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ВСТУП 

           Актуальнiсть дослiдження. Пiдлiтковий вiк як кризова стадiя розвитку 

особистостi передбачає проблемний характер взаємовiдносин пiдлiтка з 

оточуючим його соцiальним середовищем. Фiзична нестабiльнiсть, риси 

характеру, що ускладнюють спiлкування, емоцiйна незрiлiсть, несприятливi 

мiкро- й макросоцiальнi вiдносини – усе це фактори ризику, наявнiсть яких, 

безумовно, робить цей важкий вiк ще важчим.  

При цьому, суспiльнi перетворення, що вiдбуваються в Українi пiд 

впливом соцiально-економiчних змiн, призвели до перегляду багатьох 

соцiально-педагогiчних орiєнтирiв. Сьогоднi школа як провiдний соцiальний 

iнститут не може ефективно розв’язувати виховнi завдання без взаємодiї з 

рiзноманiтними дитячими та молодiжними громадськими об’єднаннями, якi 

вiдiграють важливу роль у соцiалiзацiї пiдростаючого поколiння, задоволеннi 

його потреб, самореалiзацiї та самоствердженнi. Особливо гостру потребу в 

діяльності таких об’єднань відчуває молодь, оскільки вона в силу своїх вікових 

особливостей шукає саме у них визнання своєї особистості, гідності та поваги 

до себе. 

Однак, сучасний молодiжний рух на теренах України представлений не 

лише органiзованими структурами, а й неформальною молодiжною 

iнiцiативою. Значення неформальних об’єднань для соціалізації підростаючого 

покоління набуває сьогодні особливої уваги. Практика свідчить, що процес 

соціалізації підростаючого покоління здійснюється здебільшого стихійно, без 

належної координації виховних впливів різних соціально-педагогічних систем. 

Зростання значення неформальних дитячих та молодiжних об’єднань 

засвiдчило їх помiтну роль як умови соцiалiзацiї особистостi, в результатi чого 

вони стали об’єктом спецiального вивчення. Зокрема, дослiджувались 

особливостi соцiально-педагогiчної дiяльностi з дiтьми та молоддю (В. 

Бочарова, Р. Вайнола, А. Капська, Л. Мiщик); проблема створення та розвитку 

тимчасового колективу (Р. Бернс, В. Глазирiна); виховна робота в об’єднаннях 

за мiсцем проживання (А. Бойко, А. Рега, Я. Рейковський); дiяльнiсть 
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неформальних молодiжних об’єднань (М. Малютiн, Д. Ольшанський, В. 

Лiсовський, А. Яковлєв).  

Однак вивчення соціально-педагогічного впливу неформальних 

молодіжних об’єднань на особистість та процес соціалізації підлітків 

залишається малодослiдженим, саме тому нами було обрано тему дослiдження: 

«Неформальні об’єднання як фактор соціально-педагогічного впливу на 

особистість підлітка». 

Об’єкт дослідження – неформальні об’єднання як фактор соціально-

педігогічного впливу на підлітків. 

Предмет дослідження – зміст, методи та форми прояву соціально-

педагогічного впливу неформальних об’єднань на особистість підлітка. 

Мета дослідження – проаналізувати зміст, зміст та основні форми прояву 

соціально-педагогічного впливу неформальних об’єднань на особистість 

підлітка. 

Завдання дослідження: 

1) Охарактеризувати сутність, форми та методи  соцiально-педагогiчного 

впливу неформальних об’єднань на особистість підлітка. 

2) Дослідити зміст, форми та методи прояву соцiально-педагогiчного впливу 

неформальних об’єднань на особистість підлітка. 

3) Розробити програму соціально-педагогічної підтримки підлітків із 

неформальних об’єднань. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження 

було використано ряд теоретичних (систематизацiя узагальнення, аналiз 

наукових джерел) та практичних методiв (статистичнi методи кiлькiсної та 

якiсної обробки отриманих результатiв, інтерв’ювання). 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi ЗНЗ м. Житомира (ЗНЗ №32, №8, №16). 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

теоретичнi основи соцiально-педагогiчного впливу неформальних об’єднань на 

особистість підлітка.  
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Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму соціально-педагогічної підтримки підлітків із неформальних 

об’єднань. 

        Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

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

використаних джерел (49 найменуваня, в т.ч. 8 iноземних). Робота викладена на 

68 сторiнках друкованого тексту та 28 сторiнках додаткiв. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Охарактеризувавши сутність, форми та методи  соцiально-

педагогiчного впливу неформальних об’єднань на особистість підлітка, ми 

прийшли до наступних узагальнень. Неформальнi об’єднання молодi, в силу 

специфiки пiдлiткового вiку, чинять значний вплив саме на пiдлiткiв. 

Неформальне об’єднання – це спiльнота, що характеризується високим 

ступенем згуртованостi, особистiсним характером спiлкування, нечiтко 

вираженою метою групової дiяльностi i неформальним контролем, який 

ґрунтується на традицiях i залежить вiд ступеня усвiдомлення групового 

членства. Видiляють асоцiальнi, антисоцiальнi та просоцiальнi неформальнi 

молодiжнi об’єднання. I саме вiд того, до якого неформального молодiжного 

об’єднання потрапить пiдлiток, залежить його подальша соцiалiзацiя, та, 

вiдповiдно, вибiр методiв соцiально-педагогiчної роботи з ним. Ефективнiсть 

цієї роботи залежить вiд розумiння iндивiдуально-психологiчної специфiки 

даного вiкового етапу, внутрiшньосiмейної обстановки i стратегiї виховання, 

стану фiзичного i психологiчного здоров’я пiдлiтка, точностi визначення 

симптомiв i причин поведiнкових порушень. При здiйсненнi соцiально-

педагогiчних впливiв необхiдно пам’ятати, що будь-якi соцiально-педагогiчнi 

дiї, спрямованi на вирiшення завдань в однiй сферi (навчально-пiзнавальнiй, 

емоцiйнiй або мiжособистiснiй) призводять до втручання i змiн в цiлiснiй 

структурi особистостi. Соцiально-педагогiчна робота з пiдлiтками реалiзується 

на трьох основних рiвнях: розвиваючому, професiйному та  корекцiйному. А в 

контекстi ролi однолiткiв як референтних осiб (що є однiєю з основних причин 

вступу до неформальних молодiжних об’єднань), першочергової уваги 

соцiального педагога потребують саме члени антисоцiальних неформальних 

об’єднань, оскiльки вони найбiльш схильнi до девiантної поведiнки. Відповідно 

основні форми та методи соціально-педагогічної роботи з підлітками iз 

неформальних молодiжних об’єднань повинні бути спрямовані на: 

розхитування i руйнування девiантних настанов, уявлень, мотивiв, стереотипiв 

поведiнки та формування нових, позитивних; розвиток соцiальної активностi, 
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iнтересу до себе i оточуючих, сприяння у здобуттi певного статусу в позитивно 

спрямованих угрупованнях; навчання навичкам саморегуляцiї, спiвпрацi, 

адекватному прояву активностi, вмiнню здiйснювати правильний вибiр форм 

поведiнки; розвиток iнтересу i здатностi до творчостi; оптимiзацiю позитивного 

досвiду, створення i закрiплення зразкiв позитивної поведiнки. 

2. Дослідивши форми прояву соцiально-педагогiчного впливу 

неформальних об’єднань на особистість підлітка, ми прийшли до 

наступних висновків. Соціальні педагоги у значній мірі проінформовані про 

наявність, специфіку та тенденції розвитку сучасних неформальних 

молодіжних об’єднань. При цьому переважна більшість відзначає негативний 

характер впливу цих об’єднань на соціалізацію підлітків. Також фахівці 

вважають подібні об’єднання джерелом поширення девіантних моделей 

поведінки та підміною понять схвалюваної поведінки з просоціальної на 

асоціальну. При цьому в окрему клієнтську групу зазвичай відносять найбільш 

деструктивні спільноти (та й то після негативного інциденту), зазвичай 

об’єднуючи проблеми у загальну групу підлітків як кризового віку, але, не 

забуваючи акцентувати увагу на індивідуальному підході до кожного підлітка 

як клієнта соціально-педагогічної роботи. 

Пізнання перестає бути цінністю для підлітків, що викликано таким 

проявом кризи підліткового віку як «відторгнення» попередньої ключової 

діяльності – учіння, у зв’язку з переоцінкою життєвих цінностей та поширеною 

негативною соціальною оцінкою такої діяльності в середовищі однолітків. 

Більшість опитаних підлітків мають низький рівень сприйняття себе як 

цінності, що, на нашу думку, пов’язано із процесами переосмислення 

соціальної ідентифікації підлітків та певним конфліктом соціальних ролей 

«дитини» і «дорослого», що виникає в цей період. Проте, дослідження 

показало, що участь у асоціальних та антисоціальних неформальних 

об’єднаннях лише загострює цю проблему, а не сприяє її логічному вирішенню 

в процесі дорослішання та набуття соціального досвіду. Той факт, що 

характерним є низький рівень сприйняття інших, що свідчить про специфіку 
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соціальної ідентифікації підлітка через пошук оптимальних соціальних позицій 

у референтній спільноті однолітків. І хоча група є референтною цінністю, 

процес особистісного становлення «вимагає» від підлітка переосмислення 

власних цінностей, а тому відмови від комунікації з деякими оточуючими 

індивідами, що особливо загострюється у підлітків, що є членами 

неформальних об’єднань. Суспільно-корисна праця є важливою лише для 

підлітків з просоціального обєднання, що прямо пов’язано із несприйняттям 

підлітками які входять до антисоціалного та асоціального обєднання дорослих 

обов’язків, а оцінка власної дорослості виключно в контексті прав. І, хоча, 

соціальна взаємодія є однією із основних форм діяльності підлітків, проте її 

характер зазвичай розважальний, а змістовий аспект важко наповнити без 

допомоги сторонніх дорослих. 

Також виявлено, що серед опитаних домінує низький рівень сприйняття 

відповідальності як цінності, що свідчить про їх незначне (або відсутнє зовсім) 

усвідомлення необхідності відповідальності людини за її вчинки в житті, за 

вибір моделі поведінки. У цьому випадку переважає екстернальний (зовнішній) 

контроль в життєво важливих ситуаціях. Соціально-педагогічний вплив 

неформальних об’єднань на процес соціалізації підлітків є негативним, 

оскільки «переміщує» основні показники особистісної спрямованості підлітків 

з характерної для цього віку комунікативної взаємодії з однолітками на 

спрямованість на себе та носить характер «замкненості» на власних проблемах 

(часто надуманих). Відповідний соціально-педагогічний вплив, на нашу думку, 

викликаний субкультурним характером сутності більшості підліткових 

неформальних об’єднань, які початково позиціонуються в ролі соціальних 

антагоністів наявним соціальним нормам дорослих. В той же час про 

необ’єктивність наявного у підлітковому віці почуття дорослості, свідчать 

отримані результати спрямованості на справу, що практично не характерні 

опитаним підліткам, оскільки передбачають не тільки наявність соціальних 

прав, а й вимагає дотримання соціальних норм та зобов’язань. 
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3. Розробивши програму соціально-педагогічної підтримки підлітків 

із неформальних об’єднань, можемо узагальнити наступне. Програма 

соціально-педагогічної підтримки підлітків із неформальних об’єднань, яка 

спрямована на зміну асоціальної спрямованості учасників неформальних 

об’єднань на конструктивну взаємодію з іншими однолітками. Мета програми – 

сприяти саморозкриттю позитивних рис особистості, розвивати навики 

співпраці, взаємоповаги та формувати адекватну самооцінку підлітків. Формат 

роботи – групові тренінги, тривалістю 60-90 хвилин. Загальна кількість занять – 

10. Очікувані результати реалізації програми: надати психолого-педагогічну 

підтримку саморозкриттю позитивних рис особистості підлітка; підвищити 

рівень розвитку навичок співпраці, взаємоповаги підлітків; підвищити рівень 

інтегрованих просоціальних групових контактів підлітків; підвищити рівень 

володіння та застосування підлітками конструктивних форм поведінки; 

сформувати у підлітків уміння долати бар’єри у спілкуванні, накопичувати 

новий досвід спілкування, зняття емоційної напруги. На нашу думку, реалізація 

вищезазначеної програми не тільки сприятиме особистісному розвитку 

підлітків у найбільш референтній для них формі роботи – груповій, а дозволить 

перенаправити їх групову динаміку з асоціальної на просоціальну. 
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