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ВСТУП 

Аналіз діяльності закладів соціального захисту для підлітків з проявами 

девіантної поведінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, засвідчує 

існування комплексу матеріальних, кадрових та інших проблем, що обумовлює 

недостатній рівень подолання в дітей даної категорії агресивності, тривожності, 

дезадаптації, асоціальних вчинків. Оскільки заклади такого типу в нашій 

державі почали створюватися недавно, постала гостра проблема підготовки 

вихователів до роботи з дітьми, які мають прояви девіантної поведінки та 

дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, що вимагає у педагогів 

та соціально-психологічної служби центру певних особистісних якостей, 

професійних знань, умінь, навичок, пошуку ними нових форм, методів, 

прийомів та засобів роботи з означеною цільовою категорією. 

Проблеми девіантності, а також теоретичні обґрунтуваннядевіантної 

поведінки становили в різний час науковий інтерес таких зарубіжних учених, 

як Р. Мертон, І. Гофман, Е. Еріксон, Е. Уілсон, Г. Салліван, А. Маслоу. Цю ж 

проблематику висвітлювали у своїх працях вітчизняні учені А. Алєксандров, 

Л. Божович, Л. Виготський, А. Макаренко, В. Мендєлєвич, Г. Аванесов, В. 

Кудрявцев, та ін. Для розмежування виявів існування сутності девіантної 

поведінки велике значення мають праці Д. Фаррінгтона, Д. Веста, Л. Робінса, У. 

Шелдона, В. Степанова та ін. 

Підлітковий вік займає важливе місце в загальному процесі онтогенезу; ці 

питання докладно розкрито в роботах К. Абульханова-Славської [1], 

Б. Ананьєва [2], М. Боришевського [3], Л. Божович, А. Брушлинського [4], 

Л. Виготського [5], О. Киричука [8], Є. Климова [9], Г. Костюка [15], 

С. Максименка [10], Ж. Піаже [18], В. Семиченко [17], Ст. Холла [14] та ін. 

Дана тема є актуальною з огляду на схильність до девіантної поведінки 

підлітків, які потрапляють до центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

« Сонячний дім». 

 



Об'єкт дослідження – діяльність комунальної установи «Обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської 

обласної ради. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи роботи соціально-

психологічної служби, вихователів та адміністрації центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» з підлітками, які мають прояви 

девіантної поведінки. 

Мета дослідження – дослідити систему роботи Комунальної установи 

«Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» 

Житомирської обласної ради з підлітками, які мають прояви девіантної 

поведінки. 

Відповідно до мети дослідження були визначені завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналізпроблеми девіантної поведінки підлітків та 

охарактеризувати систему роботицентру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Сонячний дім» з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки. 

2.Дослідити зміст, форми й методи роботицентру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Сонячний дім» з підлітками, які мають прояви девіантної 

поведінки. 

3. Розробити програму посилення потенціалу фахівців центру соціально-

психологічної реабілітаціїдітей «Сонячний дім»з питань роботи з девіантними 

підлітками. 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення й аналіз науково-

педагогічної та психологічної літератури з питань девіантної поведінки 

підлітків та особливостей діяльності центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки, аналіз 

поняттійно-термінологічної системи; емпіричні – методика визначення 

схильності до девіантної поведінки М. Горської; глибинне інтерв’ю «Робота 

соціально-психологічної служби  центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Сонячний дім» з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки»; 

фокус-група «Специфіка виховної роботи з підлітками, які мають прояви 



девіантної поведінки, в умовах центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Сонячний дім». 

Публікації:  

1. Бабич.О.В. Особливості виховної роботи Комунальної установи 

«Обласний центр соціально-психологічної реабілітації  дітей «Сонячний дім»// 

Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів та 

студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, 2017. — Вид. 7. — 116 с. — С. 49-

52 

Структура роботи. Магістерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел 61. Робота викладена на 99 сторiнках друкованого тексту 

та 8 сторiнок додаткiв. 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Відповідно до першого завдання, здійснено теоретичний аналіз 

проблеми девіантної поведінки підлітків та охарактеризовано систему 

роботи центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» з 

підлітками, які мають прояви девіантної поведінки. 

З'ясовано, що більшість підлітків, які потрапляють до Центру, схильні до 

девіантної поведінки та потребуть подальшої комплексної роботи. 

Девіантна поведінка є найпоширенішою поведінкою сьогодення серед 

підлітків. Вихователям доцільно використовувати різні форми і методи роботи 

з даною категорією підлітків, для уникнення девіантних проявів у поведінці 

між різними статусами учасників виховного процесу, а саме «вихователь-

підліток», «підліток-одноліток». 

Комунальна установа «Обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради-заклад 

соціального захисту, розрахований до 50 дітей, створюється для тривалого 

(стаціонарного) перебування дітей з області віком від 3 до 18 років з сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної 

соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів 

допомоги. 

Встановлено, що у підлітків проявляються  девіантні прояви у поведінці, 

вони  конфліктують з однолітками та дорослими, провокують на бійки, крадуть 

чужі речі та схильні до шкідливих звичок. 

2. Відповідно до другого завдання, досліджено зміст, форми й методи 

роботи центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» з 

підлітками, які мають прояви девіантної поведінки. 

Проведено емпіричне дослідження. Використано такий інструментарій: 

фокус-група «Діяльність педагогічних працівників з девіантними підлітками в 

умовах центру соціально-психологічної реабілітації дітей»; глибинне інтерв’ю 

«Діяльність соціально-психологічної служби з девіантними підлітками»; 

методика схильності до девіантної поведінки М. Горської. 

 



Результати за методикою М. Горської засвідчили, що в  центрі соціально-

психологічної реабілітації є підлітки з високим рівнем схильності до девіантної 

поведінки. 

Аналізуючи результати дослідження професійної діяльності соціально-

психологічної служби центру можна зробити такий висновок, що у своїй роботі 

з даною категорією дітей фахівці спочатку надають перевагу індивідуальним 

формам роботи, а потім груповим в комплексі, психокорекційним заняттям на 

яких розігруються складні для присутніх підлітків ситуації, а також 

проводяться тренінги. 

Результати дослідження професійної діяльності вихователів, дозволяють 

зробити такі висновки: у роботі з даною категорією дітей часто виникають 

суперечки і непорозуміння, бо вони не сприймають думку дорослого, а 

заперечують будь-які нормам та правилам. Вихователі центру також проводять 

індивідуальну та групову роботу. Індивідуальні бесіди щодо порушення 

поведінкових норм, групові тренінги з профілактики негативних звичок. 

3. Відповідно до третього завдання, розроблено програму посилення 

потенціалу фахів центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Сонячний дім» з підлітками, які мають прояви девіантної поведінки. 

Запропонована Програма передбачає такі форми роботи, як тематичне 

коло, майстер-клас, методичне зібрання, «світове кафе», екскурсія по установах 

соціального типу. Теми спрямовані на подолання виявлених у процесі 

емпіричного дослідження проблем: етичних, комунікаційних, механізму 

внутрішньої взаємодії та зовнішньої співпраці, ефективних практик роботи – 

дій, спрямованих на підвищення результативності роботи з підлітками, які 

мають девіантну поведінку. 
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