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ВСTУП
Актуальнiсть дослiдження. Останнім часом в Україні у різних сферах
життя та освітнього процесу відбуваються кардинальні і стрімкі зміни, що
призводять до різних поведінкових відхилень у підлітковому середовищі.
Підлітковий вік вважають одним із найскладніших періодів розвитку людини,
адже незважаючи на його відносну короткочасність, він практично визначає все
подальше життя людини. Часто трапляється так, що необізнаність підлітка та
брак у нього життєвого досвіду штовхають його до необдуманих вчинків, і як
наслідок, виникає ризик віктимної поведінки. Через свої вікові особливості,
підлітки більше ніж інші категорії піддаються впливу віктимогенних чинників.
Саме підлітки через несформованість власної системи ціннісних орієнтацій та
схильність удаватися до крайнощів - найбільше піддаються зовнішнім впливам,
які відіграють значну роль у детермінації віктимної поведінки. Аналізуючи
негативні тенденції у підлітковому середовищі в ЗНЗ, можна виокремити такі
віктимні прояви, як високий рівень агресивності, жорстокості, конформність та
ригідність підлітків. Усі перераховані поведінкові прояви значно активізують
процес віктимізації, а саме: перетворення підлітка у жертву несприятливих
умов соціалізації. В сучасних умовах підлітки дуже часто стають жертвами
жорстокого поводження, злочинів та насильства, саме тому проблема
віктимності підлітків та її соціально-педагогічна профілактика займає вагоме
місце серед інших актуальних проблем сучасності.
На сьогодні, збільшення кількості віктимних підлітків є нагальною
проблемою, розгляд і розв’язання якої спонукали багатьох вітчизняних та
закордонних дослідників до переосмислення проблеми вибору відповідних
форм та методів соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки
підлітків. Так, наприклад, ключові поняття і специфіку соціально-педагогічної
віктимології розглядали такі науковці, як: Т. Ф. Алєксєєнко, О. О.
Андроннікова,

М. А. Галагузова, Л. Г. Захарова, Ф. А. Мустаєва, В. І.

Полубинський, Д. В. Рівман, М. В. Шакурова. Актуальні питання профілактики
підліткової віктимності відображені у роботах С. А. Белічевої, В. І.

Загвязинського, А. В. Мудрика, Р. В. Овчарової, М. А. Одинцової, В. В.
Терпелюка, Г. Й. Шнайдера та інших науковців.
Таким чином, недостатня розробленість теоретичних засад розвиваючої
та профілактичної роботи з віктимними підлітками – учнями ЗНЗ спричиняє
ситуацію, коли соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки в
підлітковому середовищі сьогодні не здійснюється на належному рівні, а
профілактично-корекційні заходи не завжди підібрані адекватно і тому не є
цілком ефективними. Відповідно до цього, можна виділити декілька
суперечностей з приводу зазначеної проблематики:
1) необхідністю цілеспрямованої системи, яка б передбачала соціальнопедагогічну профілактику та підтримку підлітків із запобіганням одночасно
всіх актуальних видів віктимної поведінки та відсутністю відповідних програм
профілактики соціально-педагогічних чинників та факторів віктимізації;
2) наявністю різноманітних форм та методів соціально-педагогічної
роботи з підлітками загалом та тим, що вони не застосовуються в соціальнопедагогічній діяльності ЗНЗ.
Охарактеризовані суперечності, особлива актуальність проблеми, її
недостатня теоретична та практична розробленiсть й обумовили вибір теми
дипломної роботи, а саме: «Діяльність соціального педагога ЗНЗ щодо
профілактики віктимної поведінки підлітків».
Мета дослiдження: теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити соцiально-педагогiчний змiст та форми соціально-педагогічної
профілактики віктимної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ.
Завдання дослiдження:
1.

Проаналiзувати сутнiсть i змiст поняття «віктимна поведінка» в

теорiї та практицi соцiально-педагогiчної дiяльностi.
2.

Охарактеризувати основні чинники та

фактори формування

віктимної поведінки в підлітковому середовищі та описати критерії ризику
віктимізації підлітків.

3.

Вивчити

основнi

засади

профілактичної

діяльності

в

ЗНЗ,

обгрунтувати зміст, форми та напрями соціально-педагогічної профілактики
віктимної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ.
4.

Розробити програму щодо соцiально-педагогiчної профiлактики

віктимної поведінки пiдлiткiв в умовах ЗHЗ.
Об’єкт

дослiдження:

процес

соціально-педагогічної

профілактики

віктимної поведінки підлітків.
Предмет дослiдження: система форм та методів соціально-педагогічної
профілактики віктимної поведінки підлітків в умовах загальноосвітнього
навчального закладу.
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження
було

використано

аналiз

науково-теоретичних

джерел,

систематичне

спостереження, анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та
якiсної обробки отриманих результатiв.
Експериментальна

база

дослідження:

дослiдно-експериментальна

робота здiйснювалася на базi Житомирського екологічного ліцею №24.
Практичне значення дослiдження полягає в розробці програми щодо
соцiально-педагогiчної профiлактики віктимної поведінки пiдлiткiв в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
Теоретичне значення дослiдження: узагальнено і систематизовано
наукові

дослідження

про

сутність та специфіку соцільно-педагогічної

профілактики віктимної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ.
Публiкацiї за темою дослiдження. Основні теоретичні положення та
результати дипломного дослідження знайшли своє відображення у одному
науковому виданні, а саме: Вонсович Ю. Ю. Діяльність соціального педагога
ЗНЗ щодо профілактики віктимної поведінки підлітків / Ю. Вонсович //
Актуальні проблеми соціальної сфери: [зб. наук. робіт викладачів і студентів /
за ред. Н. П. Павлик]. — Житомир: Вид-во Житомирського державного
університету імені Івана Франка, 2017. — С. 77 — 79.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох
розділів,

висновків

до

кожного

з них,

загальних

висновків,

списку

використаних джерел (79 найменувань, 5 з яких – іноземною мовою), додатків.
У роботі міститься 6 таблиць, 17 рисунків. Загальний обсяг дипломного
дослідження – 113 сторінок, з них 80 сторінок – основного тексту.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Отже, поставлені цілі та завдання на початку роботи можна вважати
виконаними, адже було проаналiзовано сутнiсть i змiст поняття «віктимна
поведінка» в теорiї та практицi соцiально-педагогiчної дiяльностi. Також були
охарактеризовані основні чинники та фактори формування віктимної поведінки
в підлітковому середовищі та описано критерії ризику віктимізації підлітків. У
дипломній роботі також були проаналізовані основнi засади профілактичної
діяльності, обгрунтовано зміст, форми та напрями соціально-педагогічної
профілактики, і на основі аналізу теоретичних даних, була розроблена програма
щодо соцiально-педагогiчної профiлактики віктимної поведінки пiдлiткiв в
умовах ЗHЗ.
1.

Проаналізовано сутнiсть i змiст поняття «віктимна поведінка» в

теорiї та практицi соцiально-педагогiчної дiяльностi. На сьогодні, в науковій
літературі

виділяють

три

основних

підходи

до

тлумачення

категорії

«віктимність»: ситуаційний, особистісний та комплексний. Відповідно до
комплексного підходу, віктимна поведінка – це поведінка, при якій жертва
різними способами сприяє скоєнню злочину, або ж свідомо чи несвідомо
створює суб’єктивні та об’єктивні умови для злочину і криміналізації,
зневажаючи запобіжними заходами.
У різноманітній соціально-педагогічній літературі як вітчизняні, так і
зарубіжні дослідники наводять велику кількість класифікацій основних видів
віктимної поведінки підлітків. Л.В. Франк виділив наступні види віктимності
підлітків: особистісна, рольова, соціальна, активна і пасивна віктимність. М. П.
Бурмака виділила особистісні профілі підлітків із вікимною поведінкою:
імпульсивний, невротичний, особистісний, психопатичний, соціопатичний та
демонстративний профіль особистості підлітка. А. В. Зелінський виділив такі
види віктимної поведінки підлітків: конфіктна, провокуюча та легковажна.
Також виділяють загальні характеристики віктимності підлітків: труднощі у
прийнятті самостійних рішень, прагнення завжди мати підтримку від інших,
подвійна мораль, нечесність та пригнічені емоції, а також зазвичай бурхлива та
негативна реакція підлітка у відповідь на несхвалення та критику.

2.

Охарактеризовані основні чинники та фактори формування

віктимної поведінки в підлітковому середовищі та описано критерії ризику
віктимізації підлітків. Загалом усі чинники віктимізації підлітків умовно
розділяють на дві основні групи: внутрішні (індивідуальні) та зовнішні. До
внутрішніх відносять: біопсихологічні, психологічні та соціально-психологічні.
До зовнішніх належить диференціація суспільства, збільшення кількості
стресових ситуацій, проблеми в родині підлітка та недоліки в діяльності
суб'єктів з профілактики віктимізації. Існують також чинники віктимізації
підлітків, що розподіляються за змістом і сутністю. Такі чинники В. І.
Карамушка поділила на загальні та специфічні.
Також було охарактеризовано фактори, що сприяють становленню
віктимної поведінки: індивідуально-психологічні, соціально-психологічні та
фактори

психолого-фізіологічного

походження.

О.

О.

Андроннікова

сформулювала основні фактори виникнення віктимної поведінки, до яких
віднесла:

досвід

переживання

підлітком

факту

насильства

в

родині,

сформований у підлітка комплекс психологічних якостей та відсутність
відчуття соціальної підтримки зі сторони батька чи матері. Вітчизняний
дослідник В. В. Терпелюк виділив критерії ризику віктимізації підлітків, а саме:
віктимність особистості підлітка та віктимогенність його сім’ї.
3.

Описано основнi засади профілактичної діяльності в ЗНЗ,

обгрунтовано

зміст,

форми

та

напрями

соціально-педагогічної

профілактики віктимної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ. Соціальнопедагогічна профілактика віктимної поведінки – це специфічна діяльність
соціального

педагога

освітньо-виховного

закладу,

яка

спрямована

на

нейтралізацію та усунення ситуацій, обставин та факторів, які можуть
сформувати віктимну поведінку. Муханова І. Ф. та Голобородько К. М.
виділяють основні напрями профілактики віктимізації підлітків: соціальноправовий,

соціально-педагогічний,

психолого-педагогічний

та

медико-

психологічний напрям.
В основі загальної віктимологічної профілактики виділяють такі
принципи,

як:

законність,

гуманізм

та

справедливість,

комплексність,

своєчасність і достатність та диференціація заходів впливу. Виділяють також
основні форми профілактики віктимної поведінки підлітків: індивідуальні,
групові та масові. Варто зазначити, що система соціально-педагогічної
профілактики віктимної поведінки підлітків повинна включати різноманітні
заходи. Такі заходи можуть бути декількох типів: нейтралізуючі, застережливі,
компенсуючі та контролюючі.
Розроблена

4.

програма

щодо

соцiально-педагогiчної

профiлактики віктимної поведінки пiдлiткiв. Відповідно до отриманих
результатів проведеного нами дослідження, підлітки схильні до проявів
віктимної

поведінки,

а

соціальні

педагоги

не

здійснюють

необхідну

профілактичну та діагностичну роботу з виявлення та попередження
віктимізації. Саме тому, орієнтуючись на виявлені ключові проблеми в даній
сфері,

нами

було

розроблено

програму

щодо

соцiально-педагогiчної

профiлактики віктимної поведінки пiдлiткiв в умовах ЗHЗ, яка носить не лише
профілактичний,

а

й

розвиваючий

характер.

Запропонована

програма

передбачає реалiзацiю в рамках 4 основних блоків: вступний, теоретичний,
практичний та підсумковий. Усі чотири блоки складаються із восьми занять:
«Знайомство», «Моя родина-моя підтримка», «Самопізнання», «Самооцінка»,
«Безпечна поведінка. Моя безпека», «Розв’язання конфліктів у спілкуванні»,
«Самоконтроль і асертивність», «Відповідальність у моєму житті».
Отже, можна зробити висновок, що досягнуто мету дипломного
дослідження, а саме: теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено
соцiально-педагогiчну специфiку змiсту та форм соціально-педагогічної
профілактики віктимної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ.
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