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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Зміни в сучасному суспільстві сприяють 

поширенню явищаѐ лихослів’яѐ в нашому мовленні. Подвійніѐ стандарти, 

девальвація моральнихѐ норм, ускладненняѐ життя, прогресѐ безробіття, 

зростанняѐ напруженостіѐ в суспільствіѐ призводять до зростання 

агресивностіѐ людей, яка, зокрема, проявляєтьсяѐ на вербальному рівні 

шляхомѐ використанняѐ в мові лайливих слів і нецензурної лексики.  

Брутальнийѐ стиль спілкуванняѐ стає нормою, модою для різних 

верств населення. Використовують нецензурну лексикуѐ на вулиці, під час 

роботиѐ на виробництві, в установах, наѐ ринках, у місцяхѐ відпочинку,ѐ у 

себя вдома,ѐ в присутності всіхѐ вікових категорій людей. Лихослів'яѐ легко 

переймається і прищеплюєтьсяѐ – це ганебне явище так розрослося,ѐ що вже 

не усвідомлюється як девіація.ѐ  

Явищеѐ лихослів’яѐ людству знайомеѐ здавна, однак ніколиѐ лихослів'я 

не носило такого масовогоѐ характеру, такого небаченого розмаху,ѐ як 

останнім часом. Нецензурніѐ слова чуємо з радіоѐ та телевізора,ѐ читаємо зі 

сторінокѐ сучаснихѐ книг, журналів,ѐ газет. З'явилася навіть якась проста 

форма лихослів'я,ѐ коли матюкиѐ замінюютьсяѐ іншими словами, але 

перебуваютьѐ у фразі на звичних місцях.  

Проблема підвищенняѐ культуриѐ спілкування підростаючого 

покоління ѐзавжди була ѐактуальною, особливо в підлітковому віці. Адже 

підлітковий вік є перехідною ланкоюѐ від дитинстваѐ до дорослості, від 

незрілостіѐ до зрілості. Саме у цей періодѐ життяѐ людиниѐ закладаються 

основиѐ особистості, норми моралі, її здатність до адекватної оцінки 

суспільних процесів, умінняѐ застосовуватиѐ набутийѐ досвідѐ для 

розгортанняѐ своєї життєдіяльності. Тобто те, що буде закладеноѐ у процесі 

формуванняѐ особистості підлітка, буде супроводжуватиѐ людину протягом 



життяѐ і буде важко корегуватися.ѐ Тому дуже важливо, щоб у підлітковому 

віці заклаласяѐ правильнаѐ культураѐ спілкування. 

Проблема культури мови загалом і підліткового лихослів’я зокрема 

розглядалася в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників: 

Н. Арутюнової, Б. Баєвої, Р. Байярда, Р. Берона, Л. Долинської, М. Жинкіної, 

К. Лоренца, Е. Носенкової, Д. Річардсона, Г. Сагач, Н. Чепелєвої,  та інших. 

Однак, незважаючи на наявність численних наукових доробків, 

присвячених проблемам вживання нецензурної лексики, спеціальних 

досліджень, які в достатній мірі розкривають соціально-педагогічні умови 

попередження лихослів’я, не виявлено. Саме тому нами вибрано тему 

«Соціально-педагогічні умови попередження лихослів’я у підлітковому 

середовищі» . 

Об’єкт дослідження:  лихослів’я як соціально-педагогічне явище. 

Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови попередження 

лихослів’я у підлітковому середовищі. 

Мета дослідження: охарактеризувати соціально-педагогічні умови, які 

попереджають вживання лихослів’я (ненормативної лексики) серед підлітків 

і розробити рекомендації для майбутніх соціальних педагогів щодо 

попередження лихослів’я у підлітковому середовищі 

Завдання дослідження: 

1. Розглянути сутність базового поняття «лихослів’я». 

2. Визначити основні умови попередження лихослів’я у підлітковому 

середовищі. 

3. Розробити рекомендації майбутнім соціальним педагогам щодо 

попередження лихослів’я серед підлітків. 

Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи 

наукового дослідження: теоретичні (аналіз наукових джерел, синтез, 

узагальнення, порівняння, конкретизація), емпіричні методи (опитування, 

тестування). 



Практичне значення дослідження: практичне застосування 

результатів дослідження здійснене шляхом підготовки методичних 

рекомендацій для  майбутніх соціальних педагогів щодо попередження 

лихослів’я у підлітковому середовищі. 

Теоретичне значення дослідження: теоретично обґрунтовано й 

емпірично перевіряно вплив системи соціально-педагогічних умов 

попередження лихослів’я у підлітковому середовищі. 

Публікації за темою дослідження: Ланчук Г. І. Соціально-

педагогічні умови попередження лихослів’я у підлітковому середовищі / Г. І. 

Ланчук // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт 

викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. – 158 с. 

(Випуск 4). – С. 37–39 

Структура дослідження. Бакалаврська робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (51 джерела, з них – 3 іноземною мовою), додатків (4). 

Загальний обсяг роботи складає 92 сторінок. Робота містить 6 рисунків 

автора та 5 таблиць. 



Загальні висновки 

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури та проведеного 

дослідження щодо вивчення  соціально-педагогічних умов попередження 

лихослів’я в підлітковому середовищі зроблено такі висновки: 

1. Відповідно до першого завдання проаналізовано поняття 

«лихослів’я». Лихослів’я не просто набір непристойних слів, а воно є 

свідченням духовних, психологічних, соціальних відхилень людини. У 

філософії та психології це явище передають через термін «інвектива», що 

означає різкий викривальний виступ проти кого-небудь, чого-небудь; 

образлива промова, лайка, випад. Явище лихослів’я культурно обумовлене і 

його розвиток пов'язаний з уведенням морально-соціальних табу. Явище 

лихослів’я є суспільно неприйнятим, його засуджують культура, релігія, 

мораль. Проте воно розвивається, цим самим демонструючи десоціалізацію 

та декультуризацію  нації, показує слабкість, зубожіння мови, аморальність 

мовця. 

2. Проведено емпіричне дослідження з учнями, з якого було 

визначено, що умови вживання лихослів’я  різноманітні і можуть залежати 

від багатьох факторів, а саме: виховання,  перешкоди в діяльності, 

когнітивної кризи, дисгармонійності Я-образу, не сформованості 

мотиваційної сфери, спадкових ознак, середовища вулиці, телебачення, 

громадських місць та інших. Однак, визначальними умовами попередження 

лихослів’я серед підлітків є: умови просоціальних комунікацій в групах 

однолітків, врахування клімату та виховного стилю в сім’ї та забезпечення 

активної позиції школи, як основні інститути соціалізації дитини та фактори 

формування особистості. 

3. На основі аналізу результатів емпіричного дослідження 

розроблено методичні рекомендації з попередження ненормативної лексики 

серед учнівської молоді на рівні батьків, учителів, учнівських груп та 

об’єднань. Проводити просвітницьку роботу з батьками, з досвідченими і 

майбутніми педагогами, реалізовувати психолого-педагогічну, корекційну і 



профілактичну роботу з дітьми; організовувати корекційні заняття з учнями 

із самоусвідомлення негативного впливу лихослів’я на життєдіяльність 

особистості, зниження рівня агресії, розвитку емпатії; організовувати 

тренінги-семінари для вчителів із підвищення їхньої психолого-педагогічної 

компетентності у розв’язанні проблем професійного та неформального 

спілкування; проводити бесіди і роз’яснювальну роботу з батьками щодо 

налагодження неконфліктних і партнерських стосунків зі своєю дитиною.  
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