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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ  
ПРАВОПОРУШ ЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Профілактика правопорушень серед молоді -  це сукупність державних і 
громадських заходів, спрямованих на нейтралізацію причин та умов 
правопорушень і злочинності. Складовими цієї важливої справи с формування 
у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості. 
Досвід показує, що увага до цього питання невипадкова, адже статистика 
свідчить, що кількість злочинів та протиправних дій, які були вчиненні 
неповнолітніми постійно зростає. Це велике державне питання. В його 
правильній постановці і розв’язанні зацікавлені всі: державні структури, 
громадські організації, школа і сім’я. Воно зачіпає долю мільйонів людей, 
більше того -  майбутнє нашої країни. Ідеї демократизації і гуманізації 
навчально-виховного процесу в освітніх закладах слід реалізовувати в тісній 
взаємодії з релігійними закладами, медичними, юридичними та соціального 
захисту населення. Тільки в співпраці та плідній взаємопов’язуючій роботі, 
включаючи і співпрацю шкільного психолога та соціального педагога, можна 
прийти до бажаних змін, забезпечити відповідну корекційну роботу з окремими 
учнями, які мають асоціальну спрямованість поведінки.

Необхідність створення комплексної інноваційної моделі профілактики 
підліткової злочинності зумовлена передусім потребою в новій, більш 
ефективній системі реагування на правопорушення та запобігання злочинності 
серед неповнолітніх.

http://textarchive.ru/c-1931329-pall.html
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Профілактика протиправної поведінки неповнолітніх розглядається 
протягом останніх років досить інтенсивно досліджувалась як українськими 
вченими, так і вченими близького і далекого зарубіжжя: психологами, 
педагогами, медиками, юристами, філософами.

Важливе значення для розробки теоретичних основ профілактики 
протиправної поведінки мали фундаментальні дослідження загальних проблем 
виховання таких відомих українських вчених, як М. Ярмаченка, А. Алексюка, 
І. Зязюна, Н. Ничкало, Б. Кобзаря, Н. Чепелевої, С. Дем’янчука, 
М. Боришевського, О. Киричука та ін..

Серед західних зарубіжних вчених, які внесли значний вклад у вивчення 
проблеми відхилень у поведінці неповнолітніх, слід відзначити таких, як: 
Д. Джілберт, І. Шелдон, Д. Доллард, Д. Вест, Д. Боублі, М. Раттер, 
К. Леонгарда та ін. [1, 6-7].

В Україні дослідженням профілактики правопорушень підлітків 
займалися О. Ємець, В. Єрьоменко, Г. Кашкарьов, Н. Квітковська,
1. Козубовська, Г. Міньковський, С. Немченко, В. Оржеховська, Є. Петухов,
О. Пилипенко, Г. Пономаренко, О. Сєверов, В. Тат єн ко, Т. Федорченко, 
М. Фіцула, Ю. Янченко та ін.

Зазначимо, що основні положення технології соціально-педагогічної 
роботи щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі було 
розроблено Н. Бсссоновою, О. Безпалько, Р. Вайполою, Н. Гузій, І. Закировою, 
М. Євнух, А. Капською, І. Ковчиною, Г. Лактіоновою, І. Пешею, Ю. Руденком,
О. Сердюк [2, 3].

Соціально-педагогічна робота з правопорушниками мас за мету 
запобігання розповсюдження правопорушень як соціального явища, їх 
негативним наслідкам; запобігання формуванню схильності до протиправної 
поведінки, створення умов для повернення до нормативного життя осіб, 
схильних до протиправної поведінки.

Одним із напрямків такої роботи с профілактика правопорушень.
Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні поняття соціально- 

педагогічна профілактика правопорушень серед неповнолітніх.
Аналіз соціально-педагогічної літератури показує, що профілактика 

(з грецького ргоркуіасіісоя -  попередження, превенція) розглядаггься як 
складова частина будь-якої діяльності, яка спрямована на попередження 
виникнення і розвитку соціальних проблем і проблем особистості.

В умовах навчального закладу соціально-педагогічна профілактика 
Грунтуггься на своєчасному виявленні та виправленні негативних 
інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що 
зумовлюють невідповідність психічного та соціального розвитку 
неповнолітніх, їх поведінки, стану здоров’я, організації життєдіяльності та 
дозвілля встановленим нормам.

Також, соціально-педагогічна профілактика є те, що, з одного боку, вона 
спрямована на попереджувальне формування позитивних життєвих установок, 
цінностей, соціального досвіду підлітка, а з іншого -  об’єктом її уваги 
виступають підлітки, які отримали негативний життєвий досвід і опинились в 
соціально небезпечних ситуаціях. Таким чином, в залежності від ступеня 
порушення соціальних норм у соціально-педагогічній профілактичній роботі
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використовуються заходи щодо попередження, запобігання чи припинення 
девіантної поведінки [2, 12].

Л. Линник встановлено також, що за останні 20 років у соціально- 
педагогічній профілактичній роботі почало широко використовувалися таке 
поняття як «підхід». Зокрема В. Галузинський та М. Євтух, подають його як 
виділення головного “в соціально-педагогічному явищі, образно кажучи, як 
«бінокль», у який педагог розглядає предмет свого дослідження.

За дослідженнями В. Білоусової, завданням соціального педагога є 
виявлення та розвиток усіх позитивних сил важковиховуваного підлітка, 
забезпечення усвідомлення ним своєї неповторності і на основі цього 
спонукання до самовиховання та самореалізації, яка б не пригнічувала чеснот та 
інтересів навколишніх, не мала б соціально-деструктивного характеру [2, 15].

Зазначимо, що оптимальний підхід до соціально-педагогічної профілактики 
важковиховуваності підлітків, за І. Б. Закіровою, полягає перш за все в тому, 
що соціально-педагогічні впливи спрямовані на формування позитивних рис 
особистості важковиховуваного в цілому, на інтеграцію в цілісну систему всіх 
цілеспрямованих соціально-педагогічних впливів на неї, а в основі цього 
лежать ідеї єдності, цілісності, нероздільності.

А. Куракін, Л. Новикова цілісність трактують як одну з основних 
властивостей соціально-педагогічної профілактичної системи, оскільки 
цілісність відображає не тільки об’єкт в цілому, але й процеси і механізми 
об’єднання частин в ціле, сутність, результат інтеграції, тобто те більше, що 
воно являє собою як інтегровану єдність, а не суму його складових.

Що ж до цілісного підходу, то, як зазначає Г. Троцко, він передбачає: 
необхідність обліку всієї сукупності економічних, соціальних, моральних та 
інших умов, які сприяють формуванню особистості підлітка; надають 
позитивних якостей особистості важковиховуваного підлітка. Організація 
змісту і структури соціально-педагогічної профілактичної діяльності потребує 
оптимального добору соціально-педагогічних методів і засобів; визначення 
соціально-педагогічних умов, що забезпечують успіх реалізації мети; облік 
результатів соціально-педагогічної діяльності [2, 17-18].

У теорії соціальної педагогіки і соціальної роботи (О. Безпалько, 
А. Капська, І. Пінчук, С. Толстоухова, Н. Чернуха) визначають підходи до 
тлумачення профілактики, а саме:

-  як систему заходів, спрямованих на попередження, обмеження та 
локалізацію негативних явищ у соціальному середовищі;

-  як один із напрямків соціальної роботи з попередження негативних явищ, 
локалізації її причин в соціальному середовищі або мінімізації наслідків і 
створення умов, що забезпечують та підтримують якість життєдіяльності 
неповнолітніх.

На думку сучасного українського дослідника О. Безпалько соціально- 
педагогічна профілактика спрямована на превенцію соціальних проблем чи 
життєвих криз неповнолітніх, окремих груп або попередження ускладнення 
вже наявних проблем і складається з комплексу економічних, правових, 
медичних і психолого-педагогічних заходів, спрямованих на попередження, 
обмеження та локалізацію негативних явищ у соціальному середовищі. 
Соціально-педагогічна профілактика ґрунтується на своєчасному виявленні та
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виправлені негативних, інформаційних, педагогічних, психологічних, 
організаційних чинників, що зумовлюють відхилення в психологічному та в 
соціальному та соціальному розвитку школярів, їхньої поведінці, стані 
здоров’я, так в організації життєдіяльності та дозвіллі.

Відомий білоруський дослідник В. Кондрашенко соціально-педагогічну 
профілактику визначає як комплекс засобів, спрямованих на попередження * 
девіантної поведінки.

Російський вчений-соціолог М. Гуслова трактує соціально-педагогічну 
профілактику як систему соціально-економічних, організаційно-виховних, 
медичних заходів, здійснених державою, органами та закладами соціального 
захисту, освіти з метою не допустити відхилення від загальноприйнятих норм і 
правил, зменшити їх прояв.

Так, відомий білоруський дослідник А. Тарас вивчаючи умови 
попередження групових девіацій неповнолітніх, доводив, що соціально- 
педагогічна профілактика девіантної поведінки включає заходи щодо 
виявлення усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного 
виховання, а також цілеспрямовану роботу з тими школярами, які мають 
відхилення у поведінці від моральних і правових норм. Однак під час аналізу 
недоліків шкільного виховання, проведеного автором, виявлення нечіткість 
теоретичних основ дослідницького підходу: заходи щодо усунення
конкретних недоліків сімейного і шкільного виховання розглядаються 
розрізнено, як самі недоліки.

Дослідження І. Невського присвячене пошукам шляхів і засобів 
попередження і подолання педагогічної занедбаності школярів у процесі 
навчання, зокрема, підвищенню виховного впливу процесу навчання на цю 
категорію учнів.

Із подоланням недоліків шкільного, сімейного виховання пов’язує систему 
профілактики в школі Т. Тарасова яка відмічає, що система соціально- 
педагогічної профілактики в школі мас бути представлена двома основними 
групами засобів: загальною ранньою профілактикою з усіма учнями і 
спеціальною профілактикою з учнями «групи ризику» та їх батьків [3, 76-77].

Отже, у нашому дослідженні соціально-педагогічна профілактика 
розглядається як попередження і подолання девіантної поведінки. Ми 
погоджуємося з думкою Т. Федорченко, який пов’язує соціально-педагогічну 
профілактику з конкретного морального почуття відповідальності. Визначає 
соціально-педагогічну профілактику як комплекс цілеспрямованих 
колективних і індивідуальних впливів на свідомість, почуття та волю учнів з 
метою вироблення імунітету до негативних впливів оточуючого середовища, 
попередження асоціальної спрямованості неповнолітніх, їхньої 
антигромадської поведінки і перебудови ставлення учнів до оточуючої 
дійсності у процесі перевиховання. Сутність профілактики полягає у розвитку 
почуття відповідальності молоді за свою поведінку, яке сприяє, глибокому 
усвідомленню не лише своїх прав, а і обов’язків.

Соціально-педагогічна профілактика має розглядатися як самостійний вид 
соціально-педагогічної діяльності зі своєю метою, мотивами, умовами, 
інтерпретацією методів виховання. Тому, подальшим напрямком нашої роботи 
розглянути зміст соціально-педагогічної профілактики.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРУ

В умовах розбудови сучасного демократичного суспільства одним із 
пріоритетних завдань соціально-педагогічної науки є соціальний розвиток 
особистості, ствердження власної індивідуальності та формування 
толерантного ставлення до інших людей. Розвиток соціальності як сукупності 
відповідних знань, умінь, почуттів і мотивацій сприяє культурному розвитку 
суспільства загалом і зокрема.

1 Іроблему розвитку соціальності розглянуто в багатьох наукових 
дослідженнях, зокрема -1 . Мавриної, О. Мантурова, В. Нікітіна, О. Рассказової, 
А. Рижанової. Питання розвитку соціальності студентської молоді окреслено в 
працях О. бурим, О. Пахомової, І. Сергієнко, О. Мерзлякової, В. Шахрай та ін. 
Зокрема, І. Сергієнко, В. Шахрай наголошують на доцільності застосування 
інтерактивного театру як засобу розвитку соціальності студентської молоді. 
Мета публікації -  розкрити сутність процесу розвитку соціальності як 
соціально-педагогічної проблеми, визначити особливості процесу розвитку 
соціальності студентської молоді й обґрунтувати актуальність застосування 
інтерактивного театру в цьому процесі.

Узагальнення досліджених наукових праць М. Кіпніс, І. Курліщук,
І. Палько, О. Пахомової, О. Рассказової дає нам підстави розглядати поняття 
«соціальність» як комплексну соціально детерміновану характеристику 
індивіда, що забезпечує якісну міжособистісну взаємодію, у структурі якої

60


