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Анотація. У підрозділі представлено авторську розробку 

системи профілактики асоціального впливу релігійних культів на 

підлітків у соціально-педагогічному середовищі загальноосвітньої 

школи. Викладено її концептуальні засади, надано характеристику 

основним компонентам (мета, об’єкт, суб’єкт, соціально-

педагогічне середовище, зміст (напрями, види, рівні 

профілактики), технологія (етапи, форми, методи), результат). 
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За даними офіційної статистики в Україні з кожним роком 
збільшується мережа релігійних організацій та кількість 
віруючих, на фоні яких відмічаються прецеденти проявів 
релігійного екстремізму, а також латентна злочинність у сфері 
віросповідання [1–3]. Особливо сприятливим для 
маніпулювання емоційно-вольовою сферою людини є 
підлітковий вік. Невміння відрізнити одну конфесію від іншої, 
незнання суті її віровчення призводить до того, що в духовне 
життя підлітка може входити релігія, культова практика якої має 
асоціальну скерованість, що спричиняє дезадаптацію 
особистості з небезпечними її проявами. 

Вирішення цієї соціальної проблеми потребує вивчення 
соціальних та психологічних причин входження особистості до 
асоціального релігійного культу; розуміння сутності та змісту 
дезадаптації підлітків, обумовленої таким впливом; орієнтації на 
певне соціально-педагогічне середовище, яке б впливало на 
свідомість і поведінку підлітків, формувало у них певні якості, 
духовно-ціннісні орієнтації й потреби, соціально-адаптивні 
можливості; різнобічної соціально значущої діяльності, 
організації змістовного проведення дозвілля; індивідуального 
підходу до роботи з підлітками; ранньої профілактичної роботи 
щодо попередження асоціального впливу релігійних культів, 
спираючись на нормативно-правову базу держави та існуючу 
організаційну структуру з урахуванням їхніх соціально-

психологічних особливостей і потреб. 
Проблема профілактики асоціального впливу релігійних 

культів має міждисциплінарний характер, що обумовлює 
необхідність використання підходів, які акцентують увагу не 
тільки на об’єкті дослідження, а й на вивченні середовища, у 
якому він реалізовується. Саме системний підхід являє собою 
процедуру опису (характеристики) об’єкта як складної цілісної 
системи та спосіб його пізнання, де процес пізнання 
розглядається як взаємодія людини з оточуючим світом [4; 5]. 
Сутнісною особливістю системного підходу є те, що він 
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відносно самостійні компоненти розглядає не ізольовано, а в їх 
взаємозв’язку, розвитку та рухові, тобто динамічно; дозволяє 
виявити інтегративні системні особливості та якісні 
характеристики, які відсутні в елементах, що утворюють 
систему [7–9].  

Ураховуючи, методологію соціально-педагогічних 
досліджень [8–10] і загальну теорію систем [5], яка передбачає 
міждисциплінарний підхід, під системою ми розуміємо цілісну, 
упорядковану сукупність взаємопов’язаних компонентів, які 
виступають у взаємодії між собою та середовищем, але при 
цьому мають певну автономність від нього, завдяки якій 
формуються якісно вищі характеристики об’єкта. 

Системний підхід як загальнонауковий рівень методології 
соціальної педагогіки орієнтує суб’єкта соціально-педагогічної 
діяльності на виділення у системі перш за все інтегративних 
інваріантних системоутворюючих зв’язків та відносин  [5–11]. У 
такому відношенні він потребує зв’язку з іншими науковими 
підходами. Відповідно, система потребує використання і 
взаємозв’язку комплексного, структурного, особистісно-

орієнтованого, поведінкового, культурологічного, історичного, 
природовідповідного, цілісного та інших підходів. При цьому 
системний підхід у побудові системи залишається провідним. 

Концептуальну основу системи профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі загальноосвітньої школи склади такі 
положення: 

1. Джерелом створення, функціонування та розвитку 
системи є суперечності: 1) між свободою особистості у виборі 
релігії, з одного боку, та культовою практикою, що посягає на 
фізичне і психічне здоров’я, з іншого боку; 2) між запитами й 
потребами підлітків у особистісній духовній реалізації та 
відсутністю системної організації профілактичної роботи в 
загальноосвітній школі з попередження та подолання 
асоціальних проявів цієї реалізації; 3) між необхідністю 
професійного здійснення відповідної профілактичної роботи та 
відсутністю готовності фахівців різного профілю до здійснення 
профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків у соціально-педагогічному середовищі 
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загальноосвітньої школи, науково-методичного забезпечення 
цього процесу. 

2. Профілактику асоціального впливу релігійних культів 
на підлітків розглядаємо як організовану у створеному 
соціально-педагогічному середовищі школи цілісну соціально-

педагогічну систему, яка базується на визначених державою 
нормативно-правових засадах і де досягаються ефективні 
результати щодо попередження дезадаптації підлітків шляхом 
підвищення їхнього адаптаційного потенціалу щодо стійкості до 
релігійного впливу асоціальної скерованості. 

3. Профілактика асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків у першу чергу повинна передбачати координовану 
діяльність суб’єктів профілактичної роботи як своєрідної 
міждисциплінарної команди, ключовою складовою якої є рівень 
їх готовності до виконання покладених функціональних 
обов’язків, котрий досягається шляхом спеціальної підготовки 
суб’єктів. 

4. При організації системи профілактичної роботи слід 
ураховувати вікові індивідуально-психологічні особливості та 
потреби підлітків, їх взаємовідносини з оточуючими, які 
впливають на наявність схильності підлітка до асоціального 
впливу релігійних культів. 

5. Зміст системи профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи відображається у напрямах 
профілактичної діяльності, які включають заходи первинної, 
вторинної і третинної профілактики на різних її рівнях. 

6. Пріоритетні форми й методи профілактичної роботи 
спрямовані на підвищення адаптаційного потенціалу підлітків 
щодо стійкості до асоціального впливу релігійних культів, які 
забезпечують ефективність профілактичної системи. 

Компонентами системи профілактики асоціального 
впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі загальноосвітньої школи є: мета, 
об’єкт, суб’єкт, соціально-педагогічне середовище, зміст 
(напрями, види, рівні профілактики), технологія (етапи, форми, 
методи), результат. 

Мета системи профілактики асоцільного впливу 
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релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи – попередження 
дезадаптації, обумовленої цим впливом, шляхом підвищення 
ступеня адаптаційних можливостей підлітків щодо їх стійкості 
до асоціального впливу релігійних культів через взаємозв’язок 
та взаємообумовленість усіх компонентів системи.  

Мета потребує конкретизації, яка передбачає вирішення 
таких завдань: 1. Здійснення діагностики та аналізу 
адаптаційних можливостей підлітків щодо їх стійкості до 
асоціального впливу релігійних культів на основі розробленого 
діагностичного інструментарію. 2. Створення на базі 
загальноосвітньої  школи соціально-педагогічного середовища, 
завдяки якому виникає певний територіальний виховний 
простір, що виходить за межі навчального закладу і сприяє 
розвитку відкритої соціально-педагогічної системи. 3. 
Координація й інтеграція зусиль фахівців шляхом створення 
міждисциплінарної команди зі спеціалістів педагогічної, 
медичної, правової, соціальної, психологічної та інших сфер, де 
група професіоналів взаємодіють, взаємодоповнюють та 
взаємозамінюють один одного в ході виконання поставлених 
мети та завдань. 

Наступним компонентом є об’єкт. Це підлітки віком 11 –
 15 років – учні 6 – 8 класів загальноосвітніх шкіл І – ІІІ 
ступенів, які мають різні ступені адаптаційних можливостей 
щодо стійкості до асоціального впливу релігійних культів.  

Системний підхід тісно пов’язаний з особистісним 
підходом, який передбачає орієнтацію на особистість підлітка як 
мету, суб’єкт, результат й головний критерій його ефективності. 
Основою розвитку особистості є діяльність, що передбачає 
реалізацію поряд з особистісним діяльнісного підходу, де 
підліток виступає як активний учасник взаємовідносин з 
суб’єктами профілактичної діяльності. У результаті такої 
сумісної діяльності підліток є вже не об’єктом, а суб’єктом 
профілактики асоціального впливу релігійних культів [8; 12]. 
Суб’єкт-суб’єктні відносини забезпечують відношення до 
кожного підлітка як до унікальної особистості з характерними 
рисами й потребами, розглядаючи її з різних боків, що дає 
можливість сформувати у підлітків об’єктивну самооцінку, 



 

 449 

адекватні взаємовідносини з оточуючими і світосприйняття, 
виявити й забезпечити позитивну реалізацію нагальних потреб. 
Досягти бажаного результату можна шляхом розробки, 
виконання, моніторингу, аналізу й коригування  спільного плану 
дій з метою досягнення поставлених завдань. Така взаємодія 
формує довірливі відносини між підлітками й суб’єктами 
профілактичної діяльності та є необхідною умовою 
ефективності системи.  

Суб’єкти як компонент системи профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі загальноосвітньої школи здійснюють 
зазначену профілактичну діяльність і створюють необхідні 
умови для досягнення її основної мети. Суб’єктами є: 
адміністрація навчального закладу (директор, заступники 
директора з навчально-виховної роботи), соціальний педагог, 
практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники, 
учителі, керівники шкільних та позашкільних гуртків і секцій, 
фахівці різного профілю (юристи, спеціалісти установ 
правоохоронної й соціальної сфер, професіонали з питань 
адиктології, фізіологи, релігієзнавці тощо), студенти-волонтери, 
батьки, родичі й друзі підлітків.  

Зазначені суб’єкти складають міждисциплінарну команду 
спеціалістів, основними принципами роботи якої є 
об’єктивність; комплексність; історизм; толерантність і 
терпимість; культурологічність; гуманізм; клієнтоцентризм; 
принцип правового забезпечення свободи совісті; повага до 
особистості клієнта; відстеження розвитку релігійних 
переживань, їх логічних філософських та емоційних витоків; 
ознайомлення з релігійним досвідом клієнта у минулому й 
теперішньому; допомога клієнту розібратися, розмежовувати, 
що в цьому досвіді є позитивним, а що – негативним.  
Координатором діяльності суб’єктів системи профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі є соціальний педагог школи.  
З одного боку, кожен фахівець такої команди має свої 

специфічні обов’язки у роботі з підлітками, схильними до 
потрапляння під асоціальний вплив релігійних культів, а з 
іншого –  діяльність спеціалістів має координований та 
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інтегративний характер і концентрується увага на їх соціально-

педагогічних функціях. Це обумовлено тим, що координатор 
(соціальний педагог), включаючи суб’єктів у систему 
профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків у соціально-педагогічному середовищі, буде 
реалізовувати, насамперед, їх соціально-педагогічний потенціал. 

Завдання та обов’язки директора школи: 

– недопущення впровадження релігійних культів 
асоціальної скерованості до навчального закладу, присікання та 
захист від залучення та примусу учнів до участі, вступу до будь-

яких релігійних організацій під час навчально-виховного 
процесу; 

– постановка на педагогічних радах питань експертизи 
систем, програм, пов’язаних з релігією, на розгляд у школі; 

– звернення до правоохоронних органів за умови 
виявлення асоціальної діяльності релігійних культів у системі 
загальноосвітньої школи; 

– методичне забезпечення щодо проблеми профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків; 

– відповідальність відповідно до чинного законодавства за 
охорону життя і здоров’я учнів та працівників під час 
навчально-виховного процесу, 

– дотримання прав і свобод учнів, батьків, учителів; 
– координація роботи з батьками (особами, які їх 

замінюють). 
Заступник директора з навчально-виховної роботи має 

такі обов’язки: 
– організація процесу викладання предметів духовно-

морального спрямування; 
– направлення на підготовку та перепідготовку вчителів, 

які викладають предмети духовно-морального спрямування, 
зокрема проходження ними курсів підвищення кваліфікації; 

– перегляд навчальних програм, розробка разом з 
учителями інформатики, хімії, фізики, біології, історії, основ 
правознавства, літератури, а також практичним психологом 
занять, які стосуються проблеми асоціального впливу релігійних 
культів на підлітків і не виходять за межі навчальних планів; 
проведення цих занять. 
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– консультативно-роз’яснювальна робота з віруючими 
батьками щодо необхідності вивчення підлітками всіх 
навчальних дисциплін, які передбачені програмою, 
затвердженою Міністерством освіти та науки України, і 
формують необхідні дитині в житті знання, уміння та навички. 

Третій та четвертий пункти містять й обов’язки вчителів-

предметників.  
Обов’язки вчителя основ правознавства, який відповідає 

за правову освіту та виховання підлітків у школі та співпрацює у 
цьому напрямі з органами юстиції, прокуратурою, КМСН: 

– формування в учнів знань про права та свободи людини 
у сфері віросповідання; 

– проведення Тижнів правових знань, присвячених 
проблемам впливу релігії на суспільні процеси та становлення 
державних відносин, толерантного відношення до представників 
різних конфесій; 

– оформлення куточку правових знань з означеної 
проблеми; 

– ознайомлення учнів та педагогічного складу школи зі 
змістом нормативно-правових актів у сфері віросповідання; 

– моніторинг щодо попередження протиправних дій 
офіційно незареєстрованих релігійних організацій тощо. 

Обов’язки заступника директора з виховної роботи: 

– організація виховної роботи щодо формування 
духовного світу дітей та молоді, духовності як провідної якості 
особистості; 

– упровадження соціально-виховних програм, які 
включають у себе заходи первинної, вторинної та третинної 
профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків як складової загальної системи виховної роботи у 
школі; 

– формування сімейних традицій і цінностей; 
– співпраця з фахівцями різного профілю; 
– організація проведення профілактичних заходів щодо 

формування в учнів навичок соціальної компетентності, 
конфесійної обізнаності, толерантності; 

– розробка разом з класними керівниками тематики 
засідань методичного об’єднання класних керівників, 
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спрямованих на формування духовної культури учнів. 
Завдання та обов’язки класного керівника: 

– розвиток духовності школярів на основі засвоєння 
соціокультурних досягнень вітчизняної та світової культури; 

– розвиток, регулювання та корегування міжособистісних 
стосунків у класному колективі, з однолітками, учителями, 
батьками; 

– проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків; 
– організація для учнів екскурсій, зустрічей з цікавими 

людьми, свят, конкурсів; 
– постійний систематичний контроль та облік пропусків 

учнями занять у класному журналі, щоденниках учнів, журналі 
обліку відвідування школи; 

– індивідуальна робота з учнями, які мають пропуски 
занять без поважної причини, та їх батьками; 

– ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями 
групи ризику; 

– постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх 
замінюють), підвищення ролі сім’ї у профілактиці відхилень у 
поведінці підлітка. 

Соціальний педагог зобов’язаний: 

– проводити діагностичну та прогностичну роботи щодо 
організації спілкування дітей у мікросоціумі; 

– сприяти поліпшенню соціальної адаптації дітей 
проблемних категорій; 

– створити умови для всебічного розвитку школярів через 
координацію зусиль школи, сім’ї, різноманітних закладів; 

– вести моніторинг серед учнів школи та їх батьків щодо 
рівня задоволеності роботою школи; 

– проводити соціально-психологічне дослідження 
навчальної та позанавчальної діяльності школярів 
(соціометричні вимірювання, вивчення сімейних відносин, 
дослідження індивідуальних особливостей учнів, моніторинг 
занятості дітей у гуртках і секціях, участі в різних конкурсах та 
заходах тощо); 

– виявляти підлітків «групи ризику» з метою 
попередження негативних проявів поведінки та соціальної 
дезадаптації підлітків; 



 

 453 

– проводити профілактичні заходи щодо запобігання 
ксенофобії, расизму, насильства, різного виду правопорушень, 
зокрема порушень прав і свобод дитини у сфері віросповідання. 

Обов’язки практичного психолога: 

– дослідження особистісних особливостей учнів з метою 
визначення загальних труднощів у адаптації; 

– дослідження процесу адаптації підлітків; 
– психодіагностика міжособистісних відносин у класі, 

дослідження особливостей психологічного клімату в колективі; 
– консультування батьків про вікові особливості дітей та 

шляхи їх психологічної підтримки 

– консультаційна робота з дітьми, які схильні до 
потрапляння під асоціальний вплив релігійних культів. 

Педагог-організатор, керівники шкільних та позашкільних 

гуртків і секцій виконують такі обов’язки: 
– планування й організація позаурочної навчально-

виховної роботи в школі, за місцем проживання; 
– організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів, 

залучення до мережі гуртків, секцій, клубів, об'єднань за 
інтересами; 

– виховання в учнів поваги до духовних цінностей, 
свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами; 

– пропаганда здорового способу життя (гармонізація усіх 
чотирьох його складових: соціальної, духовної, фізичної і 
психічної). 

Обов’язки учителя-предметника (учителя історії, 

української й зарубіжної літератури, учитель основ 

правознавства), керівника факультативів:  

– інформування та розвиток знань про різні релігії, їх 
вплив на суспільні та державні процеси; 

– формування духовної культури дитини, толерантності; 
– розвиток адекватного критичного мислення. 
Фахівець із соціальної роботи ЦСССДМ зобов’язаний: 

– здійснювати соціальний супровід сімей, дітей та молоді, 
які потребують сторонньої допомоги; 

– проводити соціальну роботу із сім’ями, які опинилися у 
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складних життєвих обставинах та в яких діти вчасно не 
приступили до навчання; 

– оцінювати потреби дитини, сім’ї, обстежувати 
матеріально-побутові умови за згодою сім’ї; 

- проводити в сім’ях, серед дітей та молоді за місцем 
проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану 
на формування стандартів позитивної поведінки, здорового 
способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами й 
консультацій. 

Спеціаліст ССД: 

– проводить разом з кримінальною міліцією у справах 
неповнолітніх роботу з виявлення й обліку осіб, які втягують 
неповнолітніх в антигромадську діяльність; 

– організовує правове, соціально-психологічне 
консультування дітей та їх батьків; 

– забезпечує своєчасне та достовірне внесення до банку 
даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», 
інформації щодо обліку дітей «групи ризику». 

Шкільна медична сестра, нарколог-психіатр, фізіолог: 

– консультування педагогічних працівників щодо вікових 
фізіологічних особливостей підлітків; 

– інформування щодо фізичних наслідків релігійної 
адикції; 

– консалтинг і трансферт в галузі профілактики 
асоціального впливу релігійних культів. 

Значна увага належить компетентності спеціаліста 
(суб’єкта), тобто єдності його теоретичної і практичної 
готовності до здійснення діяльності. Теоретичну готовність 
суб’єкта здійснення соціально-педагогічної профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків складають 
отримані ним знання. Практична готовність представлена його 
уміннями та навичками [13 – 15]. 

Соціальний педагог повинен знати міжнародні й 
вітчизняні нормативно-правові засади, роль релігії в історії та 
соціально-культурних процесах, теоретичні основи 
профілактичної діяльності з підлітками, схильними до 
потрапляння під асоціальний релігійний вплив; загальні вікові й 
специфічні соціально-психологічні особливості, адаптаційний 
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потенціал підлітків щодо стійкості до асоціального впливу 
релігійних культів; чинники, причини, мотиви та наслідки 
потрапляння під такий вплив; сутність і зміст дезадаптації, 
обумовленої цим впливом; зміст, технології, форми й методи, 
методичне забезпечення діагностичної і профілактичної роботи 
із зазначеною категорією, технології соціокультурної анімації, 
державну, регіональну й локальну організаційну структуру 
системи профілактики асоціального впливу релігійних культів 
на підлітків у соціально-педагогічному середовищі, зовнішні і 
внутрішні вертикальні й горизонтальні зв’язки тощо. 

На основі отриманих знань соціальний педагог повинен 
володіти відповідними уміннями та навичками: виявляти 
достовірну інформацію про реальну ситуацію; аналізувати 
документи й матеріали, програми, які стосуються релігійних 
питань та духовного розвитку особистості, фіксувати факти 
порушення законодавчо закріплених церковно-шкільних 
відносин; дотримуватися нейтральної позиції в релігійних 
питаннях; розвивати в учнів життєві навички: емоційно-вольові 
(самоконтролю, гартування волі); інтелектуальні 
(самоусвідомлення та самооцінки, аналізу проблем і прийняття 
відповідальних рішень, критичного і творчого мислення, 
усвідомлення життєвих цінностей); соціальні (упевненої та 
гідної поведінки, ефективного спілкування, протистояння 
негативному впливу оточення, розв’язання конфліктів); 
володіти методикою створення відкритого шкільного соціально-

педагогічного середовища зі сприятливими умовами для 
розвитку та зростання адаптаційного потенціалу підлітків щодо 
стійкості до асоціального впливу релігійних культів. 

Отже, компетентність суб’єктів соціально-педагогічного 
середовища передбачає наявність у них конкретних знань, умінь 
та навичок з проблеми профілактики асоціального впливу 
релігійних культів й забезпечується шляхом міждисциплінарної 
команди спеціалістів, які, з одного боку, виконують свої 
безпосередні обов’язки, а з іншого – взаємодіють та 
взаємодоповнюють один одного, що підвищує ефективність 
профілактики.  

Наступний компонент профілактичної системи – 

соціально-педагогічне середовище, створення якого 
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забезпечує інтеграцію діяльності суб’єктів і закріплення 
взаємозв’язку усіх компонентів системи. Аналіз поглядів 
науковців (М. Доннік, А. Золотарьова, О. Караман 
Н. Максимовська, Р. Малиношевський, С. Мукомел, 
Ж. Петрочко) [16–22] щодо дефініції «соціально-педагогічне 
середовище» показав, що соціально-педагогічне (соціально-

виховне) середовище об’єднує в собі декілька сутнісних 
характеристик. По-перше, воно є ознакою соціального 
середовища та складовою виховного простору. По-друге, 
включає в себе цілеспрямовану інтегровану системну діяльність. 
По-третє, така діяльність передбачає спілкування, взаємозв’язок, 
взаємодію, організацію соціально-педагогічної роботи суб’єктів 
й управління цим процесом. По-четверте, впливає на свідомість 
і поведінку особистості з метою формування певних якостей, 
духовно-ціннісних орієнтацій і потреб, сприяючи розвитку її 
соціально-адаптивних можливостей. П’яте – передбачає активне 
перетворення особистості на суб’єкт соціального розвитку.  
Шосте – представляє собою відкриту соціально-педагогічну 
систему, яка є динамічною, постійно еволюціонує, 
співвідноситься із зміненими умовами соціуму. 

Цілісне виховне середовище як соціально-педагогічний 
конструкт з позиції взаємодії та цілепокладання має два  рівні: 
структурний (міжінституціональна взаємодія) та аксіологічний 
(функціонування системи ідеальних об’єктів). Тобто, в межах 
цілісного виховного середовища завжди присутні функціональні 
зв’язки та взаємодія структурних елементів, яка стає можливою 
виключно за наявності спільної, чинної та загальнозначимої мети. 
Загальнозначима мета, у свою чергу, обумовлює існування певних 
цінностей та норм, які і складають аксіологічний рівень [21]. 

У межах здійснення соціально-виховної функції 
профілактичної діяльності можна виокремити три рівні 
соціально-педагогічного середовища. Перший – внутрішній 
рівень, який формується завдяки розширенню та активізації 
виховного впливу педагогічних сфер закладу (навчання, 
традиції закладу, самоврядування, дозвілля, громадська, 
соціально-педагогічна діяльність тощо). Другим є зовнішній 
рівень, котрий складають різноманітні соціальні інститути, з 
якими координується соціально-виховна діяльність закладу для 
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досягнення соціально-педагогічних завдань. І третій – це 
макрорівень, на якому розробляються національні стратегії 
розвитку, зокрема освіти, реалізуються концепції соціального 
розвитку сучасної молоді [20, с. 10]. 

Елементи соціально-педагогічного середовища (соціальні 
інституції): 

– Школа як головний соціально-виховний інститут та 
методологічний і координуючий центр соціально-педагогічної 
роботи в мікрорайоні. 

– Сім’я – найближче виховне оточення дитини, 
мікросередовище її соціального становлення. 

– Позашкільні заклади (палаци, центри, будинки, станції 
дитячої творчості, клуби, спортивні й музичні школи та ін.) як 
заклади із виховною функцією, спрямованою на розкриття 
творчих задатків та здібностей. 

– Заклади культури (громадські бібліотеки, музеї, театри, 
кінотеатри та ін.), які є інституціями, що здійснюють 
трансляцію культурних та моральних цінностей. 

– Місцеві органи як інституції, одним із завдань яких є 
створення необхідних умов для виховання та контролювання 
реалізації державної виховної стратегії. 

– Громадські організації як соціальні інституції, діяльність 
яких спрямована на відстоювання прав і свобод громадян, 
реалізацію їх інтересів. 

– Центри сім’ї та молоді – установи, функціонування яких 
спрямоване на надання широкого спектру соціально-

педагогічної допомоги. 
– Спеціальні установи – система закладів, одна із функцій 

яких спрямована на протидію та запобігання асоціальної 
поведінки дітей. 

Названі інституції, за умови, якщо вони об’єднані навколо 
спільної мети, принципів і завдань, утворюють цілісне соціально-

педагогічне середовище. Такі структурні елементи, як ЗМІ, 
громада, вулиця, інші соціальні інститути також здійснюють 
досить відчутний вплив на становлення та розвиток дитини і 
своїм функціонуванням вливають на формування виховної мети. 
Однак, у силу своєї специфічності (надмірної комерціалізації, 
стихійності виховного впливу тощо) не можуть бути об’єднаними 
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спільними педагогічними принципами та завданнями, хоча 
ситуативно працюють на їхнє досягнення [21, с. 48]. 

Соціально-педагогічне середовище загальноосвітньої 
школи впливає на підлітків через організовану й керовану 
взаємодію його суб’єктів і забезпечує відкритість системи. 

Зміст профілактики асоціального впливу релігійних 
культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі 
загальноосвітньої школи відображає напрями діяльності школи. 
Він віддзеркалює сутність знань, умінь і навичок, які отримали 
підлітки в результаті здійснення профілактики і які впливають 
на розвиток їх адаптаційного потенціалу щодо стійкості до 
такого впливу. Виконуючи соціально-педагогічну 
профілактичну функцію, спеціалісти організують систему 
профілактичних заходів щодо попередження дезадаптації 
підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів; 
впливають на формування стійкості особистості щодо цього 
виду впливу шляхом корегування специфічних соціально-

психологічних особливостей підлітка; виконують просвітницьку 
роль, навчаючи позитивного досвіду духовної самореалізації, 
виховують ті цінності в підлітка, які допоможуть задовольнити 
їх потреби нешкідливим чином і сформувати адекватне 
сприйняття себе та оточуючих. 

Залежно від стадії розвитку проблеми профілактику 
поділяють на первинну, вторинну і третинну [17; 23–25]. 

Первинна профілактика – це діяльність, спрямована на 
попередження виникнення та поширення асоціального впливу 
релігійних культів і проблем, пов’язаних із ним. Досягти 
бажаного результату можна шляхом здійснення комплексу 
заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу 
чинників та причин, які впливають на вірогідність появи такої 
категорії «групи ризику», як підлітки, схильні до потрапляння 
під асоціальний вплив релігійних культів. 

Зміст первинної профілактики: 
– інформування підлітків про чинники, причини, мотиви 

та наслідки такого впливу у вигляді освітніх (теми, передбачені 
програмами навчальних і факультативних дисциплін) та 
соціально-виховних програм; 

– формування основних понять про механізми, природу 
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виникнення та розвитку релігійної адикції; 
– виявлення та урахування існуючих умов, соціально-

психологічних особливостей, потреб і поведінки підлітків; 
– засвоєння знань, норм, моральних уявлень та духовних 

цінностей позитивного релігійного досвіду; 
– організація дозвіллєвої діяльності на рівні класу, школи 

та поза її межами.  
Вторинна профілактика передбачає діяльність, 

спрямовану на роботу з підлітками «групи ризику» зазначеної 
категорії. Вона включає в себе комплекс заходів, спрямованих на 
запобігання поглибленню їх соціальної дезадаптації з усіма 
негативними наслідками, які можуть призвести до розвитку 
релігійної адикції. Зміст вторинної профілактики включає в себе: 

– знання духовно-моральних і соціально-правових норм, 
які регулюють ситуації асоціального впливу релігійних культів 
на підлітків;  

– уміння правильно спілкуватися й робити правильний 
вибір у ситуаціях вербування до асоціальних релігійних течій; 

– навички протистояння наполегливому вербуванню до 
лав релігійного культу асоціальної скерованості. 

Третинна профілактика спрямована на попередження 
рецидивів асоціальної поведінки підлітків, які були віднесені до 
«групи ризику», та завдяки комплексним вторинним 
профілактичним заходам повернулися до стану нормальної 
життєдіяльності, підвищили адаптаційний потенціал щодо 
стійкості до асоціального впливу релігійних культів.  

По суті, це система заходів, змістом яких є: 
– корекція соціально-психологічних особливостей і 

поведінки підлітка; 
– переорієнтація на позитивно значущу діяльність; 
– задоволення основних потреб та надання соціально-

психологічної підтримки. 
Третинна профілактика здійснюється на основі 

результатів організаційно-аналітичних заходів вторинної 
профілактики. ЇЇ основним завданням є запобігання повторного 
повернення підлітка до категорії  «групи ризику». 

Профілактична робота здійснюється на кількох рівнях: 
особистісному (індивідуальному), мікрорівні і макрорівні. 
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Індивідуальний рівень профілактики – це робота, яку проводять 
спеціалісти з окремими особами. Центральним завданням 
допомоги й підтримки на індивідуальному рівні є навчання 
навичкам спілкування. Особливо слід звернути увагу на 
допомогу в пошуку сенсожиттєвих орієнтирів, формуванні 
особистісної позиції, розвитку й навчанні впевненості в собі, 
умінні ясно і прямо висловлювати позитивні і негативні 
відчуття, ефективній взаємодії з іншими людьми, успішному 
вирішенні важких проблемних ситуацій. Важливою є також 
активізація самодостатності, підвищення рівня саморегуляції. 

На мікрорівні профілактика здійснюється у вигляді 
спеціальних програм, заходів і окремих дій у межах школи. ЇЇ 
змістом є створення й підтримка оптимального соціально-

психологічного клімату у класному колективі, формування 
згуртованості учнів під час навчально-виховного процесу та 
дозвіллєвої діяльності, попередження і своєчасне вирішення 
конфліктів, які виникають. 

Профілактична робота на макрорівні здійснюється 
шляхом реалізації комплексних профілактичних програм, 
масових заходів, координованої діяльності мережі установ та 
організацій [17, с. 168; 23, с. 35–36;]. Вона включає в себе 
допомогу з боку батьків у подоланні кризових ситуацій, роботу 
з родинами щодо формування спільних сімейних традицій і 
цінностей, співпрацю спеціалістів різних профілів щодо 
формування конфесійної обізнаності й толерантності,  навичок 
соціальної компетентності, що є базисом для адаптивної та 
позитивної поведінки, які дозволяють особистості адекватно 
виконувати норми і правила, прийняті в суспільстві, ефективно 
вирішувати проблеми повсякденного життя. 

Серед пріоритетних напрямів попереджувально-

профілактичної функції соціально-педагогічної діяльності, 
метою якої є виявлення, запобігання та обмеження асоціальних 
явищ, причин соціальної дезадаптації серед соціальних груп та 
окремих осіб, науковці концентрують увагу на зміцненні та 
активізації адаптаційного потенціалу особистості шляхом 
формування у неї якостей, необхідних для подолання проблем і 
задоволення потреб нешкідливим чином, а також  попередженні 
й локалізації негативних впливів на особистість чинників 
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соціального середовища [17, с. 167, с. 185; 26, с. 44]. 

Основними напрямами профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи є: сугестивний, 
особистісний та діяльнісний. 

Сугестивний напрям передбачає: 1. Зниження ступеня 
схильності підлітка до потрапляння під асоціальний релігійний 
вплив і забезпечення сталості його низьких показників. 2. 
Формування адекватного ступеня навіюваності підлітків, який 
забезпечує  об’єктивну оцінку та аналіз ситуації. 

Особистісний напрям включає: 1. Створення умов, які в 
однаково забезпечують задоволеність соціальних і матеріальних 
потреб, потреб у безпеці та самовираженні. 2. Корекцію 
показників значимості основних соціальних потреб та потреб у 
безпеці підлітків з різними ступенями схильності до 
асоціального впливу релігійних культів. 3. Формування 
адекватної самооцінки у підлітків, яка забезпечує його 
здатністю об’єктивно оцінювати свої якості та можливості, 
співвідносити їх з вимогами оточуючих та суспільства в цілому; 
умінням бачити причини успіхів і поразок у діяльності та 
спрямовувати їх, бути самокритичним й адекватно реагувати на 
критику з боку оточуючих. 4. Роботу з учнями щодо подолання 
дезадаптації та формування оптимального ступеня особистісної 
адаптованості підлітка, яка забезпечує адекватне сприйняття 
себе у світі, налагодження соціально значимих зв’язків.  

Діяльнісний напрям передбачає: 1. Створення й підтримку 
соціальної активності підлітка, оптимального соціально-

психологічного клімату, згуртованості класного колективу, 
попередження і своєчасне вирішення конфліктів, які виникають. 
2. Роботу з сім’ями щодо подолання кризових ситуацій та 
налагодження сімейних відносин, формування спільних 
родинних традицій і цінностей, взаємодію батьків і школи щодо 
попередження асоціальних релігійних проявів у поведінці учня. 

Зазначені напрями профілактичної діяльності, 
спрямованої на попередження дезадаптації підлітків, 
обумовленої асоціальним впливом релігійних культів, 
передбачають: ранню діагностику підлітків «групи ризику»; 
консультаційно-розяснювальну роботу з батьками; мобілізацію 
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виховного потенціалу суб’єктів середовища; соціальний 
супровід підлітків, які мають критичний рівень дезадаптації; 
розробку і впровадження програм і технологій, які спрямовані 
на профілактику асоціального впливу релігійних культів. 

Отже, зміст профілактики асоціального впливу релігійних 
культів полягає у здійсненні комплексних заходів первинної, 
вторинної і третинної профілактики, які передбачають 
просвітницьку роботу, діагностування осіб групи ризику, 
корекцію поведінки осіб, що мають високий ризик  потрапляння 
під асоціальний релігійний вплив, їх переорієнтацію тощо. Це 
обумовлює сутність профілактичної роботи цього напряму, яка 
полягає у виявленні, усуненні або нейтралізації соціальних і 
психологічних чинників, що призводять до появи та загострення 
проблеми, створенні умов для повноцінного розвитку й 
життєдіяльності людини та задоволення нею своїх потреб у 
такий спосіб, який не призводить до негативних наслідків. Вона 
здійснюється шляхом взаємодії особистості, школи, сім’ї та 
спеціалістів різних профілів з підвищення й розвитку 
адаптаційного потенціалу підлітка щодо стійкості до 
асоціального впливу релігійних культів, основним змістом якого 
є сугестивний, особистісний та діяльнісний напрями. 

Система профілактики асоціального впливу релігійних 
культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі 
загальноосвітньої школи обов’язково включає такий компонент, 
як технологія, сутність якого полягає в побудові чіткого 
алгоритму профілактичної діяльності, спрямованої на 
попередження дезадаптації, обумовленої цим впливом. Розробка 
технології спрямована на вирішення виявленого нами 
протиріччя між запитами й потребами підлітків у особистісній 
духовній реалізації та відсутністю системної організації 
профілактичної роботи в загальноосвітніх школах з 
попередження та подолання асоціальних проявів цієї реалізації 
шляхом визначення етапів та пошуку ефективних форм і 
методів профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків у соціально-педагогічному середовищі 
загальноосвітньої школи. 

Технологія як процес характеризується певними часовими 
межами від формулювання мети та завдань до її практичного 
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вирішення, які складають завершений цикл суб’єкт-cуб’єктної 
взаємодії, заснованої на стійкій, послідовній і повторюваній у 
часі зміні змісту діяльності для досягнення запланованої мети. 
Основу технологічного процесу складає алгоритм дій 
(операцій). У соціальних технологіях, до яких відносять і 
соціально-педагогічну технологію, він не задається у жорсткій 
формі, окремі його етапи можуть повторюватися, дублюватися, 
взаємозамінюватися, взаємодоповнюватися тощо [12, с. 44; 27].  

Учені роблять спроби визначити типовий алгоритм 
соціально-педагогічної й соціальної діяльності за допомогою 
розробки замкнутого циклу технологічного процесу, який 
включає в себе певні етапи й операції [12; 28; 30]. Найбільш 
вдало, на наш погляд, це здійснено Л. Мардахаєвим, оскільки 
вчений, по-перше, об’єднав два підходи (структурний і 
функціональний) при визначенні етапів технологічного процесу, 
по-друге, розглядає саме соціально-педагогічну діяльність, на 
відміну від інших видів соціальних технологій. Тому варіант 
Л. Мардахаєва взято за основу алгоритму технологічного 
процесу моделі системи профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи з використанням 
визначених О. Караман послідовних кроків у здійсненні 
соціально-педагогічної роботи [19, с. 325; 28]. 

Отже, до основних етапів технологічного процесу 
відносяться: 

1-й – підготовчий, який включає в себе підетапи: 
діагностика, прогнозування, цілепокладання, моделювання, 
планування. 

2-й – основний – безпосередньої діяльності щодо 
реалізації технології з використанням сукупності форм, методів, 
засобів, прийомів. На другому етапі можна виокремити такі під 
етапи, як організація, керівництво й контроль, під час 
здійснення яких відбувається активна реалізація та 
індивідуалізація технології, досягнення в той чи іншій мірі 
поставленої мети. 

3-й – заключний, який передбачає оцінку й аналіз 
отриманих результатів, визначення подальших перспектив. Він 
включає в себе підетапи, які можна представити ланцюжком: 
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результат – підсумкова діагностика – оцінка – корекція. 
Наступні складові технологічного процесу – форми і 

методи, за допомогою яких здійснюється досягнення мети, 
виконання завдань та реалізація змісту профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі загальноосвітньої школи.  
Спираючись на загальні тенденції щодо визначення 

дефініції «форми соціально-педагогічної роботи» [17, с. 552], 

форми профілактичної роботи – це найбільш доцільні варіанти 
організації суб’єктної та об’єкт-суб’єктної взаємодії, спрямовані 
на створення умов для позитивної активності підлітків, а також 
надання їм допомоги й підтримки для досягнення мети 
профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків. Щодо методів профілактики асоціального впливу 
релігійних культів, то, враховуючи визначення методів 
соціально-педагогічної діяльності О. Безпалько [23, с. 69], під 
ними розуміємо сукупність підходів, прийомів, операцій 
практичного чи теоретичного характеру, які використовують 
для стимулювання й розвитку потенційних можливостей 
особистості підлітка для досягнення оптимальних результатів 
профілактичної діяльності, що відповідають поставленим цілям. 
Форма є способом організації змісту профілактичної роботи, а 
метод – шляхом досягнення мети й розв’язання поставлених 
завдань, хоча межі між ними є достатньо умовними. 

Система профілактики асоціального впливу релігійних 
культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі 
загальноосвітньої школи включає: 

1. Найбільш доцільні традиційні форми й методи та 
адаптовані відповідно до специфічних вікових і соціально-

психологічних особливостей досліджуваного контингенту, 
особливостей функціонування загальноосвітніх шкіл, 
нормативно-правової бази та сучасних умов для здійснення 
профілактики асоціального впливу релігійних культів на 
підлітків у соціально-педагогічному середовищі на різних її 
рівнях. 

2. Форми й методи, розроблені саме для системи, 
спрямовані на підвищення адаптаційних можливостей підлітків 
щодо стійкості до асоціального впливу релігійних культів з 
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метою попередження їх дезадаптації, обумовленої цим впливом.  
Форми профілактичної роботи: 
– залежно від кількості учасників: індивідуальні, групові, 

масові; 
– за тривалістю: одноразові заходи (класна година, виступ 

на батьківських зборах), діючі за потребою (зняття загострення 
проблеми), діючі постійно (лекторії, консультпункти); 

– за видами діяльності: освітні (знання, включені в 
програмні дисципліни та факультативні курси), інформаційні 
(засвоєння знань), репродуктивні (відтворення знань і способів 
дій), тренувальні (практичні вміння та навички), творчі (нові 
рішення, знання та способи дії), дозвіллєві (шкільні, 
позашкільні, сімейні заходи, відвідування гуртків, секцій, свята, 
ігрові майданчики), комунікативні (попередження конфліктів, 
продуктивне спілкування, адекватне критичне мислення тощо); 

– за характером впливу на об’єкт: безпосередні й 
опосередковані; 

– за домінуючим засобом впливу – словесні (лекції, 
бесіди, диспути, вечори запитань і відповідей тощо), практичні 
(тренінги, конференції, семінари, практикуми, круглі столи), 
наочні (презентації, виставки малюнків, плакати, відеоролики) 
та ін.  

– за рівнем формування знань у суб’єктів та об’єктів: 
традиційні, активні, інтерактивні, інноваційні. 

Методи: 

1) педагогічні:  

– формування свідомості: бесіда, диспут, дискусія, 
розповідь, регламентування, переконання (роз’яснення, 
доведення, спростування, порівняння), попередження, приклад; 

– організації діяльності: інструктаж, консалтинг, соціальне 
навчання, доручення, виховуючи ситуації, ситуації успіху, 
прогнозування, вправляння; 

– стимулювання діяльності: заохочення, схвалення, гра 
(рольова, вікторина), змагання, підкріплення, довіра; 

– самовиховання: самооцінка, самоаналіз, самоконтроль, 
самокорекція. 

2) психологічні: 

– діагностичні: тести, методики; 
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– корекційні: вправи; 
– соціально-психологічне консультування (емпатійне 

слухання, інтерпретація, фасилітація, раціоналізація). 
3. соціологічні: спостереження, фокус-група, експертна 

оцінка, аналіз документів (традиційний, контент-аналіз) 
4. соціально-педагогічні: аналіз соціуму, сайт 

мікрорайону, відвідування на дому. 
5. інформаційні інноваційні: консалтинг, трансферт [8; 9; 

17; 23; 28; 29; 31–34]. 

Коротко розкриємо сутність окремих форм і методів 
профілактики, спрямованих на попередження дезадаптації 
підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів. 

Консалтинг передбачає інформативну консультаційну 
допомогу за широким спектром питань, що надається 
зовнішніми консультантами щодо вирішення проблеми. 
Основне завдання консалтингу – аналіз, обґрунтування 
перспектив розвитку й використання рішень з урахуванням 
предметної галузі й проблем підлітків. Консалтинг 
використовують у тих випадках, коли міждисциплінарна 
команда спеціалістів потребує нових ідей, нового досвіду та 
знань, коли в команді немає згоди щодо вирішення важливих 
питань і необхідна зовнішня думка для отримання об’єктивної 
інформації [34]. 

Трансферт у галузі профілактики асоціального впливу 
релігійних культів передбачає надання безкоштовних 
інформаційних психолого-педагогічних та медичних послуг 
підліткам та їх родинам спеціалістами міждисциплінарної 
команди. До таких послуг відносять: створення комп’ютерної 
бази даних з проблеми релігійної адикції, інформаційних блогів 
та сайтів, презентацій, сумісне проведення закладами освіти та 
охорони здоров’я конференцій і семінарів з використанням 
нових інформаційно-технічних технологій й засобів, 
присвячених проблемі профілактики асоціального впливу 
релігійних культів в очній, заочній формі, режимі online, 
кваліфіковане консультування клієнтів з проблем, пов’язаних з 
релігією [29]. 

Використання зазначених інформаційних інноваційних 
методів сприяє більш тісній взаємодії організацій у галузі освіти  
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та охорони здоров’я, можливості надання спільних послуг 
підліткам та їхнім сім’ям.  

Опосередкований вплив на підлітків мають:  
– комунікативні методи, спрямовані на формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату у класі, уміння 
раціонально й самостійно орієнтуватися в ситуації, вирішувати 
конфліктні ситуації, які виникають; 

– класні виховні години, які стосуються питань свободи 
совісті та віросповідання і найчастіше проводяться у формі 
бесід; 

– бесіди із запрошеними зовнішніми спеціалістами 
правоохоронних органів, медичних закладів з метою отримання 
учнями вичерпної інформації про сутність формування 
релігійної адикції та її наслідків, визначення правових аспектів 
позитивної чи негативної діяльності тієї чи іншої релігійної 
течії, злочинності у сфері віросповідання; 

– дозвіллєві заходи, спрямовані на формування 
згуртованості класного колективу; 

– залучення підлітків до різних шкільних і позашкільних 
гуртків,  секцій. 

Безпосередній вплив на формування адаптаційного 
потенціалу підлітків щодо стійкості до асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків мають: 

– соціально-психологічні вправи, спрямовані на корекцію 
соціально-психологічних особливостей підлітків, схильних до 
потрапляння під асоціальний вплив релігійних культів 
(схильність до впливу, навіюваність, самооцінка, ступінь 
адаптованості). 

– перегляд відеороликів, презентації, конкурси плакатів та 
стіннівок із зазначеної проблематики; 

– рольові ігри, розбір конкретних ситуацій, що 

провокують потрапляння підлітка під асоціальний вплив 
релігійного культу та шляхів виходу з них. 

Окремо слід звернути увагу на діагностичні методи, які 
спрямовані на виявлення підлітків групи ризику потрапляння 
під асоціальний вплив релігійних культів. Діагностичні 
методики  повинні бути спрямовані на виявлення соціально-

психологічних особливостей, взаємовідносин з оточуючим 
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світом і основних потреб підлітків, які виступають основою 
формування й підвищення адаптаційного потенціалу щодо їх 
стійкості до такого впливу. Методами вивчення особистості 
виступають також вивчення шкільної документації, 
спостереження, усне опитування у формі діагностичної бесіди, 
спрямовані на отримання додаткової інформації. 

Результатом впровадження системи профілактики 
асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-

педагогічному середовищі загальноосвітньої школи є 
підвищення адаптаційних можливостей підлітків щодо їх 
стійкості до асоціального впливу релігійних культів. 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна зробити 
наступні висновки: 

1. Під системою ми розуміємо цілісну, упорядковану 
сукупність взаємопов’язаних компонентів, які виступають у 
взаємодії між собою та соціальним середовищем, але при цьому 
мають певну автономність від нього, завдяки якій формуються 
якісно вищі характеристики об’єкта.  

2. Метою системи профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі є попередження їхньої дезадаптації, обумовленої 
цим впливом. Мета досягається через реалізацію завдань,які 
передбачають: здійснення діагностики та аналізу адаптаційних 
можливостей підлітків щодо їхньої стійкості до асоціального 
впливу релігійних культів, створення на базі загальноосвітньої  
школи соціально-педагогічного середовища та координацію й 
інтеграцію зусиль міждисциплінарної команди фахівців. 

3. Об’єктом профілактичної діяльності є підлітки віком 
11-15 років – учні 6-8 класів загальноосвітніх шкіл, які мають 
різні ступені адаптаційних можливостей щодо стійкості до 
асоціального впливу релігійних культів. Зв’язок системного 
підходу з особистісно-орієнтованим та діяльнісним обумовлює 
наявність обов’язкової умови – активної спільної діяльності 
об’єктів і суб’єктів профілактики, у результаті якої формуються 
вже суб’єкт-cуб’єктні відносини, що забезпечують відношення 
до кожного підлітка як до унікальної особистості з 
характерними рисами й потребами. 

4. Суб’єктами є: адміністрація навчального закладу, 
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соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, 
класні керівники, учителі, шкільна медична сестра, керівники 
шкільних та позашкільних гуртків і секцій, фахівці різного 
профілю, студенти-волонтери, батьки, родичі, друзі підлітків та 
ін., з яких формується міждисциплінарна команда. Створення 
такої команди забезпечує компетентність, взаємодію та 
взаємодопомогу суб’єктів профілактики. Координатором 
діяльності команди є соціальний педагог, який, включаючи 
суб’єктів у систему профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі, реалізовує їхній соціально-педагогічний потенціал. 

5. Соціально-педагогічне середовище забезпечує 
інтеграцію діяльності суб’єктів; впливає на свідомість і 
поведінку особистості з метою формування певних якостей, 
духовно-ціннісних орієнтацій і потреб, сприяючи розвитку її 
соціально-адаптивних можливостей; представляє собою 
відкриту соціально-педагогічну систему, яка постійно 
еволюціонує і співвідноситься із зміненими умовами соціуму та 
складається з соціальних інституцій, головною з яких є школа як 
методологічний і координуючий центр соціально-педагогічної 
профілактичної роботи в мікрорайоні. 

6. Зміст системи профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи полягає у здійсненні 
просвітницьких, діагностичних, корекційних, дозвіллєвих 
заходів первинної, вторинної і третинної профілактики на 
особистісному (індивідуальному), мікро- та макрорівнях і 
передбачає виявлення, усунення або нейтралізацію соціальних і 
психологічних чинників, що призводять до появи та загострення 
проблеми, створення умов для повноцінного розвитку й 
життєдіяльності особистості та задоволення нею потреб у такий 
спосіб, який не призводить до негативних наслідків. Усе це 
досягається шляхом взаємодії особистості, школи, сім’ї та 
спеціалістів різних профілів з підвищення й розвитку 
адаптаційного потенціалу підлітка щодо стійкості до 
асоціального впливу релігійних культів, основним змістом якого 
є сугестивний, особистісний та діяльнісний напрями. 

7. Основу технології як компоненту складає алгоритм дій, 
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що включає в себе підготовчий, основний і заключний етапи 
профілактичної діяльності з відповідними послідовними 
операціями та використанням низки адаптованих і розроблених 
спеціально для системи профілактики асоціального впливу 
релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному 
середовищі загальноосвітньої школи форм і методів на кожному 
з них, які забезпечують досягнення кінцевої мети. 

8. Результатом розробленої системи є підвищення 
адаптаційних можливостей підлітків щодо їхньої стійкості до 
асоціального впливу релігійних культів. 

 

Список використаної літератури 

1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в 
Україні станом на 1 січня 2011 року (Форма № 1), затверджений 
наказом Держкомнацрелігій від 28.02.2011 р. № 09.– 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.irs.in.ua/> 
2. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-

політичнійсфері України: монографія (навч. посіб.) / 
В. М. Петрик, Є. В. Ліхтенштейн, С. В. Сьомін / [за заг. ред. З. І. 
Тимошенко]. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2002. – 331 с. 
3. Парашевін М. Релігія та релігійність в Україні / за ред. 
С. Макеєва. Попереднє слово О. Іващенко. – К.: Інститут 
політики, Інститут соціології НАН України, 2009. – 68 с. 
4. Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа : 
учебник / В. Н. Волкова. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – 512 с. 
5. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем: посіб. / 
І. М. Дудник. – Полтава, 2010. – 129 с. 6. Загвязинский В. И. 
Методология и методы психолого-педагогического 
исследования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : 
Академия, 2005. – 208 с. 7. Кушнер Ю. З. Методология и 
методы педагогических исследований : учебн.-метод. пособ. / 
Ю. З. Кушнер. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 

112 с. 8. Методология и методы социально-педагогических 
исследований / авт. сост.: С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, 
А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. — Луганск: Альма-матер, 2001. – 

216 с. 9. Методологія і методи соціально-педагогічних 
досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних 
завданнях): навч. посіб. / C. О. Борисик, А. І. Конончук, 



 

 471 

Н. І. Яковець, Ю. М. Щербина. – Ніжин: Редакційно-видавничий 
відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 287 с. 10. Образцов П. И. 
Методы и методология психолого-педагогического 
исследования : учеб. пособ. / П. И. Образцов. – СПб. : Питер, 
2004. – 268 с. 11. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы 
основных понятий / А. М. Новиков. – М. : Издательский центр 
ИЭТ, 2013. – 268 с. 12. Шакурова М. В. Методика и технология 
работы социального педагога: учебное пособие для 
студ.высш.учеб.завед./ М. В. Шакурова. – М. : Академия, 2002 – 

272 с. 13. Адольф В. А. Профессиональная компетентность 
современного учителя / В. А. Адольф. – Красноярск : КГУ, 
1998. – 309 с. 14. Горішна Н. М. Професійна компетентність 
соціального працівника як складова його фахової підготовки / 
Н. Горішна // Науковий вісник Ужгородського нац. 
Університету: Педагогіка. Соціальна робота. – 2009 . – 

№ 16/17. – С. 114 – 117. 15. Лукьянова М. И. Психолого-

педагогическая компетентность социального педагога и его 
профессионально значимые личностные качества / 
М. И. Лукьянова // Соціальна педагогіка [журнал для соціальних 
працівників і соціальних педагогів]. – 2007. – № 2. – С. 91 – 95. 

16. Доннік М. С. Соціалізація молоді, позбавленої батьківського 
піклування, в умовах соціального гуртожитку: дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.05 / Марія Сергіївна Доннік. – Луганськ, 2011. – 

244 с. 17. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [2-е вид. 
/ за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – Київ, Сімферополь: 
Універсум, 2013. – 536 с. 18. Золотарева А. В. Интегративно-

вариативный поход к управлению учреждением 
дополнительного образования детей : монография / 
А. В. Золотарева. – Ярославль : ЯГПУ, 2006. – 290 с. 
19. Караман О. Л. Теорія і методика соціально-педагогічної 
роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних 
закладах України: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05 / Олена 
Леонідівна Караман. – Луганськ, 2013. – 570 с. 
20. Максимовська Н. О. Формування культури материнства 
жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі вищого 
навчального закладу 13.00.05 – соціальна педагогіка: автореф. 
дис… на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 / 
Наталія Олександрівна Максимовська. – Луганськ. – 2008. – 



 

 472 

23 с. 21. Малиношевський Р. В. Цілісне виховне середовище як 
соціально-педагогічний конструкт / Р. В. Малиношевський // 
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. 
Сер.: Педагогічні науки. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. 
– 286 с. – Вип. 15, ч. 1. – С. 45 – 49. 22. Мукомел С. А. 
Формування духовних цінностей старшокласників в умовах 
соціально-виховуючого середовища : дис. … канд. пед. наук: 
13.00.05 / Світлана Анатоліїна Мукомел. – Черкаси, 2005. – 

309 с. 23. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, 
коментарі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
О. В. Безпалько. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. 
24. Мухина Т. К. Педагогические условия предупреждения 
вовлечения молодежи в религиозные секты: автореф. дис… на 
соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / 
Татьяна Констатиновна Мухина. – Смоленск, 2008. – 20 с. 
25. Парфанович І. І. Соціальна профілактика : навч. посіб. / 
І. І. Парфенович. – Тернопіль, 2009. – 259 c. 26. Соціальна 

педагогіка : підручник / за ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2003. – 256 с. 27.  Шахрай В. М. 
Технології соціальної роботи: навч. посіб. / В. М. Шахрай. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с. 28. Мардахаев Л. В. 
Социальная педагогика: учебник / Л. В. Марахаев. – М. : 
Гардарики, 2005. – 269 с. 29. Политика доходов и заработной 
платы: учебник / под ред. П. В. Савченко. – М.: Юристь, 2000. – 

456 с. 30. Технология социальной работы: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / под ред. И. Г. Зайнышева. — М. : 
Гуманит. изд. Центр «ВЛАДОС», 2002. – 240 с. 31. Социальная 
педагогика: Курс лекций / под общ. ред. М. А. Галагузовой. – М. 
: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 32. Завацька Л. М. 
Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. 
посіб. для ВНЗ / Л. М. Завацька. – К. : Видавничий Дім «Слово», 
2008. – 240 с. 33. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка / Соціальна 
робота: навч. посіб. / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. – 

К. : ІЗМН, 1997. – 392 с. 34. Туретт-Туржи К. Консалтинг / пер. 
с франц. под. ред. Л. Л. Никитиной. – СПб. : Нева, 2004. – 128 с. 
  



 

 488 

Наукове видання 

 

 

 

 

Науковий редактор: 
Харченко С. Я. – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

 

 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

У СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

В УКРАЇНІ 

 

 

 

Монографія 

 

 

Оригінал-макет – В. В. Прошкін 

 

 

 

 

 
 

Здано до склад. 27.04.2016 р. Підп. до друку 27.05.2016 р.  
Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Тimes New Roman.  

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 28,36. Наклад 300 прим. Зам. № 146. 
 

Видавець і виготовлювач 

Видавництво Державного закладу 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703. Т/ф: 095-620-10-20  

e-mail: alma-mater@list.ru 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р. 


