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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Підлітковий вік у юнаків і дівчат 

характеризується як фізичним і статевим дозріванням так і моральним 

розвитком, коли формуються переконання підлітка. І дуже часто ці 

переконання не збігаються з думкою громадськості. Формування  нових 

особистісних якостей підлітків грунтується на спілкуванні в рамках різних 

видів діяльності. Якщо в цей період не будуть створені умови для реалізації 

своїх можливостей, то самоствердження підлітка може призвести до такого, що 

відхиляється від норми, до включення підлітка в різноманітні субкультури. 

Однією з форм такої поведінки є делінквентна поведінка.  

Актуальність цієї теми полягає в тому, що з кожним роком відзначається 

зростання злочинів, скоєних неповнолітніми, збільшуються відхилення в 

поведінці підлітків, простежується тенденція до збільшення відхилень у 

поведінці підлітків. Станом на 1 січня 2017 року в установах відбувань 

покарань України відбувало покарання 1432 неповнолітніх. Більше половини з 

них(54,8%) засуджені на строк від 3 до 5 років [43]. 

Так як підлітки  характеризуються підвищеною збудливістю, 

імпульсивністю, та мінімальною керованістю емоційно-вольової сфери, то 

часто саме такі діти стають членами кримінальних субкультур, в яких можна 

реалізувати та проявляти свої негативні емоції та почуття. Таким чином і 

спричиняється проблема делінквентної поведінки у молодіжному середовищі. 

Особлива увага у наукових дослідженнях зосереджена  безпосередньо на 

підлітковій делінквентності. Зростання числа деліктів, вчинених молодими 

людьми у неповнолітньому віці, збільшення питомої ваги тяжких 

насильницьких злочинів в їх складі являють собою загрозу суспільству [16] 

Вивченням соціальних відхилень у поведінці займалися такі вітчизняні 

вчені, як В.С. Афанасьєв, В.Т. Павлов, Е.В.Шіпілов, В.В. Горіхів, Л.І. 

Спиридонов. Питання профілактики злочинів, скоєних неповнолітніми, 

розробляли PM Булатов, В.М. Бурлаков, Н.І. Вєтров, І.В. Волгарева, К.К. 

Горяїнов, А.І. Долгова, К.Є. Игошев, Г.М. Міньковський, В.В. Понкратов, В.Ф. 

Пирожков.  



Об'єкт дослідження: делінквентна поведінка підлітків.  

Предмет дослідження:  соціально-педагогічна профілактика 

делінквентної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ.  

Метою дослідження вивчити причини формування делінквентної 

поведінки підлітків та сформувати відповідно технологію її соціально-

педагогічної  профілактики в умовах ЗНЗ. 

Завдання:  

1. Здійснити аналіз наукової літератури з досліджуваної теми.  

2. Вивчити причини  і наслідки делінквентної поведінки.  

3. Дослідити схильність до делінквентної поведінки підлітків 

4. Сформувати технологію соціально-педагогічної профілактики 

делінквентної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ 

Методи дослідження: аналіз науково-педагогічних джерел, що дало 

змогу визначити базові категорії дипломної роботи, порівняти та зіставити 

теоретичні питання профілактики делінквентної поведінки підлітків в умовах 

ЗНЗ; методи узагальнення, порівняння та синтезу були використані для 

систематизації теоретичного матеріалу;  такі емпіричні методи як анкетування 

та інтерв’ювання, аналіз документів ми використали для проведення 

дослідження, статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих 

результатів послугували для обробки результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження: Дослідження проводилось на базі  

5-ти шкіл міста Коростеня: Коростенська Загальноосвітня школа №9, 

Коростенська Загальноосвітня школа №2, Коростенська міська гімназія, 

Коростенська Загальноосвітня школа №10, Коростенська Загальноосвітня 

школа №25. 

Значення  роботи: Було вивчено інформацію про причини та чинники, 

які впливають на формування делінквентної поведінки у підлітків та 

розроблено  на основі цього модель соціально-педагогічної профілактики 

делінквентної поведінки підлітків в умовах ЗНЗ. 



Структура роботи: Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (найменування). Загальний обсяг роботи 70 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставлених завдань нами було: 

1.  Здійснено аналіз наукової літератури з даної теми, де було 

з’ясовано, що делінквентна поведінка часто ототожнюється з девіантною, проте 

це не відповідає реальності. Делінквентна поведінка виступає одним із п’яти 

видів девіантної поведінки, і її зміст визначається за Б.С. Кобзарем як 

сукупність протиправних вчинків людини, за які в особливо важких випадках 

може накладатись покарання згідно статей цивільного й кримінального 

кодексів. Тобто це деструктивна девіація, що полягає у відхиленні від норм 

законодавства. Видами делінквентої поведінки виступають: корислива, 

агресивно-насильницька, розповсюдження та продаж наркотичних речовин та 

бродяжництво. 

Процес соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки 

передбачає комплексну дяльність застосування заходів з метою запобігання чи 

недопущення правопорушень(первнний рвень) та ліквідацію їх причин і умов 

як для особистості так і для суспільства(вторинний і третинний рівень). 

2.  Вивчено причини і наслідки делінквентної поведінки, які можна  

об’єднати в такі групи: 

 Соціально-економічна ситуація; 

 Ситуація сімейного виховання; 

 Відхилення у психіці; 

 Негативний вплив ЗМІ; 

 Дезадаптація; 

 Відсутність організації дозвілля. 

3. Досліджено схильність підлітків до делінквентної поведінки, що 

показало, що їм властива готовність до реалізації делінквентного потенціалу. 

При цьому спостерігається закономірність, що ця готовність з роками зростає, 

тому ми можемо підтвердити нашу гіпотезу , яка полягає в тому, що 

раціонально спланована та вчасно проведена соціально-педагогічна 

профілактика мінімізує прояви делінквентної поведінки підлітків. Тобто, ми 

звертаємо увагу на те, що застосування заходів превенції дозволяє попередити 



виникнення реалізації делінквентного потенціалу, що є більш ефективним ніж 

боротьба з наслідками цієї реалізації. 

4. На основі вищевикладеного матеріалу було сформовано технологію 

соціально-педагогічної профілактики делінквентної поведінки, що дозволить, 

на нашу думку, мінімізувати прояв делінквентної поведінки через такі напрями 

роботи як правове виховання,  організацію дозвілля (таборування та гурткова 

робота) та профілактику адиктивної поведінки ( що зазвичай є супутньою 

делінквентній).  

Отримати поставлений результат має бути можливо через виконання 

таких завдань як створення в ЗНЗ Ради Профілактики Правопорушень( що 

зарекомендувала себе як ефективний орган профілактики), ведення шкільного 

обліку важковиховуваних дітей, участь в програмі «Офіцер поліції» та 

Підготовка волонтерів для організації змістовного дозвілля підлітків, 

формування здорового способу життя. 
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