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несовершеннолетних с точки зрения социальной педагогики. Обоснована 
эффективность использования одной из ведущих разновидностей 
социально-педагогической работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, описанных в социально-педагогических трудах – 
социально-педагогическое сопровождение. Установлено, что в 
современной социально-педагогической теории и практике пока что не 
существует ни одного целостного исследования, которое бы на научно-
теоретическом, технологическом и практическом уровнях разрешало 
проблему организации социально-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, освобожденных от отбывания наказания с 
испытанием, в деятельности разнопрофильных социальных институций.  

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, социально-
педагогическое сопровождение, преступное поведение 
несовершеннолетних, девиантное поведение, преступность. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ  

ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ ПІДЛІТКІВ 
 
Докорінні зміни, що відбуваються сьогодні в соціально-

політичному житті України та економічній сфері, впливають на 
формування молодого покоління та його соціалізацію. У зв’язку з цим 
важливого значення набувають усі питання, що пов’язані з вихованням. 
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До найбільш значимих з них належить проблема важковиховуваності 
підлітків саме в умовах загальноосвітньої школи. 

Вивченню відхилень у поведінці підлітків присвячували свої 
роботи багато вчених. Так, психологічні особливості підліткового віку 
розглядали такі вчені, як М. Алемаскін, Л. Зюбіна, Н. Верцинська; шляхи 
та методи виправлення поведінки підлітків з психологічної точки зору 
запропонував А. Кочетов; вивченням важковиховуваності як передумови 
виникнення відхилень у поведінці займались А. Капська, Л. Мардахаєв, 
В. Сорочинська, Ю. Василькова; особливостям профілактики 
важковиховуваності підлітків приділяли увагу Л. Колесова, 
Н. Максимова; теоретичні засади та окремі технології роботи 
соціального педагога освітнього закладу з важковиховуваними учнями 
розглядали Л. Завацька, О. Полякова, В. Оржеховська, С. Харченко. 

Незважаючи на існування значних здобутків у вивченні окремих 
аспектів феномену важковиховуваності, в цілому, роботу над проблемою 
аж ніяк не можна вважати завершеною. Тому метою статті є виявлення і 
аналіз основних причин важковиховуваності підлітків. 

Вивчення педагогічних, соціально-педагогічних, психологічних 
наукових джерел показало, що проблему «важких підлітків» 
досліджували вчені протягом багатьох десятиліть, але єдиного 
трактування поняття «важковиховуваність» в сучасній літературі не 
існує. Більшість дослідників це поняття пов’язують із порушенням 
нормального розвитку особистості дитини, з асоціалізацією, що 
проявляється в її конкретних діях. На нашу думку найбільш повним та 
змістовним є наступне визначення поняття «важковиховуваності» – це 
свідомий або несвідомий опір дитини цілеспрямованому педагогічному 
впливу, що викликаний різноманітними причинами, включаючи 
педагогічні прорахунки вихователів, батьків, відхилення психічного і 
соціального розвитку, особливості характеру, інші особистісні 
характеристики вихованців, що ускладнюють соціальну адаптацію, 
засвоєння навчальних програм і соціальних ролей [4]. 

У соціально-педагогічній літературі розкриті різноманітні причини 
виникнення важковиховуваності підлітків. Їх палітра досить 
різноманітна, але, узагальнюючи погляди різних дослідників, можна 
визначити наступну класифікацію груп факторів формування 
важковиховуваності:  

• мікро- та макросередовище (В. Бойко, О. Чабан);  
• біологічні та соціальні чинники (Т. Титаренко);  
• біологічні, психологічні, соціальні чинники (В. Татенко); 
• психолого-біологічні передумови та чинники соціального 

характеру (А. Капська). 
Дослідники наголошують, що серед усіх факторів формування 

важковиховуваності провідними є соціальні причини, тоді як 
психологічні, особливо біологічні, є лише передумовою. Так, А. Капська 
вважає, що однією з передумов появи важковиховуваності є відставання 
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у розумовому розвитку та різні фізичні вади (дефект мовлення, зовнішня 
непривабливість, наслідки конституційно-соматичного плану). Проте 
автор зазначає, що всі ці передумови можуть проявитися як 
важковиховуваність лише через систему негативних міжособистісних 
взаємин дитини з навколишнім середовищем [2]. 

Такої ж точки зору дотримується і В. Степанов, який наголошує, 
що особа зростаючої людини формується не у вакуумі, не сама по собі, а 
в навколишньому середовищі, яке має вирішальне значення для її 
виховання.  

Відомий психолог Л. Виготський головною причиною 
важковиховуваності вважав труднощі підліткового періоду з його 
інтенсивним анатомо-фізіологічним та психологічним розвитком, 
підвищеною збудливістю, вразливістю, неузгодженістю психологічних 
процесів. Проявляються вони у прагненні випробувати нові відчуття, у 
допитливості, цікавості, недостатній здатності прогнозувати наслідки тієї 
чи іншої дії, у підвищеному бажанні незалежності. Підліток не завжди 
відповідає вимогам, які висуває до нього суспільство щодо виконання 
ним певних соціальних функцій, сам же він, у свою чергу, вважає, що не 
одержує від суспільства того, на що має право розраховувати [1]. 

Такі вчені як М. Перфильев, В. Кащенко та В. Сухомлинський до 
основних причин «важковиховуваності» відносили наступні: 

• спадкові: дитина успадковує від своїх батьків психофізіологічні 
особливості свого організму, які тим чи іншим чином впливають на його 
розвиток і склад майбутнього «Я», сприяючи формуванню особливостей 
характеру, відхилень, які не завжди швидко та чітко виявляються 
педагогами та батьками; 

• особливості, набуті з народженням: недоношеність, слабкість 
організму, особливості розвитку тих чи інших органів та багато іншого, 
що суттєво пливає на його майбутній розвиток, формування тих чи 
інших негативних якостей особистості; 

• особливості, набуті в ранньому віці внаслідок багатоманітних 
факторів, які обумовлюють догляд за ним: штучне годування; передача 
хвороб від нездорової матері; побутові умови; хвороби та особливості їх 
протікання; травми голови та багато іншого. 

Усі вище перелічені ознаки дуже часто виявляються батьками не 
одразу, тим самим поступово скупчуються і впливають на психіку 
дитини і згодом починають гостро відображатися на процесі 
індивідуального розвитку дитини [5]. 

У нашому дослідженні ми будемо спиратися на наступні чинники, 
які впливають на виникнення відхилень у поведінці та життєдіяльності 
підлітків: 

1) вплив макросередовища (країна); 
2) вплив мікросередовища (сім’я, школа, референтна група). 
Провідними причинами формування важковиховуваності є 

негативні фактори впливу макросередовища (країна), а саме: загально-
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соціальні (порушення принципів демократії, соціальної справедливості, 
крах соціальної ілюзії, прояв тенденції до дегуманізації); економічні 
(порушення в соціальному господарстві, плануванні та розподільчих 
відносинах, незадоволеності потреб молоді в матеріальних благах, 
засобах дозвілля); соціально-демографічні (перехід до малодітної сім’ ї, 
масове залучення жінок до виробництва, відчуження дитини від сім’ ї); 
соціо-технічні (міграція, урбанізація, негативний вплив ЗМІ) [2].  

Важливим чинником, який впливає на виникнення 
важковиховуваності є мікросоціум (сім’я, школа та референтна група).  

Можна визначити наступні причини важковиховуаності, які 
спричиняють складні умови сімейного виховання: батьки зловживають 
спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя; сім’ ї зі зниженим 
морально-освітнім рівнем батьків; сім’ ї, які мають низький рівень 
психолого-педагогічної культури і не мають бажання розвиватися; зовні 
благополучні сім’ ї з безвідповідальним ставленням дорослих до 
виховання дітей, зневажливим ставленням до духовного розвитку 
дитини, безконтрольністю, суперечливістю вимог [3]. 

Психологічний клімат у конфліктній сім’ ї формує негативне 
відношення дитини до прийнятих у суспільстві цінностей і норм. Якщо 
дитина виховується в родині, в якій відбуваються чвари і скандали, то 
теплі, нормальні стосунки між людьми сприймаються нею як лицемірні. 
Дитина набуває негативного досвіду спілкування: бачить, відчуває 
вороже, недоброзичливе ставлення батьків одне до одного. Вона 
зневірюється у можливості існування дружніх і довірливих стосунків між 
людьми.  

Серед сімей, що мають дефекти сімейного виховання та 
спричиняють важковиховуваність дітей, у соціально-педагогічній 
літературі виокремлюються такі: конфліктна сім’я, в якій конфлікти між 
батьками глибоко травмують психіку дітей, роблять їх 
неврівноваженими, бурхливими, грубими; асоціальна сім’я, особливістю 
якої є антигромадська спрямованість, що проявляється в наживі, егоїзмі, 
аполітизмі; педагогічно неспроможна сім’я, в якій за загальних 
сприятливих особистих взаєминах між подружжям недостатньо вірно 
налагоджуються їх взаємини з дітьми, виробляється помилковий 
педагогічний стиль у вигляді надмірної опіки, авторитаризації, потурання 
тощо [4]. 

На нашу думку, запропоновану класифікацію неблагополучних сімей 
доцільно доповнити сім’ями трудових мігрантів. Даний тип сім’ ї можна 
віднести до «групи ризику», а тому є чинником формування 
важковиховуваності підлітків. До її причин можна віднести наступні: 
відсутність економічної бази, соціальних умов. У результаті батьки або не 
помічають своїх дітей, або залишають їх на виховання прабатькам, що 
спричиняє виникнення ситуації емоційної депривації: діти відчувають 
власну непотрібність і покинутість, втрату сімейних цінностей і соціальних 
орієнтацій, що є необхідними для позитивної соціалізації дитини. 
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З. Баєрунас відзначає варіанти сімейних виховних ситуацій, що 
обумовлюють виникнення важковиховуваних підлітків: відсутність 
свідомого виховного впливу на дитину; високий рівень тиску і навіть 
насилля у вихованні; формування у дитини егоїстичних міркувань [6]. 

До факторів, що спричиняють важковиховуваність дітей у сім’ ї, 
можна віднести: недогляд (недостатня увага до дитини з боку батьків, 
дитина переважно належить сама собі); бездоглядність (дитина повністю 
належить сама собі, ніхто не займається її вихованням); насильство 
(будь-які навмисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи 
економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до дитини); 
потурання (невиконання покладених на батьків обов’язків виховання). 

Значущим мікросередовищем для соціалізації дитини є школа, тому 
недоліки шкільного виховання стають вагомою причиною формування 
важковиховуваності підлітків. 

Проблеми виховання дуже часто виникають через прорахунки в 
навчально-виховній діяльності школи. Серед них найчастіше 
трапляються такі: незнання педагогами індивідуально-психологічних 
особливостей «важких» учнів, неврахування цих особливостей в 
організації навчально-виховної роботи з дітьми; недостатні знання 
причин виникнення виховних проблем, звідси й недоцільний вибір 
засобів виховного впливу; відсутність системи в роботі з проблемними 
учнями і їх батьками; формалізм, адміністрування в роботі школи, 
несамостійне вирішення питань шкільного життя самими школярами; 
недоліки виховної роботи школи, недостатня увага до розвитку 
духовності учнів, відсутність виховання таких морально-етичних 
якостей, як турбота, милосердя, чуйність, взаємодопомога, товариськість 
та ін. [6]. 

Важливим середовищем для підлітків є референтна група. Саме 
однолітки відіграють важливу роль для підлітка. Якщо дитину не 
приймають в групі однолітків, виникають серйозні проблеми 
психологічного характеру – підліток починає специфічно поводитися, що 
зумовлено бажанням виділитися, завоювати повагу однолітків [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що важковиховуваність 
завжди зумовлюється комплексом причин, поєднанням ряду 
несприятливих обставин. Причини, що викликають важковиховуваність, 
не діють ізольовано одна від одної. Найбільш значущими чинниками, які 
стають передумовою виникнення важковиховуваності, є негативний 
вплив макросередовища (економічна ситуація в країні), помилки 
сімейного та шкільного виховання, вплив референтної групи однолітків. 

Саме тому особливого значення набуває організація та здійснення 
комплексної соціально-педагогічної підтримки важковиховуваних 
підлітків, а також їх найближчого соціального оточення, а саме батьків та 
педагогічного колективу школи.  
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Силкіна С. А. Причини виникнення важковиховуваності 

підлітків 
У статті проаналізовано підходи провідних науковців, щодо 

визначення основних причин виникнення важковиховуваності підлітків. 
Розкрито наукові погляди дослідників в області психології, педагогіки та 
соціальної педагогіки відносно природи виникнення важковиховуваності 
підлітків. На основі узагальнення існуючих чинників, що сприяють появі 
відхилень у поведінці учнів, автор виокремлює групу причин, які на його 
думку найбільш гостро впливають на появу важковиховуваності. Також в 
статті зазначається, що важковиховуваність завжди зумовлюється 
комплексом причин та поєднанням ряду несприятливих обставин, які не 
діють ізольовано одна від одної. 

Ключові слова: важковиховуваність, макросередовище, 
мікросередовище, група ризику. 

 
Сылкина С. А. Причины возникновения трудновоспитуемости 

подростков 
В статье проанализированы подходы ведущих ученых, 

относительно определения основных причин возникновения 
трудновоспитуемости подростков. Раскрыты научные взгляды ведущих 
ученых в области психологии, педагогики и социальной педагогики 
относительно природы возникновения трудновоспитуемости учащихся. 
На основе обобщения существующих факторов, способствующих 
появлению отклонений в поведении подростков, автор выделяет группу 
причин, которые, по его мнению наиболее остро влияют на появление 
трудновоспитуемости. Также в статье отмечается, что 
трудновоспитуемость всегда обусловлено комплексом причин и 
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сочетанием ряда неблагоприятных обстоятельств, которые не действуют 
изолированно друг от друга. 

Ключевые слова: трудновоспитуемость, макросреда, микросреда, 
группа риска. 

 
Silkina S. A. Сauses of wachovialoans adolescents. 
The article analyzes the approaches of leading scientists, concerning the 

definition of the main causes of wachovialoans adolescents. Disclosed 
scientific views of leading scientists in the field of psychology, pedagogy and 
social pedagogy at the origin of wachovialoans adolescents. On the basis of 
generalization of the existing factors that contribute to the occurrence of 
deviations in the behavior of adolescents, the author selects a group of reasons 
that in his opinion the most. The article also notes that difficulties in education 
always caused by a complex of causes and a combination of adverse 
circumstances, which do not operate in isolation from each other. 

Key words: difficulties in education, the macro environment, micro-
environment, at risk. 
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РОЗРОБКА ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕСТУ  
«ОЦІНКА РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ  

ДО АСОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ» 
 
Проблема схильності до асоціального впливу релігійних культів на 

сьогоднішній день є недостатньо вивченою та розробленою. В науковій 
літературі спостерігаються абсолютно протилежні одна одній точки зору 
на проблему та соціально-психологічні особливості підлітків, схильних 
до такого впливу. Окрім цього, відсутні відповідні соціально-педагогічні 
методики виявлення рівня схильності підлітків до асоціального впливу 
релігійних культів, що обумовлює складність визначення даного 
показника та необхідність розробки таких методик. Саме з цих причин 
нами було здійснено спробу розробки авторського тесту «Оцінка рівня 
схильності підлітків до асоціального впливу релігійних культів» та його 
стандартизації. 

Відповідно, метою статті є розкриття процедур розробки та 
стандартизації даного тесту, основних його характеристик та параметрів. 


