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Вступ 

Актуальність дослідження. В останні роки масовий характер набрала 

проблема девіантної поведінки неповнолітніх і стала ключовою у роботі 

соціологів, соціальних працівників, психологів, медиків, працівників 

правоохоронних органів. Гостро постала окреслена проблема і у роботі 

соціального педагога школи, адже саме цей спеціаліст виконує 

профілактичну роботу. З точки зору соціальної педагогіки профілактика 

девіантної поведінки неповнолітніх — це цілісна система науково-

обгрунтованих та своєчасно вжитих соціально-психолого-педагогічних 

заходів з попередження формування відхилень від найбільш важливих 

соціальних норм поведінки. Її ефективність досягається комплексністю 

профілактичних заходів, використання методів, технологій соціально-

педагогічної діяльності. 

Але мало хто із науковців вивчав особливості впливу різноманітних 

методів профілактики на підлітків. Так, відеометоду, як одному з впливових 

методів роботи з дітьми підліткового віку не приділяли належної уваги і, в 

більшості випадків, розглядали його як метод навчання або аналізували лише 

його окремі форми (відеолекторії, відеоклуби, мультиплікації тощо). 

 Тому актуальними виступає суперечність між необхідністю проведення 

профілактики девіантної поведінки школярів, і недостатньою розробленістю 

методів, прийомів організації та здійснення профілактичної діяльності. 

Теоретична основа дослідження. Розробки нових підходів до 

визначення і діагностики відхилень (екологічний, психодіагностичний, 

емпіричний та ін.) підтверджує інтерес світової та вітчизняної наукової думки 

до проблеми відхилення у  поведінці, до розробки адекватної у використанні 

класифікації видів профілактики навчання  (І. Козубовська , В. Кондрашенко , 

Є. Торндайк ). Проблемами профілактики і корекції девіантної поведінки 

підлітків в умовах шкільного середовища займалися Н. М. Ветров, С. І. 

Григорьєв, Л. Д. Деміна, В. І. Загвязінський, Б.С. Кобзар, Е.І. Петухова, В.А. 



Татенко, Т.М. Титаренко,   А. А. Реан. Серед українських вчених і педагогів 

розробці цього напрямку соціальної педагогіки присвятили свої праці О. С. 

Тарновська, В. М. Оржеховська,  Н. П. Пихтіна, О. І. Толчініна, Т. О. 

Саванчук, О. В. Шарапова та ін. 

Мета дослідження: дослідити ефективність використання відеометоду у 

роботі соціального педагога загальноосвітньої школи для попередження 

девіантної поведінки в учнів підліткового віку. 

Метою дослідження детерміновані такі його завдання : 

1. Проаналізувати наукову літературу з теми дослідження, визначити 

поняття «метод», «відео метод», «девіантна поведінка». 

2. Охарактеризувати основні форми та методи роботи соціального 

педагога з попередження девіантної поведінки. 

3. Провести емпіричне дослідження та моніторинг рівня девійацій серед 

підлітків для визначення ефективності відеометоду у профілактичній 

роботі соціального педагога. 

4. Розробити програму відеолекторію з попередження девіацій у 

підлітків. 

 Об’єкт дослідження: соціально-педагогічна профілактика девіантної 

поведінки підлітків. 

 Предмет дослідження: відеометод у роботі соціального педагога. 

Методи дослідження. Теоретичні методи включали аналіз психолого – 

педагогічних, соціально – педагогічних, методичних джерел. Для досягнення 

поставленої в роботі мети використовується комплекс емпіричних методів, 

вибір та поєднання яких залежать від змісту проблеми, яка вивчалася, а саме: 

методика вивчення рівня агресії Басса-Дарки, авторська анкета, аналіз річних 

планів соціальних педагогів.  

Характеристика експериментальної бази дослідження. Дослідження 

проводилось на базі ліцею № 25 ім. М. О. Щорса м. Житомира. Загальна 

кількість респондентів складає 80 учнів 9 класів.  



Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути враховані в виховному процесі, за рахунок вдосконалення 

методів і форм профілактичної роботи з учнями.  

Публікація: Шупікова В. Роль відеометоду у профілактиці девіантної 

поведінки підлітків. / Шупікова В. // Актуальні проблеми соціальної сфери: 

[збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик] 

Житомир: 2015.№ 4  С. 15-16. 

 Структура бакалаврської роботи: робота складається з вступу, 3 

розділів, висновків до цих розділів, загального висновку, списка 

використаних джерел та додатків.    

 Загальний обсяг роботи складає 75 ст., з них: вступ – 3 ст., 

основного тексту  72 ст.. 

 

 

 



Загальні висновок 

1.Відповідно до першого завдання магістерської роботи було 

проаналізовано ряд наукової літератури з соціології, психології, педагогіки, 

соціальної педагогіки, що дало змогу визначити поняття метод, як сукупність 

прийомів, операцій, за допомогою яких досягається поставлена мета, 

розв'язується конкретне завдання.  

До педагогічних методів навчання відноситься і відеометод – це 

наочний багатофункціональний метод навчання, який полягає у використанні 

відеоматеріалів і активізує наочно-чуттєве сприймання, забезпечує більш 

легке і міцне засвоєння знань в їх образно-понятійній цілісності та емоційній 

забарвленості. Основною перевагою цього методу є наочність інформації, яка 

є більш доступною для сприйняття, а відтак, легше і швидше засвоюється. 

Проте кіноекран і телевізор слабко стимулюють розвиток абстрактного 

мислення, творчості та самостійності. Потрібні спеціальні завдання, вправи зі 

сприймання і запам'ятовування наочної інформації, розвитку мислення і 

самостійних досліджень.Тобто, відеометод    це метод роботи, що базується 

на аудіовізуальному сприйняттю матеріалу аудиторією, що дає змогу швидше 

запамятовувати та сприймати інформацію, але лише при активному 

стимулюванню уваги та поясненню лектора. Аналізуючи поняття ―девіантна 

поведінка‖, було визначено, що воно має широке значення і використовується 

у багатьох галузях наук, таких як: соціологія, психологія, педагогіка, 

соціальна педагогіка, кримінологія і тлумачиться, як дія, вчинок або 

поведінка, що є протизаконною, аморальною, не узгодженою, не 

відповідною, суперечною, негативною або такою, що ухиляється від 

нормальної поведінки або від соціальних (суспільних), культурних, 

моральних норм. 

2. Охарактеризовано основні форми та методи роботи соціального 

педагога з попередження девіантної поведінки. 

Основний акцент профілактичної діяльності соціального педагога 

спрямований на роботу з групою , яка включає: профілактику причин та 



наслідків девіантної поведінки. Формами цієї роботи є проведення групових 

дискусій для формування групової позитивної думки; проведення рольових 

ігор (програвання основних складних ситуацій), завдяки яким досягається 

розвиток особистості, навичок спілкування в колективі; диспут, в якому 

проходить ділова гра; екскурсія; бесіда; організація вільного часу учнів, 

оскільки незмістовне дозвілля є однією з причин залучення дітей асоціальних 

дій. Надання інформація щодо діяльності гуртків; клубів, секцій, дитячих та 

молодіжних організацій: формування міцних установок на дотримування 

здорового спосібу життя; просвітницька робота з педагогічним колективом; 

посередницька робота, залучення до профілактики батьків, соціальних служб, 

міліції, громадських організацій тощо; подолання соціально-педагогічної 

занедбаності підлітків.  

 Також до специфічних методів профілактичної роботи можна віднести : 

профілактичну консультативну бесіду; мінілекцію; анкетування; системне 

спостереження; рольові ігри; профілактичні тренінги; соціальнц рекламц; 

відеолекторії; метод підтримки та стимулювання нових навичок, моделей 

поведінки; метод завчасної нейтралізації конфліктної ситуації; метод 

профілактичного втручання; дискусійні клуби тощо. 

3. Був проведений аналіз річних планів соціальних педагогів м.  

Житомира,який виявив, що соціальні педагоги виділяють профілактичну 

діяльність в окремий напрям роботи і мають обов’язкові тематичні блоки 

заходів для учнів, батьків, вчителів (пропаганда здорового способу життя; 

профілактика шкідливих звичок; профілактика будь-яких проявів насильства; 

профілактика протиправних дій) в яких використовують такі форми 

проведення занять: лекції, тренінги, бесіди, конкурси, акції, зустрічі зі 

спеціалістими різних сфер діяльності, тренінги з використання 

відеоматеріалів, круглі столи, відеолекторії та інші. Тобто, соціальні педагоги 

м. Житомира рідко використовують відеометод у превентивній діяльності, 

перевагу надають словесним методам  лекціям, бесідам, але при цьому 

використовують й інтерактивні методи роботи – тренінги, конкурси, акції. 



Також було встановлено,що тренінги, відео-клуби та ігрові квести – це ті 

форми превентивних занять, які найбільше подобаються учням. Адже, 

основною перевагою у них є: взаємодія з колективом, власна активність, 

легкість сприйняття інформації, цікавий виклад матеріалу, можливість 

задуматись над проблемою. Тобто, респондентам подобається відвідувати 

заняття з використанням відеометоду, але у роботі соціального педагога він 

використовується рідко, це можна пояснити складністю опрацювання 

відеоматеріалів, підготовки кабінету та відсутності необхідної бази фільмів. 

Після моніторингу рівня агресії до і після проведення відеолекторія з 

профілактики агресивної поведінки підлітків, було встановлено, що рівень 

агресії знизився на 14%, що говорить про високий вплив відеометоду на 

свідомість підлітка. 

4. Після проведення пробного відеолекторію по профілактиці девіацій 

серед підлітків, було розроблено програму відеолекторію по профілактиції 

різних проявів девіантної поведінки підлітків. Окреслений відеолекторій 

складається із 8 тематичних блоків  по 4 заняття щомісяця. Метою 

відеолекторія є: профілактика різних проявів девіацій серед підлітків. Тобто, 

річний відеолекторій з профілактики девіантної поведінки підлітків 

допоможе  сформувати в них чітке розуміння девіантної поведінки, 

усвідомити її негативні наслідків та основні причини виникнення девіацій у 

підлітковому віці і як результат  призведе до усвідомленої, поміркованої та 

правомірної поведінка учнів. 
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