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ВСТУП

Актуальність.Формування вищого,обізнаного рівня правової

свідомостіпідлітків є важливим аспектом для побудови правової

держави в Україні. Значне місце займає формування правової

свідомості, правове виховання та освіта. Розвиток держави

відбуваєтьсялишезаумовидостатніхзнаньчинногозаконодавства,

правтасвобод.

Проблемаформуванняупідлітківправосвідомостієактуальною

сьогодні.Так як незнання законів спричиняє в країнірозвиток

бродяжництва,скоєнняправопорушень,порушеннянорм татрадицій.

Заумовипостійного,регулярного,організованогоправовоговиховання

можливопідвищитирівеньправовихзнаньпідлітків.

Девіантнаповедінкадітейєважливою проблемою сьогодення.В

останнійчасзростаєкількістьдітейзвідхиленнями.Одним ізвидів

такоїповедінкиєбродяжництво.Зростанняпідлітковогобродяжництва

насамперед пов’язано із кризами в сім’ї: зростанням бідності,

погіршеннямумовжиттєдіяльності,руйнуваннямморальнихцінностейі

виховного потенціалу.Складна економічна ситуація змушує батьків

залишатисвоїхдітейнадідусівтабабусьіїхатизакордонназаробітки.

Втакійситуаціїдитиназалишаєтьсянаодинціізсвоїмипроблемами.

Також дуже страждають діти, батьки яких є соціально-

неблагонадійними:наркозалежні,алкоголе залежнітощо.Такідіти

втікаютьіздомувідпобоїв,алкоголю,образ,конфліктів.

Зростання девіантних підлітків також пов’язано із закриттям

установ,якінадаютьдопомогупідліткам звідхиленнями.Залишилося

мало суб’єктів,якінадають допомогу таким дітям.Держава не

піклуєтьсяпровирішенняцієїпроблеми.Важливимсуб’єктомроботиз

підлітками,якізнаходятьсявскладнихжиттєвихобставинахєЦентр

соціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолоді;Службаусправахдітей;
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загальноосвітнізакладитощо.

Актуальністьпроблемидослідженнятапрактичнапотребаувизначенні

шляхів їїрозв’язання зумовили вибір теми роботи:«Формування

правовоїсвідомостіупідлітківякзасібпрофілактикибродяжництва»

Метою роботи є дослідження шляхів формування правової

свідомостіупідлітків,якзасобупрофілактикибродяжництвавумовах

загальноосвітніхзакладів.

Завданнядослідження:

1) проаналізувати основні поняття та дослідити розвиток

явищабродяжництва;

2) проаналізуватинормативно-правовубазущодосоціального

захистудітей;

3) охарактеризувати систему боротьби із бродяжництвом в

Україні;

4) охарактеризувати діяльність загальноосвітніх закладів,в

напрямкудопомогидітям,якіпотрапиливскладніжиттєвіобставини;

5)виявити стан сформованостіправовоїсвідомостіпідлітків в

умовахзагальноосвітньогозакладутарозглянутишляхиїхформування.

Об’єктом дослідження є формування правової свідомості у

підлітків.

Предметом є профілактика бродяжництва упідлітків в умовах

загальноосвітньогозакладузасобамиформуванняправовоїсвідомості.

Методидослідження.Зметою перевіркигіпотезитарозв’язання

поставлених завдань було використано такіметоди дослідження:

аналіз і синтез (для обґрунтування теоретичних положень і

рекомендацій),експериментальний діагностування (для проведення

діагностувальногоексперименту),графічний(дляпобудовиграфічних

діаграм татаблиць),методматематичноїстатистикидлявизначення

валідностітанадійностіодержанихрезультатів.

Етапидослідження.Експериментальнедослідженняздійснюється
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в3етапи.

Напершомуетапі,пошуково-констатувальному−здійсненоаналіз

педагогічної,психологічної,філософської,соціологічноїтаметодичної

літературизпоставленоїпроблеми.Визначалисямета,об’єкт,предмет

тазавданняроботи.

На другому етапі,дослідницькому − обиралася база

експериментального дослідження,відбувався аналіз діагностичних

методик,проведено констатувальний етап експерименту з метою

виявленнярівняправовоїсвідомостіупідлітків.

Натретьомуетапіплануєтьсяпроведенняформувальногоетапу

експерименту,з метою профілактики дромоманії,в ходіякого буде

перевіреноефективністьрозробленихтренінговихпрограмтаумовиїх

ефективногозастосуваннявроботізпідлітками.

Науковазначущістьполягаєутомущо:

- узагальнено науково-теоретичніпідходи до з’ясування сутності

феноменадромоманії;

- уточненопоняття,виявленозмістіструктуруправовоговиховання

дітейпідлітковоговіку;

- висвітленопідходидоформуванняправовоїсвідомостіупідлітків.

Практичназначущістьодержанихрезультатівполягаєутому,що

результати дослідження сприяють удосконаленню процесу

формування правовоїсвідомостіпідлітків як засобу профілактики

дромоманії; дозволяють підвищити ефективність процесу

діагностичногообстеженняправовоїсвідомостіпідлітків;можутьбути

використаніпри розробціяк корегувальнихпрограм,так ісистеми

правовоговихованнядітейпідлітковоговікувцілому.

Публікації. Матеріали роботи викладені в науковій статті

«Формування правовоїсвідомостіупідлітків як засіб профілактики

бродяжництва»уфаховомувиданні:Науковіпраці:Науково-методичний

журнал.Педагогіка.–Миколаїв:Вид-воЧДУім.Петра Могили, 2018 р.
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РОДІЛ1

ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИДОСЛІДЖЕННЯПРОБЛЕМИФОРМУВАННЯ

ПРАВОВОЇСВІДОМОСТІУПІДЛІТКІВЯКЗАСОБУПРОФІЛАКТИКИ

БРОДЯЖНИЦТВА

1.1.Аналізкатегоріальногоапарату

Однією знайактуальнішихпроблем сьогоденняєбродяжництво

дітей. Неповнолітніх, з девіантною поведінкою щороку зростає.

Особливо страждають діти, батьки яких є наркозалежними,

алкозалежнимитапсихічнохворими.Такідітибіжатьздомувідпобоїв,

алкоголю,образ,конфліктів.

Аналізнауковихдосліджень показав,що проблеми відхилень у

поведінцідітейзавждицікавилипсихологівіпедагогів.Дослідженням

девіантноїповедінкизаймаютьсяякзарубіжнітаківітчизнянінауковці

й практики.Структуруагресивного проявуупідлітків досліджували:

А. Бодальов, Й. Заградова, М. Левітов, О. Осінський. Проблемі

підлітковоїагресіїприсвяченіпраціН. Алікіної,О. Бовть,Е. Маккобі,

О. Степанової,Р. Сирси.

Надпроблемою виявленняпричиндевіантноїповедінкипідлітків

працювали А. Алемаскін, А. Бєлкін, П. Блонський, Л. Виготський,

В. Гатенко,А. Грабаров,Е. Натанзон,В. Степанов.

Значнукількістьнауковихпрацьприсвяченопроблеміправового

виховання і формування правосвідомості як надійного засобу

профілактики правопорушень.Глибокіконцептуальні,обґрунтовані

висновки з різних аспектів цієїнауковоїпроблеми містять праці

правознавцівХХ ст.,зокремаМ. Коркунова,Г. Шершеневича,І. Ільїна,

Б. Чичеріна,Б. Кістяківського,П. Новгородцеватаін.[1].

Різніаспектиформуванняправосвідомостівідображенівроботах

Ю. Антоняна,Н. Афанасьєвої,С. Белічєвої,С. Бочарової,З. Білоусової,

В. Васильєва,Л. Голубєвої,А. Долгової,А. Дулова,Л. Зюбіна,К. Ігошева,
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І. Кона, Ю. Клейберга, В. Коновалової, М. Костицького, Д. Котова,

Л. Міщика,І. Невського,

Свідомість підлітка формується поступово. Свідомість – це

формуванняінтелектуособистостічерезздібністьлюдини пізнавати

оточуючийсвіттасамусебезадопомогоюрозумуімислення[19,с.578].

Найголовнішурольуформуванніособистостінеповнолітньогозаймає

сім’я.Сім’я – це найперший колектив.Потрібнізнання івміння

поводити себе в суспільстві,навички життєвихцінностей – все це

надаєдитинісамеродина.

Дуже часто неповнолітні намагаються повторювати своєю

поведінкою багато в чомутих людей,якіє для них авторитетом.

Законослухняність,відповідальністьпередзаконом,рівеньморальності

та культуруспілкування підліток свідомо чи підсвідомо найчастіше

перейматимеусвоїхбатьків,такяквониєдляньогоавторитетом.Сім’я

здійснюєосновнийвпливнаправовевихованнядитини.Здійснення

правопорушень,наявністьзлочиннихпроявівзважкими наслідками

спричинені неправильним сімейним вихованням, що породжує

відхиленняуморальномурозвиткудитини[19,с.157].

Визначень правосвідомості є декілька. Правосвідомість –

це:«відображенняусвідомостііндивідасвітогляду,переконань,уявлень

громадян щодо змісту, характеру, принципів права та закону».

Правосвідомість–це:«формагромадськоїсвідомості,якавідображає

ставленнягромади,спільноти,індивідівчилюдейдодієвогоправата

похіднихвідньогоправовихявищ»[16,с.52-53].

Юридичний словник трактує правове виховання

як:«цілеспрямована,постійна діяльність державних органів та їх

посадовихосіб,іншихсуб’єктівправа,вираженаусистемінедержавних

і державних заходів, спрямованих на формування у громадян

належногорівняправосвідомостііправовоїкультури» [19,с.97].

Дещо по-іншому,поняття «правове виховання» трактує



8

навчальнийпосібникзпедагогіки,це:«виправнадіяльністьсім’ї,школи,

правоохоронних органів, соціальних служб, яка спрямована на

розвиток та формування навичок ізвичок правильноїповедінки

підлітківтаформуванняправовоїсвідомості» [24, с.266].

Питанням основної мети правового виховання сьогодні

займаютьсяправники,психологи,педагогитаіншіфахівці.Отже,мета

правового виховання учнів – формування в нихправовоїкультури

громадянина України, що складається передусім зі свідомого

ставленнядосвоїхправіобов’язківпередсуспільствомтадержавою,

закріпленихуКонституціїУкраїни,зглибокоїповагидозаконівіправил

людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати

закріпленів них вимоги,що виражають волю та інтереси народу,

активноїучастівуправліннідержавнимисправами,рішучоїборотьбиз

порушникамизаконів[24,с.266].

Для початку підліткового віку характерне якісне покращення

розвитку свідомості: починається становлення самосвідомості, у

підліткавідбуваєтьсяформуванняпозиціїдорослоїлюдини,зпоявою

якоївін суб’єктивно вступає уновістосунки знавколишнім світом

дорослих, з їхніми цінностями. У підлітковому віці посилено

формуютьсяморальніпереконанняіпринципи,почуттядорослішання.

Розвиток різних невротичних комплексів, девіантна поведінка

спричиненінесприятливимиумовамиупідлітковомувіці[1].

Умовами дляскоєннянеповнолітніми правопорушеньтаінших

злочинів є запущеність та відсутність виховання дітей у родині,

дитячому садочку,загальноосвітніх закладах,що призводить до

бродяжництватабездоглядності.

Бродяжництво – це соціальне явище,яке представляє собою

поневіряннятабідуванняосібпротягомдовгогочасу,безчіткогомісця

проживання по територіїкраїни,міста,селища чи села[1].Згідно з

академічнимтлумачнимсловникомукраїнськоїмови,«бродяжництво–
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це стан,спосіб життя бродяги – бездомноїлюдини,що не має

постійногомісцяпроживання,сталогозаняття,роботи»[15,с.237-238].

Вітчизняний психолог Р.М.Ткач виокремлює чотири групи

підлітків-втікачів за типом схильностідо бродяжництва за такими

критеріями: мета, частота втеч і тривалість перебування поза

домом/інтернатом,причини,плановість,характерсоціальноїактивності

в період втечі,способи добування засобів до існування,місце

проживання,станпсихічногоздоров’я.

Першагрупа– це«мандрівники».Дляниххарактернесенсорне

прагнення:бажання пізнавати новімісця,знайомитися з новими

людьми,пристрастьдопригод.мандрівникидоситьактивні,частіше

комунікабельні. водночас рідко шукають самостійний заробіток,

частіше використовують зекономлені«кишенькові»грошіабо гроші

батьків.таки підлітки здійснюють«планові»втечі,чітко визначають

метусвоєївтечіздомутарозраховуютьнарозуміннябатьківіродичів

післясвогоповерненнядодому.

Друга група – це «ситуативнівтікачі»,що йдуть з дому або

проводятьбагаточасунавулиціназнакпротесту,непокориабочерез

бажання уникнути труднощів.їхній вчинок скоріше демонстрація

незалежностіабо спроба привернути до себе увагу,ніж рішення

залишитиріднийдім надовго.якправило,вонибезцільногуляютьпо

вулицях,частішевлюднихмісцях,деїхможутьпобачитиродичіабо

знайомі.такіпідліткичекають,щоїхшукатимуть,знайдутьіповернуть

додому.дляниххарактернасоціальнапасивність,прагненняуникати

контактів івідсутність бажання заробляти грошідля розв’язання

насущнихпроблем.

Третя група – це «бродяги-девіанти»(бродяжки),яківіддають

перевагу«вільному»життю навулиці(підвалі,горищі,смітнику)перед

проживанням уродиніабоінтернаті.бродяжкинедовірливі,обережні,

дляниххарактерні,зодного боку,соціальнапасивністьупитаннях
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встановленняконтактів,зіншого,– соціальнаактивністьупитаннях

виживання.більшістьзнихвикористовуєбудь-якіспособиодержання

грошей – від законних (розвантажити машину,підмести вулицю,

помити автомобіль тощо) до протизаконних (жебрацтво, дрібні

крадіжки,участь увеликих крадіжках іпограбуваннях та ін.).крім

правопорушеньїхняповедінкапов'язаназалкоголізмом,наркотизмом,

щозавдаєістотноїшкодивласномуздоров'ю.якправило,ціпідлітки–

вихідцізнеблагополучнихсімей.

Четверта група – «дромомани». в основі залишання дому

дромоманами лежать різні патогенетичні механізми: нездоланне

імпульсивне бажання кудись піти, стан дисфорії, тяжкі психічні

захворювання:шизофренія,епілепсія та ін.залежно від задіяного

патогенетичногомеханізму«бродяги-дромомани»можутьповодитися

по-різному.

У результатіаналізуіпорівнянняданихзгіднозвиокремленими

критеріями було визначено відсоткове співвідношення складу груп

підлітків-втікачів:мандрівники – 16,5%,ситуативнівтікачі– 45,5%,

бродяги-девіанти–27,3%,дромомани–10,7%[22].

Дуже важливою у правовому вихованні підлітків є участь

навчальнихзакладів.Вшколіпідліткипроводятьбільшістьсвогочасу,і

цезначновпливаєнаїхсвітосприйняттяіповедінкувзагалі.Соціальні

педагоги,вчителітапсихологиповиннінелишеволодітизнаннямипро

право, але й виховувати учнів через особистий приклад та

додержуватисьправовихзнаньувсіхсферахсвоєїжиттєдіяльності.

Загальноосвітній навчальний заклад – це навчальний заклад,що

забезпечує реалізацію права громадян на загальнусередню освіту,

тобтооволодіннясистематизованимизнаннямипроприроду,людину,

суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і

практичноїдіяльності,результатомякогоєінтелектуальний,соціальний

іфізичнийрозвитокособистості,щоєосновою дляподальшоїосвітиі



11

трудовоїдіяльності [19].

Підлітковебродяжництво–ценебезпечнесоціальнеявище,такяк

воно негативно позначається на формуванніособистості;завдає

великушкодусуспільствучерезвтратутрудовихресурсів.Соціально-

психологічніслужби,соціальніпрацівники,педагоги,співробітники

соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, працівники

правоохоронних органів проводять в Україні профілактику

бродяжництвасереднеповнолітніх[20,с.453].

При профілактиці бродяжництва, дії соціального працівника

мають бути спрямованіна:формування у підлітка мотиваціїна

соціальнуадаптацію,заохочуватидоособистіснихзмін,виправлення

девіантноїповедінки,створеннявідповіднихсоціально-психологічних

умовдляособистіснихзмін [20,с.453].

Службаусправахдітей – цеспеціальноуповноважений орган,

який здійснює соціальний захист дітей та профілактикусеред них

правопорушень.Підсоціальним захистом дітейрозумієтьсякомплекс

способів та засобів соціально-економічного та правового напрямку,

щодо забезпечення прав дітей на розвиток,виховання,медичне

обслуговування,навчання,матеріальнупідтримку[1].

Отже, можна зробити висновок, що формування правової

свідомості передбачає в першу чергу ознайомлення підлітків із

законамидержави.Діти,якінезнаютьдочогоможутьпризвестиїхні

правопорушення,небоятьсяздійснюватизлочини.

1.2. Явищебродяжництвавісторичнійретроспективі

Проблема бродяжництва в Україні існувала з давніх-давен.

Протягом багатьохстолітьлюди по-різномуставилися до жебраків.

Сьогоднівукраїнськійдержавіпроблемабродяжництваєактуальною.

Історіярозвиткужебрацтваскладаєтьсяздекількохетапів.

Перший етап,до XV ст.− раннє Середньовіччя.До жебраків
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ставилися з повагою та шаною.Більше того,церква їх всіляко

виправдовувала.ЧенціСен-ЛодвАнжеріписали:«Богсамзволивтак,

щобсередлюдейоднібулисеньйорами,аіншісервиіщобсеньйори

булисхильнішануватиілюбитиБога,асерви−шануватиілюбити

сеньйорів»[15,с.86].Будь-якалюдинамоглаопинитисяпідвідкритим

небомчерезневрожай,війну,хворобу,розорення.Християнськацерква

відразузаявила про свій обов’язок опікуватися жебраками.Про це

свідчатьвідоміпостановиЕльвірського306р.іАнтіохійського341р.

соборів,задопомогою якихєпископимоглирозпоряджатисямайном

церквинапотребиблагодійностінавласнийрозсуд [2, с.53].

Другийетап−XII-XIV ст.,відзначивсявідторгненням людейвід

жебраків.Вцейчасгромадапочинаєрозумітизагрозужебрацтва,яке

мало вже масовий характер. Жебрацтво перестало вважатися

шанованимзаняттям.Вважалося,щокожналюдиназдатнасамостійно

заробляти кошти дляжиття.Занезаконний збірмилостинігромада

наказувала, зачиняла ворота міст перед такими людьми, своїх

висиляють з міста,непокірнікараються У XVIв.англійськікоролі

видали цілий ряд законів проти бродяг, які народ назвав

«кривавими»[3].

ТретійетаптриваєпротягомXIV-XVIIстоліть.Вцейчасжебрацтво

визнають офіційно соціальним злом.Першим почав боротьбу із

жебрацтвом примусовими методами Петро I.Описував це він так:

«Известно ему,Великому государю,что на Москве гулящие люди,

подвязаврукииноги,притворнымлукавствомпросятнаХристовоимя

милостыни,апоосмотруонивсездоровы»[2,с.68].Відносиниміж

громадою тажебракамидержаварегламентуєнормативно-правовими

способами.

Четвертий етап – початок XVIIIст.З часом держава починає

усвідомлювати, неефективність боротьби з жебрацтвом лише

силовими способами.За рішенням суду застосовуються каральні
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засоби поліцейського спрямування проти професійних жебраків.

Державастворюєсистемузахистутадопомогинужденним.Соціальну

допомогу отримують непрацездатніза місцем проживання або в

спеціальнопризначенихустановах.У РегламентіголовногоМагістру

1721р.зазначено:«поліціяопікуєтьсяжебраками,бідними,каліками,

хворими,виходячи із заповідей Божих,виховує юних у цнотливій

чистотііправеднихунауках»[2,с.70].Непрацездатні,якінебажають

працювати приписуються у робітних будинках чи у в’язницях.

Працездатнихзалучають утрудовісуспільнівідносини.Ця політика

допомогла знизити кількість бродяг,але повністю цю проблемуне

вирішила.

П’ятий етап починається з XIX століття.Формування нових

відносин між суспільством і жебраками спричинені розвитком

капіталізму, економічним і соціальним прогресом, становленням

громадського суспільство тощо.Відбувається відмова від силових

методіввпливу.Політиказапобіганняжебрацтвазмінюєборотьбуіз

ним[15,с.103].

Отже,всереднівікипрофесійнимижебракамиставализнедолені

ізгої,розореніремісники,селяни,жінки ідіти,якізалишилися без

годувальника.Протягомстолітьставленнядожебраківбулорізним.

1.3. Соціально-правовийзахистдітейякіпотрапиливскладніжиттєві

обставини

ПроблемаіснуваннябездомнихдітейхарактернадляУкраїнивід

найдавнішихчасівідотепер.Дляїїефективноговирішеннясьогодні

необхідно ретельно дослідити та вивчити законодавство України у

сферісоціального захисту дітей,якіпотрапили в складніжиттєві

обставини

Законодавчубазу,щодосоціальногозахистудітейякіпотрапилив

складні життєві обставини, в тому числі дітей, схильних до
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бродяжництваскладаютьнорми Законів України «Про освіту»,«Про

державнудопомогусім’ям здітьми»та«Про охоронудитинства»,а

також положенняконституціїУкраїни,СімейногоКодексуУкраїни.За

останнірокибулоприйнятонизкупостановКабінетуМіністрівУкраїни

таУказівПрезидентаУкраїни.

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних

громадян ібезпритульнихдітей.– ВВР,2005,№26,ст.354 (набуття

чинності01.01.2006р.)бувприйнятийзметою поліпшеннясоціального

захистубездомнихгромадян табезпритульнихдітей[10].Соціальний

захист безпритульних дітей ґрунтується на принципах законності,

повагидоособистості,забезпеченняосновнихправісвободлюдини,

визнання честі та гідності,рівності громадян та демократизму.

Безпритульнідіти маютьправо на:повагудо їхгідності;отримання

інформаціїпро своїправа та обов’язки;правовудопомогу;охорону

здоров’ятасоціальнийзахист.

Облік безпритульнихдітей здійснюється відповідно до законів

України«Проорганиіслужбиусправахнеповнолітніхтаспеціальні

установи для неповнолітніх» та «Про забезпечення організаційно-

правовихумовсоціальногозахистудітей-сиріттадітей,позбавлених

батьківськогопіклування»[10].

Відповідним закладом,бездомним дітям надаються соціальні

послуги,передбаченізакономУкраїни«Просоціальніпослуги»[18,с.23].

З метою допомоги та підтримки безпритульних дітей

відкриваютьсясоціальнізаклади:притулкидлянеповнолітніх,службиу

справахнеповнолітніх,закладистворенідлятимчасовогоперебування

вньомунеповнолітніхвіком від 3до18роківтацентрисоціально-

психологічноїреабілітаціїдітейслужбиусправахнеповнолітніх.

Фінансування заходів,спрямованихнасоціальний захистдітей

відбувається за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів.

СімейнийкодексУкраїнивизначає,що«дитинамаєправонаналежне
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виховання,якому кореспондує передбачений ст.150 СК України

обов’язок батьків на виховання дитини та їїрозвиток.А саме:

виховуватидитинувдусіповагидоправтасвободіншихлюдей,любові

досвоєїсімۥїтародинисвогонароду,своєїБатьківщини;піклуватися

про здоровۥя дитини,їїфізичний,духовний та моральний розвиток;

забезпечити здобуття дитиною повноїзагальноїсередньоїосвіти,

готуватиїїдосамостійногожиття,зокрема,слідкуватизасвоєчасним

відвідуванням дитиною навчальногозакладу,контролюватиналежне

виконання навчального плану,стежити за духовним та культурним

розвиткомдитиниіможливістюподальшоїадаптаціївсуспільстві[18,с.

23].

Отже,соціальнийзахистдітейякіпотрапиливскладніжиттєві

обставини−цеобов’язокдержавигарантованийКонституцієюУкраїни.
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РОЗДІЛ2

ОСОБЛИВОСТІФОРМУВАННЯПРАВОВОЇСВІДОМОСТІУПІДЛІТКІВ,

ЯКЗАСОБУПРОФІЛАКТИКИБРОДЯЖНИЦТВАВДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХЗАКЛАДІВ

2.1 .Системаформуванняправовоїсвідомостіупідлітків

Наявністьупідліткапевногорівняправовоговиховання,вказуєна

його здатність виборуправильноїповедінки в тічи іншій життєвій

ситуації,вміння скеровувати свою поведінку та вчинки у рамках

законності.Колилюдинасприймаєсебечленом суспільства,живеза

йогозаконамиітрадиціями,якінезаперечуютьморальним нормам –

формуєтьсяправовасвідомість.

Метою правового виховання підлітків є формування в них

правовоїсвідомостігромадянинаУкраїни,щоскладаєтьсяпередусімзі

свідомогоставленнядосвоїхправіобов’язківпередсуспільством і

державою,закріпленихуКонституціїУкраїни[16,с.121].

Найпершим завданням правового виховання є ознайомлення

підлітківіззнаннямизаконів,збільшенняїхніхзнаньзправознавства,

інформуванняпідлітківпроактуальніпитанняправа.Другимзавданням

єформуванняупідлітківправовоїсвідомостіяккомплексуправових

уявлень,світоглядута переконань,що регулюють його поведінкув

певнійправовійситуації[22,с.127].Третєзавдання– сформуватиу

підлітків повагу до держави та права,усвідомлення потреби не

порушувати вимогзаконів.Четвертим завданням є становлення в

підлітківнавичокзаконноїповедінки.Звичкуівміннядотримуватися

вимогправаімораліслідрозглядатиякпродуктсвідомогоставлення

учнів до визнання свого громадянського обов'язку,до дотримання

правовихнорм.П’ятезавдання–формуваннявпідлітківнегативного

ставленнядопорушеньзаконівтазлочинів.Будь-якаспробаізолювати

дітей від негативного,замовчувати іприховувати від них недоліки
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нашогожиттяневиховуєунихнепримиренногоставленнядоцихявищ,

немобілізуєїхнаборотьбузцим злом,невиробляєімунітетупроти

йоговпливу[16,с.42].

Правове виховання формує самостійну форму свідомості–

правосвідомість. Формування правової свідомості та соціальної

поведінкиупідліткаспричиняєйогоповноціннуадаптаціювсуспільстві.

Метатакоговиховання–допомогтипідліткууспішносоціалізуватися

черезрозуміннявимогсоціуму,бачитинапереднаслідкисвоїхдій,аби

неопинитисявскрутномустановищі.

Важливу роль в роботі з девіантними підлітками займає

діяльність соціального педагога/соціального працівника.Соціальний

працівниквиявляєудитинивідхиленняуповедінці,вивчаєвнутрішній

стандитинитазнаходитьшляхивпливу.Соціальнийпрацівникразоміз

вчителемвивчаєдіяльністьдитиниусоціумі,їїдотриманнясуспільних

норм,звичаїв та традицій.Надаючи різнівиди соціальних послуг,

виправляє поведінку підлітка та коректує процес соціалізаціїза

допомогою соціальної адаптації та реабілітації. Послідовність

діяльностівключаєперехідвідпростоготазнайомогодоскладного.

Зрозумілим для підлітків способом потрібно закріпити пройдений

матеріал.

Починаютьзаняттяізвивченняправовихнорм таознайомлення

правтаобов’язківучнівзгідноізЗакономУкраїни«Проосвіту».Велику

увагусоціальнийпрацівникприділяєзасвоєнню КонституціїУкраїни,

захиступрав дитини такримінальній відповідальностінеповнолітніх

перед законом.Прикладом слугують реальніжиттєвіситуації.При

розробленні виховних заходів соціальний працівник враховує

особливостідитини.

Результатформування правовоїсвідомостізалежить від вірно

вибранихзасобівтаметодіввпливунадитинуздевіантноюповедінкою.

Розповсюдженими методами роботи є переконання,нагадування,
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прохання, звернення до почуття обов’язку, совісті. Важливими

методами виховання є заохочення учнів до роботи:стимулювання,

покарання,понуканнядосамовиховання.Черезціметодисоціальний

працівникповиненмотивуватипідліткадодіяльності.

Отже,підсумовуючиможназазначити,щоформуванняправової

свідомостівідбуваєтьсязсамогодитинства.Якщодитинавиховується

в неблагополучній родині,то вона потребує допомоги педагога,

психолога,соціального працівника з приводуправового виховання.

Результативністьформуванняправовоїсвідомостібудезалежативід

правильнопідібранимформтаметодівроботи.

2.2. Суб’єктиборотьбиізбродяжництвомвУкраїні

НасьогоднішнійденьвУкраїніпроблемадитячоїбезпритульності

табродяжництвазнаходитьсяпідзагрозою.Дітей,залишенихсім’єю з

кожним роком стає все більше,якіпоповнюють вулицю.Розпад

сімейних та родинних зв’язків,бродяжництво дітей,скоєння ними

незаконних вчинків та злочинів, куріння та пияцтво спричиняє

соціальненеблагополуччя.

Синонімічним допоняття«дитячабездоглядністьєпоняття«діти

вулиці».Завизначенням ЮНІСЕФ,«дітивулиці»–ценеповнолітні,для

якихвулицясталапостійним місцем перебування.Безперечно,дане

визначення не охоплює великукількість дітей,якізрізнихпричин

опинилисянавулиці.Аджеєйтакі,котрімаютьдомівку,батьківабо

близькихлюдей.Паралельноувжиткувикористовуютьщейтакідва

поняттяяк«діти,якіпрацюютьнавулиці»і«діти,якіживутьнавулиці

разомзісвоєюсім’єю»[4,с.135].

Звернувшись до досвіду інших країн,з приводу вирішення

проблемдитячогобродяжництва,можнаоб’єднативсісоціальнідитячі

програмитастворитиєдинийдержавнийінститут,якийбудестежитиза

дітьми.
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Створенняуповноваженогозправдітей(омбудсмена)єодниміз

способів вирішення даноїпроблеми.Закордонний досвід Норвегії,

Канади,США та інших країн показує приклад діяльності таких

омбудсменів[21,с.36].Дитячий омбудсмен має на метіне лише

захищатиправадітей,айпростежуватидотриманнябатькамисвоїх

обов’язків.

Наданням медичноїдопомогидітям тадітям-вулицізаймається

Міністерствоохорониздоров’яУкраїни.Вонизаймаютьсятимидітьми,

яківідокремленізвулиціправозахиснимиорганами.

Велике місце посідає Державний комітетусправах дітей.Він

створюєумовидлявільнихформ сімейноїопіки:створеннябудинків

дитячоготипу.

Наданням психологічної,соціальноїюридичноїдопомоги«дітям-

вулиці» та виконанням координуючоїроботи обласних,міських та

районних центрів служб займається Державний центр соціальних

службдлясім’ї,дітейтамолоді.Великуувагуприділяютьвідкриттю

центрів по роботіз «дітьми вулиці»,дітьми-сиротами,створення

консультативнихпунктів[23,с.211].

Іще одним суб’єктом допомоги дітям якіпотрапили в складні

життєвіобставиниєКримінальнаполіціяусправахдітейМіністерства

внутрішніхсправУкраїни,яказаймається[21,с.91]:

1) пошуком таповерненням підлітків,якізалишили постійне

місцепроживаннявсім’ю;

2) пошуком дорослих людей, які притягують підлітків у

протиправнідії,наркоманію,пияцтво,жебрацтвотапроституцію;

3) заневиконаннябатькамисвоїхобов’язків,притягуютьїхдо

різнихвидіввідповідальності.

Протенезважаючинанизкудержавнихпрограм,розрахованихна

соціальний захистнеповнолітніх,кількістьдітей,житлом якихстала

вулиця,незменшується.
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Такимчином,Україначереззростанняпідлітковогобродяжництва,

змушена шукати ефективні шляхи вирішення кризової ситуації.

Значного розвитку також вимагає взаємодія між державними і

недержавними установами.Використання потенціалу недержавних,

громадських організацій, волонтерського руху, повинно сприяти

вирішеннюпроблембезпритульнихдітей.

2.3. Діяльністьзагальноосвітніхзакладівунапрямкудопомоги

неповнолітнім,якіпотрапиливскладніжиттєвіобставини

Основними суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, які

перебуваютьускладнихжиттєвихобставинах,єслужбиусправахдітей

тазагальноосвітнінавчальнізаклади.

Службаусправахдітей–центральнийорганвиконавчоївлади,що

стежитьзароботою органувиконавчоївладизпитаньсім’їтадітей,

здійснюєдержавнуполітику[1].Доосновнихзавданьслужбиусправах

дітейвідносяться:

- здійснення державноїполітики з питань скоєння дітьми

злочинів,соціального захисту дітей,шляхи вирішення проблем

дитячоїбездоглядності,безпритульностітажебракування;

- чіткийконтрользаумовамиперебуваннятавихованнядітей

вцентрахдлядітей-сиріттадітейбезбатьківськогопіклування,

притулкахдлядітей,установахізакладахсоціальногозахистудітей;

- проведеннястатистикизпитаньпов’язанихздітьми;

- проведення в прийомних сім’ях,соціально-реабілітаційних

центрах,навчально-виховнихзакладах,дитячихмістечкахобліку

дітей,щоперебуваютьвскладнихжиттєвихобставинах,дітейта

дітей-сирітбезбатьківськогопіклування;

- здійснення заходів щодо покращення становища дітей,їх

правовоготасоціальногозахисту,поліпшенняфізичного,духовного

та інтелектуального розвитку дітей, винайдення шляхів
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профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та

жебрацтва,скоєння дітьми правопорушень,злочині,наркоманії,

алкоголізмутощо[9].

Соціальніслужби ведуть активнуспільнудіяльність з різними

громадськими,державними та волонтерськими організаціями щодо

основного державного партнера із здійснення соціально-

профілактичноїроботи,нимявляєтьсязагальноосвітнійзаклад.Разом

вони проводять профілактичні заходи, інформаційно-методичне

забезпечення,надають дітям та молодігруп ризику соціальну та

психологічнудопомогу[9].

Правоваосвітаіправовевихованняузагальноосвітніхзакладах–

це цілісна система,що охоплює всісфери діяльностінавчального

закладу, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних

громадянськихцінностейіповедінкивсіхучасниківосвітньогопроцесу,

передбачає використання практично-орієнтованих та інтерактивних

методівнавчання.

Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім

проблемою педагогічною,бо вона пов’язана з вирішенням певного

колавиховнихзавдань.Томувційсправіособливемісцемаєзайняти

ранняпрофілактика,якамаєрозпочинатисявжездитячого садкай

початкових класів школи,коли закладаються основи характеру,

ставленнядооточуючих,поведінкивпобуті.

Соціальні педагоги в навчальних закладах проводять

профілактичнуроботузпідлітками,схильнимидодевіантноїповедінки,

асаме:

1) шкільний облік важковиховуваних підлітків,якіпотребують

допомоги,підтримки,організаціявідповідноїроботизними;

2) відвідуваннянеблагополучних,проблемнихсімей;

3) проведеннявиховнихгодиннаморально-етичнітеми.

Отже, на сьогодні залишається проблемною соціально-
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адаптаційнатареабілітаційнароботавслужбахусправахдітей,такяк

повноваження соціальних працівників недостатнідля розв’язання

питань,щонаявніприроботіздітьмигруп-ризику,такихяк:хворіна

СНІД, нарко-залежні, алко-залежні та засуджені неповнолітні.

ЗагальноосвітнізакладиактивноспівпрацюютьізСлужбою усправах

дітей,Центрами для сім’ї,дітей та молодіта проблем залишається

чимало.
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РОЗДІЛ3

ДОСЛІДЖЕННЯФОРМУВАННЯПРАВОВОЇСВІДОМОСТІУПІДЛІТКІВЯК

ЗАСОБУПРОФІЛАКТИКИБРОДЯЖНИЦТВА

3.1.Програмаемпіричногодослідження

Проблемна ситуація.Девіантна поведінка дітей є однією з

найактуальнішихпроблемсьогодення.Однимізвидівтакоїповедінкиє

бродяжництво. Зростання підліткового бродяжництва насамперед

пов’язаноізкризамивсім’ї:зростанням бідності,погіршенням умов

життєдіяльності, руйнуванням моральних цінностей і виховного

потенціалу.

Проживаннябезпритульнихібездогляднихдітейпозасім’єю,у

підвальних приміщеннях, на вокзалах, ринках, переходах, в

антисанітарнихумовахспричиняєзагрозливуситуацію дляїхздоров’я,

азбільшенняїхчисельностістановитьпевнузагрозудлясуспільства.У

зв’язку з цим робота з підлітками повинна бути спрямована на

подоланнявїхповедінцітихмотивів,якіпов’язанізпроявомсхильності

до бродяжництва. Активним суб’єктом здійснення профілактики

бродяжництвасередучнівє:Службаусправахдітей,навчальнізаклади,

Центрсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолоді.Вирішенняпроблеми

бродяжництва вимагає комплексності,систематичностів діяльності

всіх суб’єктів соціальноївзаємодії.Правова свідомість є основним

засобом профілактики девіантноїповедінки упідлітків.Формування

правовоїсвідомостіпідлітківмаєздійснюватисьякусім’ї,такіушколі.

Об’єктдослідження:дітипідлітковоговіку.

Предмет дослідження: виявлення схильності підлітків до

девіантноїповедінки,якосновногофакторабродяжництва.

Мета:виявитирівеньсхильностідодевіантноїповедінки,зокрема

бродяжництваупідлітків.

Завдання:
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1) розробитипрограмуемпіричногодослідження;

2) підібратидіагностичнийінструментарій;

3) наосновіемпіричногодослідженнявиявитиособливостірівня

правовоїсвідомостіпідлітків;

4) проаналізуватирезультатидослідженнятазробитивисновки;

5) дослідитишляхиформуванняправовоїсвідомостіупідлітківяк

засобупрофілактикибродяжництва.

Типвибірки– гніздовий.У вибіркудослідженняувійшлиучні8

класуМиколаївськоїзагальноосвітньоїшколи-інтернату№ 3.Дітямвід

13до14років.Вибірковасукупність–8осіб:5хлопцівта3дівчини.

Гіпотеза:припускаємо,щоблизькотретинидітей,яківиховуються

вінтернатномузакладібудутьматисхильністьдодевіантноїповедінки.

Інструментарій дослідження.Для діагностики рівня правової

свідомостібулообранометодику«Визначеннясхильностідодевіантної

поведінки»О.Н.Орела[17](ДодатокА).Метою євиявленняціннісних

орієнтаційдітей,вивченнясхильностідоагресіїтанасилля,схильності

до подолання норм іправил,схильностідо девіантноїповедінки.

Опитувальникзаповнюєтьсяпідлітками.

Методика діагностики схильностідо відхилення поведінки є

стандартизованим тестом-опитувальником, призначеним для

вимірювання схильностіпідлітків до різних форм поведінки,яка

відхиляєтьсявідсоціальнихнорм.Шкалиопитувальникаподіляються

на змістовііслужбові.Змістовішкали спрямованіна вимірювання

психологічного змісту особистісних установок, що спричиняють

девіантні форми поведінки. Службова шкала призначена для

вимірювання схильностіреспондента давати про себе соціально

схвалювану,анеоб’єктивнуінформацію.
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Аналізосновнихпонять.

Бродяжництво – соціальне явище, яке представляє собою

поневіряннятабідуванняосібпротягомдовгогочасу,безчіткогомісця

проживанняпотериторіїкраїни,міста,селищачисела.

Девіантна поведінка – поведінка індивіда або групи,яка не

відповідає загальноприйнятим нормам,внаслідок чого відбувається

порушенняцихнорм.

Девіація(відлат.deviation−відхилення)–системадійівчинків

людини,соціальних груп,що суперечить соціальним нормам або

визнанимусуспільствішаблонамістандартамповедінки.

Закон – нормативний правовий акт вищоїюридичноїсили,

прийнятий в особливомупорядкувищим представницьким органом

державиабобезпосередньонародом,якийвизначаєвідправнізасади

правовогорегулюваннясуспільнихвідносин.

Підлітковий вік – перехідний період,коли окрема людська

особистістьзаймаєсвоєконкретнеположенняусуспільстві.

Правилабезпеки – правовінорми,щопередбачаютьзаходиіз

забезпеченнябезпечнихінешкідливихумовпраці.

Психостимулюючіречовини–лікарськіречовини,щоволодіють

здатністю підвищувати настрій,фізичнуй розумовупрацездатність,

стійкістьдофізичногонавантаженнятазменшуватистомлення.

Етапидослідження.Дослідженнябулопроведеноутриетапи.На

першомуетапіпідібранодіагностичнийінструментарій,зробленойого

аналізтаобробку.Надругомуетапідосліджуваласясхильністьпідлітків

до девіантної поведінки за допомогою методики визначення

схильностідо девіантноїповедінки (О.Н.Орел)[17].На відповіді

опитувальника дітям відводилося 30 хвилин. На третьому етапі

оброблялисятааналізувалисярезультатидослідження.Таким чином,

булосформульованооб’єкттапредметдослідження,визначенометута

завдання,розробленопрограмуемпіричногодослідження,приведений
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логічнийаналізпонять.

3.2.Аналізрезультатівемпіричногодослідження

Дослідження з виявлення схильностіпідлітків до девіантної

поведінкипроводилосявМиколаївськійЗОШ-інтернатісередучнів8

класу.У ходіпроведеннядослідженнябулиотриманірезультати,які

булипідданіподальшійобробцітааналізу.

Шкали: установки на соціальну бажаність, схильності до

порушення норм і правил,схильності до адиктивної поведінки,

схильності до самоушкоджувальної та саморуйнівної поведінки,

схильностідо агресіїінасильства,вольового контролю емоційних

реакцій,схильностідоделінквентноїповедінки.

Результати,отриманіза методикою визначення схильностідо

відхиленоїповедінкипредставленівтаблицях3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,

3.7.

Рис.3.1.Шкалаустановкинасоціальнубажаність

Згіднонаведенихрезультатівутаблиці3.1.,тоякщо8осібце100%,

томожнастверджувати,що37,5% (3особи)приопитуваннідавали
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соціальнобажанівідповіді,12,5% (1особа)прагнулиумиснопоказати

себе в кращомусвіті,25% (2 особи)до опитування відносились із

насторогоюта25%(2особи)неприховувалисвоїхнорміцінностей.

Рис.3.2.Шкаласхильностідопорушеннянорміправил

Згідноотриманихрезультатів,можнастверджувати,що12,5% (1

особа)схильна протиставляти власнінорми іцінностігруповим та

«порушувати спокій»,87,5% (7 осіб)схильніслідувати стереотипам і

загальноприйнятимнормамповедінки.

Рис.3.3.Шкаласхильностідоадиктивноїповедінки

Згіднонаведенихрезультатівутаблиці3.3.,із8осіб,щоскладає

100%,12,5%(1особа)схильнадовідходувідреальностізадопомогою
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зміни свого психічного стану,ілюзорно-компенсаторного способу

вирішенняособистіснихпроблем;87,5% (7осіб)– єнесхильнимидо

адиктивноїповедінки.

Рис.3.4.Шкаласхильностідосамоушкоджувальноїтасаморуйнівної

поведінки

Згідноотриманихрезультатів,37,5%(3особи)свідчатьпронизьку

цінність власного життя,схильність до ризику,вираженупотребув

гострих відчуттях,про садомазохістськітенденції;62,5% (5 осіб)–

маютьвідсутністьсхильностідосамоушкоджувальноїтасаморуйнівної

поведінки.

Рис.3.5.Шкаласхильностідоагресіїтаповедінки

Згіднонаведенихрезультатівутаблиці3.5.,із8осіб,щоскладає

100%,у50%(4особи)наявніагресивнітенденції;12,5%(1особа)схильна

до агресивнихвзаємин зіншими людьми,вирішувати проблеми за

допомогою насильства,маєнаявністьсадистськихтенденцій;37,5%(3
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особи)–засвідчилиневираженістьагресивнихтенденцій.

Рис.3.6.Шкалавольовогоконтролюемоційнихреакцій

Згідно отриманих результатів,62,5% (5 осіб)є схильними до

слабкого вольового контролю емоційної сфери, нездатність

контролюватиповедінковіпроявиемоційнихреакцій;37,5%(3особи)–

здатніконтролюватисвоїемоційніреакціїтаплотськіпотяги.

Рис.3.7.Шкаласхильностідоделінквентноїповедінки

Згіднонаведенихрезультатівутаблиці3.7.,із8осіб,щоскладає

100%,у37,5%(3особи)респондентівмаютьнизькийрівеньсоціального

контролю;62,5%(5осіб)–несхильнідоделінквентноїповедінки.

Під час проведення опитування у підлітків виникали деякі

труднощі,асаме:нерозуміннязначенняприслів’ятадеякихскладних
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слів.Загалом,дітибулидоситьвідкритими,зацікавленимиупроведенні

діагностики.

Таблиця3.1

Результатисхильностідодевіантноїповедінкипідлітків

№ Учні Низькийрівень Середнійрівень Високийрівень

1 Стас +

2 Вова +

3 Денис +

4 Влад +

5 Іван +

6 Катя +

7 Юля +

8 Марина +

Отже,із 100% респондентів,− 60%,мають низький рівень

схильностідодевіантноїповедінки,3учня– 40% показалисередній

рівеньтакоїсхильностіЗвідсивипливає,щобільшістьучнівнесхильні

доправопорушень,але,меншачастинакласувсеж такисхильнадо

відхиленнявіднорм.

Бродяжництво цеодин ізпроявів девіантноїповедінки.Рівень

схильностідодевіантноїповедінкитіснопов’язанийізсхильністю до

бродяжництва.Отже,гіпотезапоставленанапочаткудослідження,яка

полягалавприпущенні,що«близькотретинидітей,яківиховуютьсяв

інтернатномузакладібудутьматисхильністьдодевіантноїповедінки»−

підтвердилась.

Входіпроведенняемпіричногодослідженнявиявлено,проблема

бродяжництва актуальна для сучасного підлітка,тому що близько

третини дітей, які виховуються в інтернатному закладі мають

схильність до девіантної поведінки. Її вирішення вимагає

комплексності,систематичностівдіяльностівсіхсуб’єктівсоціальної

взаємодії.Вданомувипадку,правовасвідомістьєосновним засобом
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профілактики.Їїформуваннявідбуваєтьсязсамогодитинстватамає

здійснюватисьякусім’ї,такіушколі.Якщо дитинавиховуєтьсяв

неблагополучнійродині,товонапотребуєдопомоги.Результативність

формування правової свідомості буде залежати від правильно

підібранихформтаметодівроботи.
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ВИСНОВКИ

1.Входідослідженнятеми:«Формуванняправовоїсвідомостіу

підлітків якзасібпрофілактики бродяжництва»було проаналізовано

основніпоняттятеми,такіяк:«свідомість»,«правосвідомість»,«правове

виховання»,«бродяжництво»,«Загальноосвітній заклад»,«Служба у

справах дітей» тощо.Також досліджено розвиток бродяжництва в

суспільстві,який показав,що проблема бродяжництва в Україні

існувалаздавніх-давен.Протягомстолітьставленнядожебраківбуло

різним.Спочатку воно було терпимим.Проте,з 1450-х років в

суспільствізменшуєтьсятерпимістьдожебрацтва.Жебракамистають

люди,якінебажаютьпрацювати.Застосовуютьсярепресивнізаходи

щодо працездатних жебраків.Згодом,з XIX століття діє політика

запобігання жебрацтву. Сьогодні проблема жебрацтва поступово

вирішується.

2.У даній роботіпроаналізовано соціальний захист дітей які

потрапили в складні життєві обставини. З’ясовано, що для

ефективноговирішенняпроблемизазначеноїкатегоріїдітейнеобхідно

ретельно дослідити та вивчити законодавство України у сфері

соціальногозахистудітей.Законодавчубазу,щодосоціальногозахисту

дітей та дітей,в томучислі,схильнихдо бродяжництва складають

нормиЗаконівУкраїни«Проосвіту»,«Продержавнудопомогусім’ям з

дітьми»,«Про охорону дитинства»,а також положення конституції

України,СімейногоКодексуУкраїни.

3.Охарактеризовано системуборотьби ізбродяжництвом.Для

ефективного вирішення проблем бродяжництва необхідно

удосконалити законодавство стосовно дітей в Україні:здійснити

експертизу законодавства з питань дитинства щодо приведення

формулювань; вдосконалити нормативно-правові акти стосовно

створенняприйомнихсімей;розробитипроектзаконодавчихзасаддля

введенняінститутуУповноваженогозправдитини.
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4. У ході дослідження було охарактеризовано діяльність

загальноосвітніх закладів. Ці заклади вирішують такі питання:

повідомляютьцентрамсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолодіпро

виявлення сімей,якіопинилися у складних життєвих обставинах;

ведутьвнутрішнійоблікдітей,якіпотребуютьпосиленоїувагиз боку

соціальногопедагога,таінформуютьпроцеслужбиусправахдітей;

забезпечуютьроботушкільногопсихологаздітьми,якіопинилисяу

складних життєвих обставинах;проводять профілактичну та

просвітницькуроботуздітьми,підлітками,молоддю,схильними до

правопорушень,зчисла сімей,якіопинилися в складнихжиттєвих

обставинах,контролюютьвідвідуванняниминавчальнихзакладівта

якістьнавчаннятощо.

5.Під час емпіричного дослідження було розглянуто засоби

профілактикидевіантноїповедінки,зокремабродяжництваупідлітків.

Також булопроведеноопитуваннясереддітейМиколаївськоїшколи-

інтернатузаметодикоювизначеннясхильностідодевіантноїповедінки.

Згідно результатів,60% учнів мають низький рівень схильностідо

девіантноїповедінки,3учня40% маютьсереднійрівеньсхильностідо

девіантної поведінки. Отже, більшість учнів не схильні до

правопорушеньтадевіантноїповедінки,алеменшачастинакласувсеж

такисхильнадовідхиленоїповедінки,втомучислійбродяжництва.
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ДОДАТКИ

ДодатокА

Методикавизначеннясхильностідодевіантноїповедінки/О.Н.Орел[17]

Інструкція. Перед вами ряд тверджень. Прочитайте перше

твердженняівирішіть,чиправильневоностосовновас.Якщотак,то

порядзномером поставтезнак«+».Якщотвердженняневідповідає

Вашимвподобанням,поставтебіляньогознак«-».Вказуватипрізвище

непотрібно.Опитувальниканонімний.

Опитувальник

1.Явіддаюперевагуодягунеяскравих,приглушенихтонів.

2.Буває,що я відкладаю на завтра те,що повинен зробити

сьогодні.

3.Я охочезаписавсябдобровольцем дляучастівяких-небудь

бойовихдіях.

4.Буває,щоінодіясварюсязбатьками.

5.Той,хто в дитинствінебився,зростаєматусиним синком і

нічогонеможедобитисявжитті.

6.Ябузявсязанебезпечнудляжиттяроботу,якбизанеїдобре

платили.

7.Інодіявідчуваю такийсильнийнеспокій,щопростонеможу

всидіти.

8.Інодібуває,щоятрохихвалюся.

9.Якби менідовелося стати військовим,то я хотів би бути

льотчиком.

10.Яцінуювлюдяхобережністьіобачність.

11.Тількислабкіібоязкілюдивиконуютьвсіправилаізакони.

12.Я віддав би перевагу роботі,що пов’язана зізмінами і

подорожами.

13.Язавждиговорютількиправду.
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14.Якщо людина в міру ібез шкідливих наслідків вживає

збуджуючііпсихостимулюючіречовини–цецілкомнормально.

15.Навітьякщоязлюся,топрагнуневдаватисядолайок.

16.Ядумаю,щоменібсподобалосяполюватиналевів.

17.Якщоменеобразили,тояобов’язковоповиненпомститися.

18.Людинаповиннаматиправовипиватистільки,скількивона

хоче.

19.Якщо мій приятель запізнюється на визначений час,то я

зазвичайзберігаюспокій.

20.Меніважчевиконуватироботу,якщоїївимагаютьзробитидо

певноготерміну.

21.Інодіяпереходжувулицю там,деменізручно,анетам,де

належить.

22.Деякіправилаізаборониможнавідкинути,якщовідчуваєш

сильнийсексуальнийпотяг.

23.Яінодінеслухаюсябатьків.

24.Якщоприпокупціавтомобіляменідоведетьсявибиратиміж

швидкістюібезпекою,тоявиберубезпеку.

25.Ядумаю,щоменісподобалосябзайматисябоксом.

26.Якбиямігвільновибиратипрофесію,тоставбидегустатором

вин.

27.Ячастовідчуваюпотребувгострихвідчуттях.

28.Інодіменітакіхочетьсязробитисобіболяче.

29.Моєставленнядожиттядобреописуєприслів’я:«Сім разів

відміряй,одинразвідріж».

30.Язавждикупуюквиткивгромадськомутранспорті.

31.Серед моїх знайомих є люди,якіпробували одурманюючі

речовини.

32.Язавждивиконуюобіцянки,навітьякщоменіценевигідно.

33.Буває,щоменітакіхочетьсявилаятися.
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34.Маютьрацію люди,яківжиттіслідуютьприслів’ю:«Якщоне

можна,аледужехочеться,томожна».

35.Бувало,щоявипадковопотраплявубійкупіслявживання

спиртнихнапоїв.

36.Менірідковдаєтьсязмуситисебепродовжуватироботупісля

рядуобразливихневдач.

37.Якби у наш час проводилися б боїгладіаторів,то я б

обов’язкововнихвзявучасть.

38.Буває,щоінодіяговорюнеправду.

39.Терпітибільназловсімбуваєнавітьприємно.

40.Якращепогоджусязлюдиною,ніжстанусперечатися.

41. Якби я народився у давнину, то став би шляхетним

розбійником.

42.Якщонемаєіншоговиходу,тосуперечкуможнавирішитиі

бійкою.

43.Буваливипадки,колимоїбатьки,іншідорослівисловлювали

неспокійзприводутого,щоятрохивипив.

44.Одягповинензпершогопоглядувиділятилюдинусередінших

унатовпі.

45.Якщовкінофільмінемаєжодноїпристойноїбійки−цепогане

кіно.

46. Коли люди прагнуть до нових незвичайних відчуттів і

переживань−ценормально.

47.Інодіянудьгуюнауроках.

48. Якщо мене хтось випадково зачепив у натовпі,то я

обов’язковозажадаювідньоговибачень.

49.Якщолюдинадратуємене,тояготовийвисловитиїйвсе,щоя

пронеїдумаю.

50.Під час подорожей іпоїздок я люблю відхилятися від

звичайнихмаршрутів.
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51.Менібсподобаласяпрофесіядресирувальникахижихзвірів.

52.Якщовжетисівзакермомотоцикла,товартоїхатитільки

дужешвидко.

53.Колиячитаю детектив,томенічастохочеться,щобзлочинець

уникнувпереслідування.

54.Інодія просто не можу утриматися від сміху,коли чую

непристойнийжарт.

55.Я прагнууникативрозмовівиразів,якіможутьзбентежити

оточуючих.

56.Ячастозасмучуюсячерездрібниці.

57.Колименізаперечують,ячастовибухаюівідповідаюрізко.

58.Менібільшеподобаєтьсячитатипропригоди,ніжпролюбовні

історії.

59.Щоботриматизадоволення,вартопорушитидеякіправилаі

заборони.

60.Меніподобаєтьсябувативкомпаніях,девмірувипиваютьі

веселяться.

61.Менедратує,колидівчатапалять.

62.Меніподобаєтьсястан,якийнаступає,коливміруівгарній

компаніївип’єш.

63.Бувало,щоуменевиникалобажаннявипити,хочаярозумів,

щозаразнечасінемісце.

64.Сигаретавскрутнухвилинуменезаспокоює.

65.Менілегко змусити іншихлюдей боятисямене,іінодідля

забавияцероблю.

66.Я змігби своєю рукою страчувати злочинця,справедливо

засудженогодовищоїмірипокарання.

67.Задоволення−цеголовне,дочоговартопрагнутивжитті.

68.Яхотівбивзятиучастьвавтомобільнихгонках.

69.Колиуменепоганийнастрій,доменекращенепідходити.
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70.Інодіуменебуваєтакийнастрій,щояготовийпершимпочати

бійку.

71.Яможупригадативипадки,колиябувтаким злим,щохапав

першуріч,щопотраплялапідруку,іламавїї.

72.Язавждивимагаю,щоботочуючіповажалимоїправа.

73.Менісподобалосябстрибатизпарашутом.

74. Шкідливу дію на людину алкоголю і тютюну сильно

перебільшують.

75.Ярідкодаюздачу,навітьякщохтосьударитьмене.

76.Янеотримуюзадоволеннявідвідчуттяризику.

160Діагностикавідхиленьуповедінціучнів

77.Коли людина у розпалісуперечки вдається до «сильних»

виразів−ценормально.

78.Ячастонеможустриматисвоїпочуття.

79.Бувало,щояспізнювавсянауроки.

80.Меніподобаютьсякомпанії,девсіжартуютьодиннадодним.

81.Сексповинензаймативжиттімолодіоднезголовнихмісць.

82.Частоянеможувтриматисявід суперечки,якщохтосьне

згодензімною.

83.Інодітраплялося,щояневиконувавдомашнєзавдання.

84.Ячастоздійснюювчинкипідвпливомхвилинногонастрою.

85.Меніздається,щоянездатенударитилюдину.

86. Люди справедливо обурюються, коли дізнаються, що

злочинецьзалишивсябезкарним.

87.Буває,щоменідоводитьсяприховувативід дорослихдеякі

своївчинки.

88.Наївніпростакисамізаслуговуютьнате,щобїходурювали.

89.Інодія буваю такий роздратований,що стукаю по столу

кулаком.

90.Тількинесподіваніобставиниівідчуттянебезпекидозволяють
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меніпо-справжньомупроявитисебе.

91.Ябспробувавяку-небудьодурманюючуречовину,якбитвердо

знав,щоценезашкодитьмоємуздоров'юінеспричинитьпокарання.

92.Колиястоюнамосту,томенеінодітакітягнестрибнутивниз.

93.Будь-якийбрудменелякаєабовикликаєсильнуогиду.

94.Колиязлюся,томеніхочетьсякого-небудьударити.

95.Я вважаю,що люди повинніповністю відмовитися від

вживанняспиртнихнапоїв.

96.Ябмігнаспірвлізтинависокуфабричнутрубу.

97.Часомянеможусправитисязбажаннямзаподіятибільлюдям.

98.Я міг би після невеликих попередніх пояснень керувати

гелікоптером.


