують ряд важливих методик (екомапа, 

зосереджене мріяння та ін.), що дозволяють працівникам соціальної сфери вчасно 

виявити та сприяти подоланню дезадаптації у дітей та підлітків. Ознайомлення 

фахівців соціальної сфери з вищеозначеними особливостями розвитку девіантної 

поведінки у дітей та молоді та набуття ними практичного професійного досвіду з 

використання вищезазначених засобів забезпечить, на нашу думку, підвищення їхньої 

ефективності у роботі з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою. 

Дослідники у галузі соціальної роботи вважають соціальну дезадаптацію 

«наслідком дії стресової проблемної ситуації у житті особистості, що призводить до 

руйнування адаптаційного бар’єру й «випадіння» з соціального оточення» [16, с. 16] та 

характеризують її як «невміння дітей та підлітків здійснювати притаманні віку форми 

діяльності» [23, с.21].  

Аналіз досліджень у сфері соціальної педагогіки показав, що поняття 

«дезадаптація» визначається як «стан індивіда, за якого він виявляється неспроможним 

задовольнити власні потреби, самоствердитись і самоактуалізуватись прийнятним для 

даного середовища засобом і, тому, або зазнає страждань, або порушує встановлені 

норми та правила поведінки та задовольняє свої потреби таким способом, що завдає 

шкоди йому, природному середовищу або суспільству»[7, c. 331]. Фахівці соціальної 

сфери розглядають дезадаптацію як процес порушення соціальної адаптації, коли 

«поведінка індивіда перестає бути адекватною вимогам оточення, він втрачає 

можливість задовольнити базові…потреби, збереження подібної ситуації загрожує 

соціальному, або фізичному існуванню індивіда, а покращити її самостійно він не 

може» [7, c.331]. Автори визначають, що є два шляхи виникнення соціальної 

дезадаптації: 1) як результат різкої зміни умов середовища, до якої індивід виявляється 

неготовим; 2) як результат тривалого негативного впливу середовища, або власної 

поведінки. Серед наслідків соціальної дезадаптації дослідники виділяють: соціальну 

ізоляцію, втрату соціального статусу або соціально-корисних зв’язків, девіантну або 

саморуйнівну поведінку тощо. 

Отже, дезадаптація учнів може виявлятися як на об’єктивному рівні, через певний 

тип поведінки, що зумовлює їхнє соціальне несприйняття у колективі однолітків, так і 

на суб’єктивному, як певні психоемоційні зрушення, що призводять до руйнування 
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особистості учня й, у своєму крайньому вияві, можуть призвести до суїциду. Сучасні 

дослідники розрізняють такі різновиди дезадаптації учнів: шкільна, соціальна та 

психічна середовищна. Так, для шкільної дезадаптації характерними ознаками є 

відмова (ухилення) дитини від відвідування школи або іншої освітньої установи 

(ПТНЗ, спеціалізовані заклади системи освіти тощо), наслідок певних утруднень, що 

виникли у дитини у засвоєнні програми чи у процесі спілкування з учнями, вчителями 

або вихователями.  

Для визначення особливостей соціальної дезадаптації вживають два терміни: 

«дезадаптація соціальна» та «соціальна дезадаптація», зміст яких відрізняється. Так, у 

першому випадку акцент робиться на використанні людиною у процесі соціалізації 

деструктивних для суспільства та розвитку особистості стратегій самореалізації [18], а 

в другому – на виникненні соціально не схвалюваної поведінки [1]. Тобто, перший 

термін дає можливість зосередити увагу на об’єктивних основах дезадаптації учня, тоді 

як другий – на суб’єктивних її характеристиках.  

Г. Силласте аналізує вплив сучасних суспільних умов на формування особистості 

дітей та молоді через пошук позитивних та деструктивних чинників і виявляє такі 

особливості впливу[17, с. 59-62]: 1) на рівні духовного стану суспільства (пошук 

втраченої ідеології через церкву, релігійні цінності, заміна соціокультурних центрів на 

центри комерційно-розважальні, а ідеології колективізму та соціальної рівності на 

ідеологію індивідуалізму, влади грошей та соціальної диференціації населення за 

рівнем доходів та матеріального статку, інститут освіти усе сильніше стає 

стратифікуючим фактором, що зумовлює занижені «стартові» можливості для 

молодого покоління; 2) на рівні основних соціальних інститутів суспільства 

(відсутність спільних дій з боку основних соціальних інститутів суспільства (держави, 

ЗМІ, сім’ї та школи), протирічивий вплив на виховання з боку держави та ЗМІ 

(здебільшого негативний) та сім’ї та школи (залишаються «хвилерізи на шляху 

аморальності, бездуховності, хижого споживацтва, нігілізму, культу грошей», 

суспільство та школа втратили традиційні шляхи контролю над розповсюдженням та 

використанням інформації молодіжних аудиторій); 3) на рівні ЗМІ (протиріччя між 

кількістю ЗМІ та якістю їхнього інформаційного продукту, книга втратила пріоритетні 

позиції серед ЗМІ у формуванні особистості підлітків та юнацтва, радіоканали 

переорієнтувалися з виховної на розважальну спрямованість, зник державний контроль 

за ідеологічним та моральним змістом телевізійних програм та їх впливом на психіку 

дитини, усю відповідальність перекладено на батьків, зменшується кількість бібліотек 

та культурно-дозвіллєвих закладів на користь впливу телеканалів; на рівні впливу 

телебачення відмічено зниження впливу батьків та вчителів на тематичні вподобання 

школярів, збільшення часу, коли життя підлітків та молоді є неконтрольованим, (за 

даними опитування сільських школярів 89% – витрачають на щоденне перебування 

біля телеекрану від однієї до чотирьох годин); 4) на рівні формування життєвих 

цінностей (висока значущість спостерігається у молоді до міжособистісних цінностей, 

що акумульовані у сім’ї, на рівні друзів, близьких, а також до праці, школи та природи, 

грошей та багатства (від 93 до 40%), знизилася значущість духовних цінностей 

(традицій, звичаїв, ідеалів) (56-41%), девальвувалися цінності демократичних порядків, 

ідеали, радіоінформація; 5) на рівні вікових груп (врахування особливостей підліткової 

аудиторії (пропаганда «великих очікувань» (все і одразу без особливих зусиль; як 

зазначає автор – «сила навіювання, що накладається на жебрацькі умови життя є 

вельми ефективною»). Аналіз наведених чинників у процесі профілактики дезадаптації 

учнів у різних соціальних інституціях дозволить підсилити їхні соціалізуючи 

можливості з урахуванням особливостей сучасної суспільної ситуації, що сприятиме 

підвищенню ефективності їх виховної діяльності. 
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Для виокремлення особливостей психічної середовищної дезадаптації дослідники 

виділяють такі ознаки [15]: порушення соціалізації особистості, що стосуються 

сімейної, професійної або шкільної, чи соціальної дезадаптації, які проявляються в 

різних сферах життєдіяльності індивіда й виявляються у конфліктних або кризових 

стосунках індивіда з оточуючим світом.  

Отже, аналіз змісту вищенаведених різновидів поняття дезадаптація дозволяє 

стверджувати, що останній термін «дезадаптація психічна середовищна» поєднує всі 

аспекти попередніх і може використовуватись як «родове» по відношенню до таких 

його «видових» характеристик, як шкільна, соціальна дезадаптація учнів. Але, 

враховуючи специфіку соціально-педагогічної діяльності, що у розв’язанні проблем 

окремої особистості не обмежується дослідженням власне її проблем, а розглядає їх у 

нерозривному зв’язку з проблемами мікро- та макросоціуму, який її оточує та впливає 

на процес її соціалізації, слід зазначити, що під соціально-педагогічною дезадаптацією 

учнів будемо розглядати порушення будь яких їхніх соціальних зв’язків, зумовлене як 

об’єктивними, так і суб’єктивними характеристиками, наслідками якого є асоціальні 

поведінкові прояви або кризові ситуації у житті учня, які він не в змозі подолати 

самостійно і потребує надання професійної соціально-педагогічної допомоги.  

Завдяки процесу дезадаптації особистість стає дезадаптованою. Аналіз робіт 

дослідників у галузі соціальної психології показав, що виділяють три різновиди 

дезадаптованості особистості [4]: 1) стійка ситуативна (неефективна адаптація), коли 

особистість не знаходить шляхів і засобів у певних соціальних умовах, хоча 

намагається це зробити; 2) тимчасова (нестійка адаптація), яку можна подолати за 

допомогою спеціальних адаптивних заходів; 3) загальна стійка, що характеризується 

станом фрустрованості, який активізується становленням патологічних захисних 

механізмів. Специфічні ознаки кожного з різновидів дезадаптованості особистості 

свідчать про необхідність здійснення різноспрямованої профілактичної діяльності з 

учнями, залежно від проблем особистості. 

У галузі психології є ще один підхід до розгляду проблеми дезадаптації – 

онтогенетичний (Л. Виготський), де в основу механізмів дезадаптації покладені кризові 

моменти життя людини, в які відбувається зміна ситуації її соціального розвитку. 

Згідно з цим підходом, розглядаючи проблему дитячої та молодіжної дезадаптації, слід 

зазначити, що особливої уваги потребують учні у віці 6–7, 12–16 років у зв’язку зі 

змінами соціального статусу (домашня дитина, вихованець дитячого садка, школяр, 

підліток), а також молодь у віці 15–16, 17–18 (перехід до нової освітньої установи: 

технікум, ПТНЗ, вступ на роботу тощо). Як доводять дослідження Т. Вельчинської, 

найбільш вразливим періодом для появи дезадаптації є перехід дитини до школи [4]. 

Серед універсальних проявів дезадаптації учнів дослідники виокремлюють такі [6]: 

емоційні порушення, невротичні реакції та стани; проблеми важковихованості та 

труднощів у навчанні; медико-біологічні, патохарактерологічні та соціопатичні 

дисфункції, які ускладнюють процес соціальної адаптації у будь-якому віці. 

Отже, для здійснення ефективної соціальної та соціально-педагогічної допомоги 

учням слід проводити комплексну профілактичну діяльність з ними, спрямовану на 

своєчасне виявлення та нейтралізацію дії віктимогенних факторів у дитячому та 

молодіжному середовищі, в якому здійснюється їхня соціалізація, а також учнів «групи 

соціального ризику», що мають віктимні особистісні риси та характеристики з метою 

попередження появи стану дезорієнтації, який може зумовити виникнення 

дезадаптованої поведінки. Соціально дезадаптована поведінка учнів є наслідком 

порушення процесу їхньої соціалізації. Якщо учень порушує сталі уявлення даного 

суспільства про соціальну прийнятність поведінки, то його поведінка характеризується 

як соціально дезадаптована. Проте, розуміння явища соціальної дезадаптації у науковій 
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літературі та практиці соціальної роботи не є однозначним: відхилення від 

загальноприйнятих стереотипів і норм поведінки можуть бути ознакою непересічної, 

видатної особистості, а можуть бути й ознакою необхідності застосування до неї 

коригувальних заходів з метою допомоги в її моральному вихованні та оптимізації 

процесу входження учня в соціальне середовище. Невідповідність соціопсихологічного 

й психофізіологічного статусу (або можливостей) особистості дитини вимогам ситуації 

її життєдіяльності, що не дає їй змоги пристосуватися в умовах педагогічного процесу 

певної соціальної установи, і зумовлює її ізоляцію та неприйняття у колективі, а, як 

наслідки, виявлення нею несхвалюваної у соціальному оточенні поведінки 

визначається нами як її дезадаптація.  

Дезадаптацію можна розглядати як процес, як прояв і як результат. Для 

дезадаптації як процесу характерне зниження адаптивних можливостей учня в умовах 

певної соціальної установи. Дезадаптація як прояв – це характеристика нетипової 

поведінки учня та його емоційно-психологічного стану в соціальній установі та поза 

нею. Нарешті, дезадаптація як результат є свідченням того, що поведінка, стосунки і 

результативність діяльності учня не відповідають тим нормам, які характерні для його 

ровесників у даних умовах життєдіяльності. Спираючись на вищезазначене, можна 

стверджувати, що учням схильним до дезадаптації потрібна комплексна допомога, під 

час здійснення якої координатором має бути соціальний педагог чи соціальний 

працівник певної соціальної установи, в якій знаходиться дитина, або тієї, якій 

підпорядковується дана установа.  

Аналіз наукової літератури з проблеми профілактики соціальної дезадаптації учнів 

дозволяє стверджувати, що вкрай несприятливими для розвитку особистості дитини є 

поєднання ворожого ставлення з боку педагогів і батьків, авторитарного характеру 

навчання і виховання та позиції дитини, що виявляється або у бездіяльності, або у 

протидії виховним заходам. Так, Р. Овчаровою виділені такі соціально-педагогічні 

ситуації, які породжують дезадаптацію [12]: «взаємної байдужості», «односторонньої 

симпатії», «взаємної агресії», «пригнічення активності дитини», «інфантилізації 

дитини». Отже, спостерігається безумовна залежність адаптивності дитини від умов 

соціального середовища, в якому вона перебуває та її фізичного, психічного, 

соціального, духовного здоров’я. Враховуючи вищезазначене, особливо складним 

контингентом для роботи з профілактики дезадаптації учнів є вихованці інтернатних 

закладів, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 

училищ соціальної реабілітації тощо, де перебувають переважно діти та молодь з 

порушеннями не тільки фізичного, а й психічного, духовного та соціального складників 

здоров’я. Тому підготовка фахівців соціальної сфери до виконання професійних 

обов’язків з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях потребує 

виокремлення суті роботи в кожному із специфічних соціальних осередків та її 

особливостей.  

Як доводить З. Хубієва, у моральному початку людської діяльності знаходять вияв 

духовно-моральні цінності [24]. Автор стверджує, що «духовно-моральні цінності – це 

домінантний фактор формування особистості» [24, с. 3]. До моральної свідомості автор 

відносить моральні категорії, моральні відчуття, моральні ідеали. Моральні норми 

формуються через практику спілкування, а потім, акумулюючись, перетворюються на 

внутрішні переконання, відчуття й ідеали, які й відповідають і формують поведінку 

особистості та визначають оцінку її вчинків. Спираючись на вищезазначене, можливо 

стверджувати, що важливим елементом у підготовці до роботи соціальних педагогів та 

соціальних працівників з профілактики дезадаптації учнів є набуття ними таких 

важливих професійно-особистісних характеристик, як: відповідальність, сумлінність, 
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наполегливість, повага до колег та вихованців, толерантність, емпатійність, порядність, 

- що стануть фундаментом їхньої роботи з вразливими контингентами. 

Спостереження за поведінкою вихованців центрів соціально-психологічної 

реабілітації для дітей показали, що для зазначеного контингенту характерними є всі три 

різновиди дезадаптованості (стійка ситуативна, тимчасова причому, загальна стійка) 

особливо на початковому етапі перебування в закладі, переважають другий та третій. 

Тому для ефективної роботи з профілактики дезадаптації вихованців цих центрів слід 

вирізняти особливості здійснення первинної, вторинної та третинної профілактики, а 

також здійснювати її на трьох рівнях (макро-, мікро- та індивідному).  

Як доводять результати психологічних досліджень, коли особа не знаходить себе у 

середовищі, не має можливості його змінити, це підштовхує її на пошук захисних форм 

поведінки, що дозволять створити змістові та емоційні бар’єри по відношенню до 

оточуючих, а також забезпечити зниження рівня вимог та самооцінки. Так, аналіз 

досліджень І. Беха засвідчив, що «формування власного «Я», саморозвиток 

відбувається на фоні прийняття себе й цілісного позитивного ставлення до себе…, коли 

почуття стосовно себе негативні, виникає тенденція до міжособистісно руйнівної 

поведінки» [2, с.2]. Тому, на нашу думку, важливими в адаптаційному плані стають 

тренінгові вправи, які проводитиме соціальний працівник, що допоможуть схильним до 

дезадаптації учням набути досвіду адекватної (соціально-схвалюваної) поведінки у 

складних життєвих обставинах, а також сприятимуть формуванню у них 

загальнолюдських духовно-моральних цінностей. 

У структурі цінності Г. Вижлецов виділяє три взаємопов’язаних елементи: 

значущість, норма й ідеал, які по різному визначаються на трьох рівнях культури [5]: 

нижчому (вітальному) – цінності життя та культури сприймаються й існують як 

значущості, а моральні норми можуть існувати та виконуватися як зовнішні, корисні у 

життєвих ситуаціях; другому (рівень соціалізованої культури) – цінності й норми 

мають бути засвоєні й перейти на внутрішній рівень й домінувати як цінності, що є 

вищими за цінності інших людей; третьому (повноцінної культури) – вища цінність – 

інша людина, тому людяність у ставленні до світу призводить до панування духу над 

матерією, соціумом й практичністю буття. 

Оскільки принцип гуманізму є найважливішим у діяльності з профілактики 

дезадаптації учнів, бо його дотримання забезпечуватиме розвиток довірчих стосунків 

між фахівцем і дітьми, що, в свою чергу, сприятиме відродженню втраченого почуття 

довіри й поваги у схильних до дезадаптації учнів, як фундаменту системи їхніх 

духовно-моральних цінностей. 

Спираючись на вищеозначені ідеї, слід будувати процес формування морально-

духовних цінностей у схильних до дезадаптації дітей та молоді як ступеневу систему, 

що має три рівні й сприятиме поступовому збільшенню можливостей індивіда в 

духовно-моральному розвитку. Виховний процес у державних установах для 

дезадаптованих дітей та молоді має забезпечувати опанування духовно-моральними 

цінностями, створеними людством протягом століть, переосмислення учнями власної 

системи цінностей, а також перетворення їх на власні ціннісні надбання.  

 

1.3 Труднощі та проблеми, що пов’язані з соціальною дезадаптацією дітей та 

молоді 

 

Аналіз наукових досліджень з проблеми поширення дезадаптації учнів показав, що 

її зумовлюють різні об’єктивні та суб’єктивні фактори, які в різних випадках 

життєдіяльності призводять до появи у дезадаптованих осіб комплексу проблем та 

труднощів, що унеможливлюють їхній соціально-позитивний розвиток та соціальну 



 
 

263 

адаптацію в колективі. Дослідники визначають проблеми та труднощі соціалізації у 

таких осіб у навчальній діяльності, сімейному середовищі, позанавчальній сфері та 

відмічають їхню майже повну непристосованість до знаходження в учнівському 

колективі. 

Так, проведене І. Петрюк дослідження у трьох загальноосвітніх школах м. 

Чернівців та двох загальноосвітніх школах м. Рибниця (охоплено 326 дітей) засвідчило, 

що 21% учнів 5-9 класів мають низький рівень адаптованості, 61% – середній і лише 

18% – високий; кількість школярів з ознаками адаптаційних порушень останнім часом 

значно зросла і продовжує збільшуватися, майже 25-30% дітей не справляються з 

опануванням соціальної ролі учня [13]. 

Автором виявлено такі показники шкільної дезадаптації у молодшому шкільному 

віці: відхилення у психосоматичному розвиткові і здоров'ї; недостатній рівень 

соціальної і психолого-педагогічної готовності до школи; нездатність засвоїти роль 

учня, усвідомити вимоги і норми шкільного життя; негативне ставлення до навчання; 

несформованість психофізіологічних і психологічних основ навчальної діяльності; 

«інтелектуальна пасивність»; труднощі у засвоєнні навчального матеріалу, знижена 

здатність навчатися, відставання у темпі діяльності; знижена працездатність, висока 

втомлюваність. У середньому і старшому шкільному віці дослідник визначає такі 

ознаки дезадаптації: відхилення у психосоматичному розвиткові і здоров'ї; неприйняття 

вимог і норм шкільного життя; недостатня сформованість психофізіологічних і 

психологічних основ навчальної діяльності; прогалини у знаннях, які спричиняють 

труднощі у подальшому засвоєнні матеріалу; «інтелектуальна пасивність»; знижена 

працездатність, висока втомлюваність; конфліктність та інші девіантні прояви. Також, 

автором встановлено чотири групи причин дезадаптації підлітків на основі соціально-

педагогічного обстеження їхніх сімей: 1) несприятлива соціально-психологічна 

ситуація для розвитку в сім'ї; 2) неповна сім'я; 3) дистантна сім'я; 4) важке матеріальне 

становище сім'ї. Крім того, з'ясовано, що значна кількість випадків соціальної і 

шкільної дезадаптації зумовлена поєднанням кількох названих негативних факторів. 

Аналіз досліджень І. Петрюк дозволяє визначити, що допомагати у подоланні проблем 

та труднощів соціалізації школярам мають шкільний соціальний педагог, психолог, 

батьки учня, педагоги додаткової освіти та виховання. Як зазначає автор, показниками, 

що свідчать про поширення дезадаптації серед учнів є такі: збільшення 

психосоматично ослаблених дітей, мотиваційно неготових до школи, соціально-

психологічна та педагогічна деформація шкільного середовища і сім'ї, які є змінними 

величинами, зумовленими передусім соціальною дестабілізацією суспільства. 

На основі аналізу наукових досліджень, що проводилися експертами Інституту 

Горшеніна, в межах річного міжнародного соціологічного дослідження «Студенти – 

образ майбутнього» головними проблемами молодих українців, що зумовлюють їхню 

дезадаптацію є труднощі у працевлаштуванні та відсутність можливостей 

самореалізації. 58,4% серед опитуваних молодих людей стурбовані поширенням у 

середовищі однолітків алкоголізму, на третє місце потрапила проблема 

наркозалежності – 43,6% [11]. Отже, для роботи з попередження та подолання 

дезадаптації у молодіжному середовищі фахівці соціальної сфери мають бути 

обізнаними у здійсненні специфічного виду професійної діяльності, а також мати 

досвід роботи з профілактики залежностей в учнівському середовищі. 

Н. Ляшенко виділяє низку об’єктивних факторів соціалізації, що також 

зумовлюють появу проблем соціалізації у дітей в Україні: падіння рівня життя; 

посилення майнової нерівності; декларування високих стандартів споживання; зміни в 

ідеології, ціннісних орієнтаціях, механізмах трансляції елементів культури; розвал 

системи доступних дозвіллєвих дитячих закладів [10, с.342]. Враховуючи 
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вищезазначене, для підготовки фахівців соціальної сфери, що здатні ефективно діяти у 

сучасних кризових умовах слід готувати їх до використання у профілактичній 

діяльності інноваційних методів виховного впливу, інтерактивних засобів та 

комп’ютерних технологій. 

Аналіз соціально-психологічних та медико-соціальних досліджень засвідчив, що 

поведінка сучасних учнів теж має свої особливості, які можуть зумовлювати появу 

дезадаптацій у їхньому майбутньому житті. Так, В. Іванова, Д. Чорей, досліджуючи 

феномен «соціальної ізоляції» у дитячому середовищі, визначили, що найбільшу 

тривогу з точки зору соціальної самотності викликає скута поведінка [9]. Автори 

стверджують, що у той час як у дошкільному періоді дитинства часта поодиноко-

пасивна гра не корелює зі скутою поведінкою, яка відображає труднощі особистісного 

та соціального розвитку, то у молодших школярів та підлітків вже виявляються тісні 

зв'язки її з низькою самооцінкою і труднощами у спілкуванні з однолітками. У свою 

чергу, «поодиноко-активний» тип поведінки залишається протягом дошкільного і 

шкільного віків відображенням агресивних тенденцій дитини і призводить до стійкого, 

негативного ставлення дітей до їх надмірно імпульсивних однолітків. Дослідники 

виявляють ряд потенційних труднощів у соціально відкинутих дітей, головними серед 

яких є: 1) слабка ініціатива дитини у взаємодії з однолітками; 2) недостатня «цінність» 

ініціативних звернень до інших дітей, яку дослідники пов'язують зі зниженою 

потребою соціального затвердження себе; 3) несамостійність у вирішенні 

міжособистісних проблем, часті звернення за допомогою до дорослого; 4) більш 

слабкий авторитет таких дітей серед однолітків; 5) знижений рівень вербального 

спілкування, переважання невербальних способів спілкування. 

Як доводять дослідники, у підлітковому віці ступінь соціального неприйняття 

дітей, схильних до самотності, зростає [9]. Вони не користуються любов'ю однолітків, 

не вміють постояти за себе, що поглиблюють їхні соціальні й особисті проблеми. У 

їхній поведінці, самооцінці ясно виражаються почуття пригніченості, невпевненості в 

собі. Аналіз вищезазначеного дає підстави стверджувати, що у підготовці майбутніх 

фахівців соціальної сфери до роботи з профілактики дезадаптації учнів важливим є 

засвоєння психологічних основ формування поведінкових проявів дезадаптованої 

поведінки у дитячому та молодіжному віці, вивчення діагностичного інструментарію, 

для виявленні схильності до такої поведінки, а також ознайомлення з психологічними 

методиками роботи з дітьми, молоддю та їхнім оточенням, що дозволяють запобігти 

розвитку проблем у майбутньому. 

 

2. Методичні аспекти роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних 

соціальних інституціях 

 

2.1 Аналіз досвіду роботи фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації 

учнів 

 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми профілактичної соціально-

педагогічної та соціальної роботи з дезадаптованими учнями показав, що в Україні 

накопичено чималий досвід у зазначеному напрямі. Дослідженими є такі аспекти 

проблеми: робота з дітьми-сиротами та дітьми, що опинилися у складних життєвих 

ситуаціях (Г. Бевз, І. Галатир, В. Оржеховська та ін.); соціальна та соціально-

педагогічна робота з дітьми та молоддю з девіантною поведінкою (М. Малькова, 

Н. Пихтіна, Р. Новгородський, Т. Федорченко В. Шахрай); соціальна робота з 

дезадаптованою молоддю (І. Парфанович, О. Селіванова, Є. Холостова та ін. ).  
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Узагальнення наукових ідей (І. Братусь, Я. Корнбека, А. Кулікової, О. Павлішак, 

Н. Розенталя, О. Ушкварок та ін.) дозволило визначити, що важливими здобутками 

закордонного досвіду соціальної допомоги дезадаптованим дітям та молоді є: моделі 

допомоги юним матерям у США та Великій Британії; система соціальної роботи 

правоохоронних органів з учнівською молоддю в США; практика соціально-

педагогічної роботи з дітьми у горті в Австрії; система соціальної роботи з учнями у 

соціальних інституціях у другій половині дня у Німеччині, використання у соціальній 

роботі спорту, як соціалізуючого засобу для маргіналізованої молоді у Данії; 

централізована система соціальної роботи з дітьми та молоддю у Швеції, що охоплює і 

спецконтингенти; особливості роботи з дітьми та молоддю на перехрестях вулиць у 

Франції. Аналіз наукових праць з проблеми дослідження дозволив виділити основні 

концептуальні ідеї, що слід враховувати у профілактичній роботі фахівців соціальної 

сфери з дезадаптованими дітьми та молоддю в різних соціокультурних осередках: 

використання міждисциплінарного підходу; розвиток толерантності, як умови успішної 

взаємодії зі складними контингентами; засвоєння теоретико-методологічних основ 

соціально-педагогічної діяльності з зазначеним контингентом як підґрунтя для 

розвитку професійних компетенцій та особистісно-професійних рис фахівців соціальної 

сфери; активізація процесів особистісного самовизначення; опанування інноваційного 

досвіду роботи з профілактики дезадаптації учнів. 

Для забезпечення результативності роботи фахівців визначено таку логіку процесу: 

діагностування проблем учнів та особливостей їхньої соціалізації; розробка моделі та 

проекту профілактичної допомоги; забезпечення супроводу у процесі допомоги; 

здійснення рефлексивно-корекційної діяльності. На основі узагальнення вітчизняного 

та закордонного досвіду роботи з профілактики дезадаптації учнів визначено такі 

ефективні методи та засоби, що слід використовувати у роботі фахівців соціального 

профілю: методи (казкотерапія, лялькотерапія, психотерапевтичні історії, маскотерапія, 

арттерапія, кейс-метод, супервізія тощо); засоби (карта та соціально-педагогічний 

паспорт дезадаптованої дитини, спортивні засоби вуличної соціальної роботи, засоби 

мистецтва, етнопедагогічні засоби тощо).  

  

2.2 Особливості роботи фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації 

учнів у різних соціальних інституціях 

 

Аналіз наукової літератури та практики соціальної допомоги дозволяє 

стверджувати, що до соціальних інституцій, які мають здійснювати комплексну роботу 

з учнями з профілактики їхньої дезадаптації можна віднести такі: спеціалізовані 

соціальні служби допомоги сім’ї; заклади системи освіти; заклади соціального захисту 

для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування; спеціалізовані 

заклади системи внутрішніх справ; спеціалізовані заклади системи охорони здоров’я 

тощо. Отже, у сучасних умовах мінливого та нестабільного соціуму фахівці соціальної 

сфери (соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, вихователі тощо) є 

важливими суб’єктами професійної діяльності, що мають здійснювати профілактику 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях, забезпечуючи недопущення 

віктимізації дітей та молоді на різних суспільних рівнях. 

Одним з основних інститутів соціалізації учнів є школа. Аналіз досліджень 

Т. Федорченко дозволив виявити практичні аспекти профілактичної роботи із 

школярами на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в 

умовах соціокультурного середовища. Автором окреслено шляхи профілактики 

девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи, розкриті форми і методи 

здоров’язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання насильства 
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неповнолітніх при взаємодії школи, сім’ї та правоохоронних органів. Одним із 

визначальних чинників, що зумовлюють прояви девіантної поведінки дітьми автор 

визначає вплив типових негативних стосунків батьків та дітей у функціонально-

неспроможних сім’ях [22, с. 82-83] Як зазначає автор, «здорове соціокультурне 

середовище – це простір спільного буття, перетворений всіма суб’єктами виховання у 

простір інтегративного впливу на програму розвитку і самореалізації особистості. 

Соціокультурне середовище визначається характером відносин, рівнем системності, 

певними системотворчими властивостями. Траєкторія руху особистості у такому 

середовищі є важливим чинником становлення і розвитку дитини. …соціокультурне 

середовище можна визначити як таке, на яке спрямована активність суб’єкта з метою 

освоєння та присвоєння його цінностей, яке сприяє реалізації особистісного потенціалу, 

зміцнення здоров’я, пошуку сенсу життя, моральних підвалин»[22, с.106]. 

«Превентивний виховний простір – це простір спільного буття, перетворений усіма 

суб’єктами виховання у фактор інтегративного впливу на процес розвитку і 

самореалізації особистості. Тоді виховний простір – це частина потенційного 

виховного середовища, що освоєна вихователями і вихованцями…Сходження, 

поєднання виховного простору навчального закладу та життєвого простору учня 

породжує простір розвитку життєстійкості, життєздатності учнів, забезпечує набуття 

ними ключових життєвих компетенцій» [22, с. 113-114]. Як стверджує автор, 

«надзвичайно важливим є впровадження ідеї виховного простору, дружнього до дитини 

у навчальних закладах місцевої громади» [22, с.115]. Автор доводить , що створення 

превентивного виховного простору передбачає [22, с.152]: партнерську взаємодію 

служб у справах дітей, правоохоронних органів, закладів освіти, культури, охорони 

здоров’я, спорту, громадських організацій та координацію їхніх зусиль щодо вирішення 

проблем фізичного, психічного, морального, соціального і духовного розвитку дітей; 

забезпечення умов попередження девіантної поведінки дітей та підлітків; досягнення 

неперервності та єдності підходів у роботі із цією цільовою групою; формування 

відповідальної поведінки школярів як риси особистості. Цілком поділяємо позицію 

автора про необхідність формування у процесі профілактичної діяльності 

відповідальної поведінки школярів як запоруки їхньої успішної соціалізації в 

освітньому середовищі, а також забезпечення координації зусиль різних соціальних 

інституцій у профілактичній роботі. 

Слушною нам видається ідея автора використовувати у профілактичній діяльності 

з батьками дітей елементів народної педагогіки. «Акордом організаційних заходів зі 

створення позитивного мікроклімату в класному колективі є «спільні збори вчителів, 

учнів і батьків з художніми виступами, добрим гумором, доброзичливими 

побажаннями» [22, с. 192]. Використання вищеозначеного у виховному процесі школи, 

на нашу думку, сприятиме зміцненню зв’язку та співробітництва сім’ї та школи. 

Пропонована автором система роботи з профілактики девіантної поведінки дітей і 

підлітків в умовах соціокультурного середовища сучасної школи містить такі елементи: 

1) аналіз факторів, які спричиняють деструктивну поведінку неповнолітніх; 

діагностику на рівні мікрорайону, школи, класу, індивідуальних особливостей (для 

визначення рівня криміногенної та наркотичної ситуації та прогнозування періодів 

ризику та визначення стратегії позитивної соціальної адаптації); 2) подолання 

неуспішності, втрати інтересу до навчання (дієвий засіб профілактики правопорушень 

на етапі підготовки дитини до школи та організації класів педагогічної підтримки); 3) 

взаємодія учнів, вчителів та батьків як суб’єктів профілактичної взаємодії (за 

допомогою впровадження програми «спілкування», використанням нових форм 

учнівського самоврядування); 4) успіх профілактичної роботи може забезпечити лише 

кваліфікований вчитель-вихователь (підготовлений за спеціальним курсом у 
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навчальному закладі чи системі безперервної освіти); 5) участь учнів із девіантною 

поведінкою у позашкільній діяльності (важлива умова соціальної адаптації таких учнів, 

що збагачує духовні зв’язки і стосунки, створює умови для інтелектуально-емоційного, 

морально-естетичного, соціально-трудового, правового, духовного, фізичного розвитку 

школярів); 6) профілактика насильства в сім’ї; 7) використання можливостей 

учнівського самоврядування (розширення соціального досвіду та життєвих навичок 

підлітків, формування їхньої відповідальної поведінки, допомога в захисті прав). Отже, 

розроблена автором система профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків у 

соціокультурному середовищі сучасної школи є концептуальною основою у створенні 

моделі роботи фахівця соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів у різних 

закладах системи освіти, пропоновані методичні розробки покладено в основу розробки 

методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців до 

вищеозначеного виду діяльності.  

Аналіз наукової літератури з проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери до роботи з профілактики дезадаптації показав, шо Н. Пихтіною та 

Р. Новгородським розроблено навчально-методичний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів з курсу «Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми 

девіантної поведінки» [14]. Автори визначають терміни «педагогічна профілактика» 

(«формування конкретного морального почуття відповідальності шляхом комплексного 

цілеспрямованого впливу на свідомість, почуття, волю учнів з метою вироблення їх 

імунітету до негативних впливів оточуючого середовища; попередження асоціальної 

спрямованості поведінки неповнолітніх, перебудова їх ставлення до оточуючої 

дійсності у процесі перевиховання») [14, с.5]. Аналіз визначення дає підстави 

стверджувати, що автори акцентують увагу на цілісності процесу профілактики та 

різниці її змісту, залежно від специфіки роботи з дітьми залежно від їхньої 

«утягнутості» у проблему. Дослідники доводять, шо для здійснення відповідної 

професійної діяльності необхідним є розвиток окремої галузі педагогіки «превентивної 

педагогіки», що має займатися вивченням умов і факторів , що породжують соціальні 

відхилення; науковим аналізом природи, тенденцій, закономірностей відхилень 

поведінки; розробляє систему засобів, форм, методів ранньої діагностики соціальних 

відхилень і їх попередження; вивчає соціально-психологічні механізми деформації 

особистості на різних етапах її розвитку; сприяє індивідуальному підходу у вихованні, 

адаптації особистості в соціумі» [14, с.6]. Цілком поділяємо ідеї авторів та вважаємо, 

що соціальна педагогіка як раз у повній мірі вирішує вищеокреслене коло проблем, 

тому підготовка фахівців соціальної сфери, що здійснюють профілактику дезадаптації 

учнів має базуватися на вивченні соціально-педагогічних дисциплін (соціальної 

педагогіки, теоретико-методологічних основ соціально-педагогічної діяльності, основ 

соціалізації особистості, соціально-педагогічної діяльності у закладах освіти тощо).  

Цінним для нас є авторське бачення девіацій у дитячому віці як «однієї із сторін 

явища мінливості, що притаманне як людині так і навколишньому світу» [14, с.7]. 

Автори доводять, що нормальна поведінка підлітків передбачає таку взаємодію з 

мікросоціумом, що адекватно відповідає потребам і можливостям їхнього розвитку і 

соціалізації. Тоді, однією з умов нормальної поведінки підлітків, можна визначити 

здатність оточення дитини адекватно реагувати на певні особливості підлітків. Тоді, 

відхилення у поведінці підлітків можна характеризувати «як взаємодія дитини із 

мікросоціумом, що порушує її розвиток і соціалізацію унаслідок відсутності 

адекватного обліку середовищем особливостей її індивідуальності, які відображаються 

у поведінковій протидії встановленим моральним і правовим суспільним нормам» [14, 

с.7]. Автори наголошують на тому, що відхиляюча поведінка дітей є одним із «проявів 

соціальної дезадаптації» та виділяють такі групи дітей, що піддаються цьому процесу 
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[14, с.11]: діти шкільного віку, що не відвідують школу, діти-сироти, діти-соціальні 

сироти, підлітки, що вживають наркотики і токсичні засоби, підлітки, сексуально 

розпущеної поведінки, підлітки-правопорушники. Вважаємо необхідним ознайомлення 

майбутніх фахівців соціальної сфери з вищеозначеною класифікацією школярів, що 

схильні до розвитку дезадаптації, як основи їх підготовки до профілактичної роботи з 

вразливими категоріями учнівської молоді.  

Серед основних напрямів ранньої профілактики соціально-педагогічної 

занедбаності дитини [14, с. 20-25] автори виділяють такі: 1) гуманізація навчально-

виховного процесу (упровадження в освітнє середовище інноваційних педагогічних 

технологій, що забезпечують розвиток цінностей здорового способу життя; розширення 

мережі дозвіллєвих заходів; створення і впровадження технологій ранньої діагностики 

різних форм девіантної поведінки); 2) оздоровлення стосунків у сім’ї (інформаційно-

просвітницька робота з батьками, індивідуальне консультування батьків з питань 

виховання дітей, робота з сім’ями «групи ризику»); 3) допомога особистості у 

самовдосконаленні та самореалізації (превентивне навчання та виховання). 

Ознайомлення майбутніх фахівців соціальної сфери з виділеними авторами умовами 

для повноцінної соціалізації та індивідуалізації особистості дитини дозволить 

здійснювати профілактичну діяльність в освітньому середовищі комплексно та 

забезпечить усунення дії негативних чинників на різних рівнях (особистісному, 

мікросередовища та макросередовища підлітків). 

Автори надають таку класифікацію профілактичних програм [14, с.26-28]: 1) за 

особливостями об’єкту профілактичного впливу (універсальні, що спрямовані на всіх 

учнів з метою формування фізично і психічно здорової особистості зі стійкими 

навичками здорового способу життя; вибіркові, які спрямовані на дітей «групи 

ризику», заходи щодо нівелювання дії чинників; програми за показниками, що 

спрямовані на дітей, які мають стійкі прояви девіантної поведінки); 2) за стратегією 

профілактики (інформаційні, які забезпечують інформування дітей та підлітків 

стосовно формування здорового способу життя; програми афективного навчання, що 

представлено програмами первинної та вторинної профілактики, поширені у Європі з 

метою навчити регулювати свій емоційній стан без використання саморуйнівної 

поведінки під час тренінгів, груп самодопомоги, та навчальних груп; програми 

зміцнення здоров’я, які передбачають посилення контролю за детермінантами гарного 

здоров’я через розвиток життєвих навичок та життєвої компетентності; програми 

залучення до позитивної альтернативної діяльності, що реалізуються шляхом 

пропозиції залучення до екстремальної позитивної альтернативної діяльності, 

заохочення до участі у різних видах позитивної активності, відборі активності в 

залежності від специфічних потреб; створенні груп підтримки підлітків, які обрали 

альтернативну діяльність). Ознайомлення фахівців соціальної сфери з пропонованою 

авторами класифікаційною системою профілактичних програм дасть можливість їм 

розробляти та втілювати певні профілактичні заходи, добираючи найбільш ефективний 

методичний інструментарій з урахуванням усіх особливостей конкретної дитини та її 

соціальної ситуації.  

Цікавою для працівників соціальної сфери, що здійснюють профілактику 

дезадаптації учнів, на нашу думку, є пропонована авторами технологія розробки 

профілактичних програм за такими частинами [14, с.32-34]:  

1) титульний аркуш;  

2) зміст програми за підрозділами (тематичний словник; актуальність; вихідні 

концептуальні пропозиції(основна концептуальна ідея та інші теоретичні ідеї); цільове 

призначення (завдання);  
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3) методичне забезпечення програми (1-й блок- зміст програми розкривають через 

тематичний план, конспекти занять, опис діагностичних, практичних та тренінгових 

завдань на заняттях; 2-й блок – форми організації і проведення роботи через 

обґрунтування основної та допоміжних форм роботи);  

4) вимоги до виконавця програми, що передбачають обґрунтування та опис 

обов’язків, прав та можливостей усіх учасників програми (хто керівник – його 

повноваження; хто виконавець - його повноваження; хто допомагає у реалізації 

програми – їх повноваження; вказати нормативні документи, що регламентують 

діяльність);  

5) можливості реалізації програми (перелік закладів, контингент клієнтів, дотичних 

до основної проблеми, що можна розв’язати через дію програми;  

6) контингент учасників (вік учасників, соціально-педагогічні характеристики 

клієнтів);  

7) організаційні та матеріально-технічні вимоги до реалізації програми 

(організаційні- термін реалізації, тривалість занять, їх кількість на тиждень, загальна 

кількість; матеріально-технічні: санітарно-гігієнічні вимоги, матеріально-технічне 

оснащення);  

8) очікувані результати (представляють у відповідності до завдань програми;  

9) джерельна база;  

10) тематичний план програми.  

Авторами наведено модель комплексної системи педагогічної профілактики 

адиктивної поведінки учнів [14, с.146], що передбачає здійснення первинної, вторинної 

та третинної профілактики за допомогою організації комплексної взаємодії школи, 

сім’ї, спеціальної медичної, юридичної та психологічних служб та громадських 

організацій. Цікавими видаються наведені теоретичні моделі зловживання 

психоактивними речовинами та відповідні моделі профілактики (1 – моралістична 

модель зловживання та профілактики адиктивної поведінки; 2 – моделі зловживання і 

профілактики адиктивної поведінки біологічного напряму (соматомедична, модель 

самолікування); 3 – моделі…соціологічного напряму (мікросоціальна, макросоціальні 

(соціокультурна, соціально-економічна); 4 – моделі…психологічного напряму 

(афективного навчання, формування життєвих навичок, теорія соціального научіння, 

теорія проблемної поведінки; 5 – моделі копінг-профілактики на основі теорії стресу; 6 

– модель установки до вживання ПАР. Як стверджують автори поширеною за 

кордоном є модель, що «поєднує чотири складові частини власне педагогічної моделі 

профілактики [14, с. 170-171]: 1) інформацію (мають бути враховані вікові, 

індивідуальні та специфічні особливості дітей); 2) виховання (процес оволодіння 

уміннями та навичками прийняття рішень, боротьби зі стресом, формування ціннісних 

орієнтацій, комунікативних умінь та професійної спрямованості); 3) альтернативу 

(діяльність або благоустрій навколишнього середовища, оволодіння професійними 

вміннями, різні форми допомоги, що дозволить сформувати адекватну самооцінку та 

відчути себе корисним у суспільстві); 4) втручання (консультації фахівців, телефон 

довіри, шефська робота з однолітками, створення нових груп спілкування тощо). 

Вважаємо потрібним ознайомлення фахівців соціальної сфери, які здійснюють 

антинаркотичну профілактичну роботу з учнями з пропонованою авторами моделлю, 

що сприятиме підвищенню виконання ними професійної діяльності у зазначеному 

напрямі. 

Важливою соціальною інституцією, яка надає комплексну допомогу сім’ям у 

вирішенні різноманітних питань є Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(ЦСССДМ). Серед важливих напрямів їхньої роботи, пов’язаних з проблемою нашого 

дослідження можна виокремити такі: профілактика ВІЛ/ СНІДу та наркозалежної 
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поведінки серед підлітків і молоді; проведення соціально-профілактичної роботи щодо 

формування в підлітків і молоді основ здорового способу життя; реалізація програм 

соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників 

інтернатних закладів. Вітчизняними дослідниками розроблено методичні матеріали для 

спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надають 

адаптаційні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

навчаються в інтернатних закладах та школах соціальної реабілітації у підготовці їх до 

самостійного життя за трьома навчальними модулями [21]: 1) «Професія як основа 

життєвого шляху»; 2) «Сімейні цінності»; 3) «Як зробити дозвілля цікавим та 

змістовним». Вважаємо необхідним використання пропонованих матеріалів у 

підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з профілактики дезадаптації 

учнів у спеціалізованих закладах системи освіти та виховання. Вважаємо необхідним 

озброєння фахівців соціальної сфери знаннями та вміннями стосовно здійснення 

превентивної роботи у сімейному середовищі, як важливому компоненті їх загальної 

професійної підготовки до здійснення профілактики дезадаптації учнів у різних 

соціальних інституціях, що дозволяє викорінити головні причини, які можуть сприяти 

перетворенню дітей на жертви процесу соціалізації. 

Аналіз наукових досліджень з проблеми профілактики дезадаптації дітей та 

учнівської молоді у спеціалізованих закладах соціально-педагогічної системи 

підтримки дитинства показав, що в Україні та за кордоном накопичено чималий досвід 

у зазначеному напрямі. Так, цікавою, на наш погляд, є модель соціальної компетенції. 

Соціальну компетенцію автори розглядають «як стан рівноваги, якщо індивід володіє 

навичками, що є достатніми для реалізації завдань, які стоять перед ним у 

повсякденному житті; якщо вікові завдання є занадто складними чи їх занадто багато 

на певний момент часу, то рівновагу може бути порушено - тоді людина функціонує не 

компетентно» [26, с.9]. Дослідники визначають фактори, що позитивно впливають на 

рівновагу, підвищуючи соціальну компетенцію [26, с.10]: гнучкість, яку зумовлюють 

індивідуальні якості особистості, що допомагають успішно пристосовуватися; захисні 

фактори у оточенні індивіда, які захищають його від ризику та невдач. Дослідники 

доводять, що негативно впливають на рівновагу такі чинники [26, с.10-11]: патологія 

(тип поведінки не прийнятний у даній культурі); стресові ситуації (ситуації з яких 

складно знайти вихід, що залежать від того як події інтерпретує та переживає індивід). 

Цілком поділяємо ідеї авторів та вважаємо необхідним ознайомлення фахівців 

соціальної сфери з моделлю компетенції, як основою у їх підготовці до профілактики 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях системи соціальної підтримки 

дитинства, що забезпечуватиме відсутність їхньої стигматизації та сприятиме 

викоріненню чинників, що можуть зумовити появу дезадаптації учнів в цих закладах. 

Отже, узагальнення досвіду роботи фахівців соціальної сфери з профілактики 

дезадаптації учнів дозволило визначити основні етапи та результати у їхній роботі, що 

відображено на рис. 1. 
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Рис. 1. – Модель технології роботи фахівців соціальної сфери з профілактики 

дезадаптації учнів 

 

Залежно від специфічних проблем об’єктів профілактичної роботи у різних 

соціальних інституціях (проблеми у навчанні, проблеми спілкування з однолітками чи 

дорослими, проблеми, пов’язані із сімейним неблагополуччям, проблеми, зумовлені 

певною віковою кризою тощо), а також залежно від специфіки фахових обов’язків 

різних суб’єктів соціальної сфери (соціальний педагог, соціальний працівник, психолог 

тощо) у технології профілактичної роботи теж будуть певні особливості. 

 

Заключення  

 

Отже, координована робота фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації 

учнів у різних соціальних інституціях забезпечить організацію соціально-виховного 

підтримуючого простору для ефективного засвоєння учнями вимог та норм оточуючого 

світу, надання можливостей для вирішення проблем їхньої соціалізації та створення 

умов для розвитку особистості. Залежно від функціонального призначення у системі 
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соціалізаційного простору можна виділити такі підсистеми соціальних інституцій, що 

здійснюють профілактику дезадаптації учнів: підсистема освітніх закладів; підсистема 

спеціалізованих закладів соціального захисту дитинства; підсистема спеціалізованих 

закладів системи внутрішніх справ; підсистема соціальної допомоги та додаткової 

освіти; підсистема соціальної допомоги учням з особливими потребами. Аналіз 

наукових досліджень та практики надання соціально-педагогічної та соціальної 

допомоги показав, що для підвищення ефективності роботи з профілактики 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях фахівці соціальної сфери мають 

використовувати такий алгоритм роботи: входження у контакт з учнем та його 

соціалізуючим оточенням; визначення проблем та труднощів його соціалізації; пошук 

ресурсів для вирішення його проблем; створення профілактичного соціально-

виховуючого мікросередовища для учнів у межах певної соціальної інституції; 

забезпечення супроводження учнів, з метою недопущення їхньої дезадаптації; 

створення профілактичного соціально-виховуючого простору взаємодії з іншими 

соціальними інституціями; розвиток соціальної активності та ініціативи учнів, їхньої 

творчості у напрямі здійснення соціально-значущої діяльності. Використання 

фахівцями соціальної сфери у профілактичній діяльності з учнями у різних соціальних 

інституціях вищезазначеного алгоритму роботи та відповідних йому методів сприятиме 

підвищенню результативності їхньої роботи та зростанню рівня соціальної 

компетентності учнів, забезпечуватиме недопущення їхньої дезадаптації. 

Ознайомлення фахівців соціальної сфери з особливостями профілактики дезадаптації 

учнів у системі соціальних інституцій забезпечуватиме підвищення їхньої професійної 

компетентності у зазначеному напрямі. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є створення методичного 

забезпечення підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з профілактики 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. 
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