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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку соціально-

педагогічної науки проблема попередження важковиховуваності і подолання 

негативної девіантної поведінки дітей та молоді залишається актуальною. 

Педагоги, психологи і батьки все частіше вживають термін «проблемнідіти», 

«важкі у вихованні діти» та ін. Майже в кожній групі дітей – у 

загальноосвітньому навчальному закладі– обов’язково знайдеться одна 

дитина, яку педагоги характеризують як «важковиховувану». Традиційно 

терміни«важковиховуваність», «важковиховувана дитина» пов’язуються зі 

шкільним віком. 

Однак дитина не може вразстати «важковиховуваною». Причини 

такого прикрого явища як важковиховуваністьзароджуються і виявляються 

ще в ранньому дитинстві, інколи навіть непомітно дляоточуючих. 

У зв’язку з погіршенням соціально-економічних умов для розвитку 

іжиттєдіяльності індивідів у сім’ї та суспільстві, зміною 

функціонуваннявиховних соціальних інститутів, девальвацією моральних 

суспільних цінностейзначно зросла кількість соціально дезадаптованих дітей. 

Така категорія осібхарактеризується високими потенційними можливостями 

у здійсненніправопорушень, асоціальних дій. Це дає підставу розглядати їх 

як групусоціального ризику. Окрім того, небезпечність їхнього становища 

полягає і упрояві психічних деформацій, зокрема збільшення агресивності, 



жорстокості,байдужості, відчуженості, егоїстичності, зниженні рівня 

емпатійності, чуйності. 

Актуальність дослідження соціально-педагогічного змісту співпраці 

соціального педагога та органів внутрішніх справ щодо попередження 

важковиховуваваності та передумовпрофілактичної роботи з 

важковиховуваваними дітьми пояснюється з декількох причин: 

− значним зростанням кількості соціально дезадаптованих дітей; 

− відсутністю у суспільстві чіткої системи з попередження і подолання 

явищ, які породжують соціальний тип «діти «групи ризику»; 

− зміною соціального устрою за останні десятиріччя, що спричинило 

зміну в діяльності та спрямованості виховних соціальних інститутів; 

− загостренням соціально-економічної, соціально-культурної ситуації у 

країні. 

Так, як молодь живе в нових суспільно-політичних і економічних 

умовах, а також швидкими темпами розвиваються інформаційно-технічні 

технології в результаті чого в молоді з’являються нові можливості, потреби, 

бажання, інтереси і пріоритети, які вона хоче задовольнити. Разом з цим 

спостерігається різке розшарування, зубожіння населення, поширення 

наркоманії, алкоголізму, проституції, злочинів та правопорушень серед 

неповнолітніх.  

Неузгодженість між очікуваннями молоді і реальністю підвищує 

напруженість у суспільстві. Зростає кількість відхилень у поведінці 

школярів. Тому виникає необхідність запровадження нової системи 

профілактики важковиховуваності та корекції девіантної поведінки 

неповнолітніх. 

Актуальність проблеми.Проблема важковиховуваності актуальна та 

розглядається багатьма вченими, такими як: Л. В. Мардахаєв, 

Ф. А. Мустаєва, О. В. Безпалько, Ю. В. Василькова, Ю. В. Лютий. 

Останнім часом інтерес до питань важковиховуваності також 

пов’язується з розкриттям психологічних проявів девіантноїповедінки 



особистості (Ю. О. Клейберг [32]), чинників, що її зумовлюють 

(Н. Ю. Максимова [45]), форм психологічноїдопомоги дітям з відхиленням у 

поведінці (О. В. Змановська [24],М. М. Ярошко [78]), особливостей 

виховання «важких» підлітківу школі (В. Г. Баженов [1]) та сім’ї (Р. Байярд, 

Дж. Байярд [2]). 

Особливості роботи з важковиховуваними дітьми розкривають у своїх 

працях В. М. Оржеховська, С. Ю. Бородуліна, Л. М. Любін, С. А. Бєлічєва, 

В. Н. Ліпнік, А. Ф. Микитіна. А. Л. Гройсман, В. Ф. Матвєєва та інші .   

Тому виникає необхідність впровадженнянової системи профілактики 

та корекції поведінки важковиховуваних дітей у спільній діяльності з 

органами внутрішніх справ, яка мала б чітко визначену мету, завдання, 

об’єкт і суб’єкт цієї діяльності, принципи, зміст, форми і методи роботи. Цим 

і зумовлений вибір теми дипломної роботи: «Соціально-педагогічний зміст 

співпраці соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо 

попередження важковиховуваності». 

Об’єкт:соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

Предмет:зміст та форми взаємодії соціального педагога та органів 

внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності учнів ЗНЗ. 

Мета:обґрунтувати зміст та експериментальну програму взаємодії 

соціального педагога та органів внутрішніх справ щодо попередження 

важковиховуваності учнів ЗНЗ. 

Завдання: 

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми у науковій літературі. 

2. Обґрунтувати зміст та форми співпраці соціального педагога ЗНЗ з 

органами внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності. 

3. Розробити експериментальну програму забезпечення соціально-

педагогічної співпраці соціальних педагогів ЗНЗ з органами внутрішніх 

справ.  



Теоретико-методологічна основа дослідження. Дослідження 

соціально-педагогічного змісту співпраці соціального педагога ЗНЗ з 

органами внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності 

проводилось за власноруч розробленими анкетами для соціальних педагогів, 

вчителів (класних керівників). Кількість опитаних соціальних педагогів – 5 

осіб, вчителів – 38 осіб. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на 

базі загальноосвітніх шкіл міста Житомира, а саме школи №14, 21, 22, 30 та 

гімназії №1. 

Апробація результатів дослідження.Зміст та актуальність наукової 

роботи викладено у науковій публікації автора: Ващенко О. В. Проблема 

важковиховуваності. Соціально-педагогічний зміст діяльності соціального 

педагога ЗНЗ щодо попередження важковиховуваності // Актуальні проблеми 

соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. 

Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 60–61. – 

(Випуск 3). 

Структура магістерської роботи: магістерська робота складається з 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(81 найменування) та додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 

91 сторінку разом із додатками.  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставлених завдань можна зробити висновки, які є 

результатом проведеного наукового дослідження.  

У магістерській роботі з’ясовано стан досліджуваної проблеми у 

науковій літературі.На сучасному етапі розвитку соціально-педагогічної 

науки проблема попередження важковиховуваності і подолання негативної 

девіантної поведінки дітей та молоді є актуальною. Виникає необхідність 

запровадження системи профілактики важковиховуваності та корекції 

девіантної поведінки неповнолітніх, що мала б чітко визначені мету, 

завдання, об’єкт і суб’єкт цієї діяльності, принципи, зміст, форми і методи 

роботи.  

На підставі аналізу джерел можна виділити3 істотних ознаки, що 

становлять зміст поняття «важкі діти». Першою ознакою є наявність у дітей 

або підлітків відхилення від норми поведінки. Під «важкими» школярами 

розуміються, по-друге, такі діти та підлітки, порушення поведінки яких 

нелегко виправляються, коригуються. «Важкі» діти, по-третє, особливо 

потребують індивідуального підходу з боку вихователів і уваги колективу 

однолітків. Це не погані, безнадійно зіпсовані школярі, як неправильно 

вважають деякі дорослі, а такі, які потребують особливої уваги та участі 

оточуючих.  

Досліджуючи соціально-педагогічний зміст співпраці соціального 

педагога та органів внутрішніх справ щодо попередження 

важковиховуваності варто зробити висновок, що  це спільна соціально-

педагогічна діяльність соціального педагога та органів внутрішніх справ, яка 

здійснюється у загальноосвітньому навчальному закладі та має на меті 

зменшення спротиву дитини до цілеспрямованого педагогічного впливу, 

засвоєння навчальних предметів та соціальних ролей. 

Також в магістерській роботі детально обґрунтовано зміст та форми 

співпраці соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо 

попередження важковиховуваності. Вивчаючи питання соціального 



партнерства соціального педагога у вирішенні проблеми важковиховуваності 

ми розглянули партнерство із сім’ями, соціальними службами з питань 

профілактики, громадськими організаціями-партнерами, соціальними 

службами, волонтерами, психологами та практичними психологами. 

Було сформульовано висновок, що батьки мають слідкувати за 

соціальним оточенням дитини, нейтралізуючи або відсікаючи те, що шкодить 

її нормальному розвитку. Щодо співпраці з соціальними службами з питань 

профілактики та громадськими організаціями-партнерами  варто зазначити, 

що здійснюється масові акції та заходи, бесіди, лекції, рейди, конкурси, 

виставки тощо. При проведенні акцій додержуються таких принципів як 

тривалість, систематичність, поєднують різноманітні форми і методи. 

Доцільно долучати волонтерів у проведенні масових заходів, 

місячників боротьби з наркоманією та СНІД, правопорушеннями і 

злочинністю, акціях "Діти вулиці" тощо.  

Важливим є те, що у багатьох школах на сьогодні вже склалася певна 

система співпраці з правоохоронними органами, яка включає діяльність як з 

дітьми та підлітками, які схильні до правопорушень так і з усіма учнями 

навчального закладу. Однак найчастіше ця робота здійснюється здебільшого 

спонтанно, безсистемно. Саме тому сьогодні гостро постає питання про 

необхідність створення цілісної і чітко структурованої системи супроводу 

дітей та підлітків, схильних до правопорушень. Ця система включає 

просвітницьку діяльність; індивідуальну та групову консультативну роботу, 

корекційну, профілактичну та реабілітаційну роботу. 

Проведено емпіричне дослідження діяльності вчителів (класних 

керівників) та соціальних педагогів ЗНЗ, а також їх співпрацю з органами 

внутрішніх справ щодо попередження важковиховуваності.  

Результати опитування про те, як часто стикаються педагогічні 

працівники з проблемою важковиховуваності, вказують що дана проблема 

досить поширена, масштабна та регулярно виявляється. Вчителі майже не 

залучають представників МВС до діяльності, яка спрямовується на 



попередження важковиховуваності. Це свідчить про те, що дана практика не 

досить популярна серед педагогічних працівників, і яка потребує спеціальної 

організації. Такою організацією може виступати співпраця соціальних 

педагогів та вчителів з представниками органів внутрішніх справ. Де 

соціальний педагог буде брати на себе посередницькі та організаторські 

функції, що потребує певної програми. І для такої співпраці потрібна 

спеціально організована програма її забезпечення для її найбільшої 

ефективності. 

Враховуючи вище зазначені результати дослідження, нами була 

розроблена експериментальна програма забезпечення взаємодії 

соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ щодо 

попередження важковиховуваності, яка передбачає наявність мети, 

принципів, визначених суб’єктів взаємодії, структурних компонентів: 

цільовий, змістовний, організаційний та результативний. 

Метою розробленої програми є забезпечення суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії соціального педагога ЗНЗ з органами внутрішніх справ. 

В основу моделі програми покладено принципи: гуманізму, 

демократизму, наступності, індивідуалізації. Суб’єктами процесу виступають 

соціальні педагоги ЗНЗ, органи внутрішніх справ та важковиховані діти. 

Також доведено гіпотезу магістерської роботи − ефективність 

превентизації важковиховуваності знизиться, якщо використовувати 

програму забезпечення соціально-педагогічної співпраці соціальних 

педагогів ЗНЗ з працівниками органів внутрішніх справ. 

Таким чином, мета роботи досягнута, завдання виконані, а гіпотеза 

підтвердилася.  
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