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Відхилення у пОВедінці непОВнОліТніх як пОрушення прОцесу 
сОціалізації

Відхилення у поведінці – соціологічний термін, що визначає вияви поведінки, 
які не відповідають або суперечать прийнятим у суспільстві нормам, етичним 
еталонам і рольовим функціям. Відхилення у поведінці неповнолітніх розглядаються 
у різних аспектах: соціально-культурному, юридичному, психологічному.

Девіація (відхилення) є однією і сторін явища мінливості, що притаманне 
як людині, так і навколишньому його світу. Мінливість у соціальній сфері завжди 
пов’язана з діяльністю і виражається у поведінці людини, що представляє його 
взаємодію з навколишнім середовищем, опосередковане зовнішньою і внутрішньою 
активністю підлітка.

Нормальна поведінка підлітка передбачає його взаємодію з мікросоціумом, 
що адекватно відповідає потребам і можливостям його розвитку і соціалізації. Якщо 
оточення дитини здатне вчасно й адекватно реагувати на ті чи інші особливості 
підлітка, то його поведінка завжди (чи майже завжди) буде нормальною.

Звідси відхилення у поведінці може бути охарактеризоване як взаємодія 
дитини з мікросоціумом, що порушує його розвиток і соціалізацію унаслідок 
відсутності адекватного обліку середовищем особливостей його індивідуальності, 
які відображаються у поведінковій протидії встановленим моральним і правовим 
суспільним нормам.

Кожне суспільство має свою певну систему норм (цінностей). Соціальні 
норми в суспільстві виконують орієнтаційну, регулюючу, інформаційну, корекційну, 
виховну функції.

Тому девіації – це явища недотримання або порушення особою норм і правил 
поведінки, визнаних у даному суспільстві.

Девіант – особа, яка не дотримується визнаних у даному суспільстві норм та 
правил поведінки. Відповідно поведінка такої особи називається девіантною.

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників не існує єдиної точки зору на 
термін «девіантна поведінка». Одні вважають, що мова має йти про всі відхилення від 
схвалюваних суспільством соціальних норм, інші пропонують включати в це поняття 
тільки порушення правових норм, треті – різні види соціальної патології (алкоголізм, 
наркотизм, вбивства).

Девіантна поведінка завжди пов’язана з певною невідповідністю людських 
вчинків, дій, способів діяльності поширеним в суспільстві чи групах нормам та 
правилам. При цьому девіантна поведінка може виступати як засіб досягнення мети, 
як спосіб психологічного розвантаження, як самоціль, що задовольняє потреби 
людини в самореалізації та самоствердженні.

Поведінка, яка відхиляється від норм, є формою соціальної дезадаптації. 
Адаптація характеризується певною взаємодією з соціальним середовищем. Якщо ця 
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взаємодія адекватна поведінці, то соціалізація протікає нормально, якщо ця взаємодія 
неадекватна поведінці, то виникає соціальна дезадаптація, яка і проявляється у різних 
формах девіантної поведінки та неадекватних психологічних станах особистості 
(депресія, гіперактивність тощо).

Девіантна поведінка людини – це система вчинків чи окремі вчинки, які 
суперечать прийнятим у суспільстві нормам і проявляються у вигляді незбалансованих 
психічних процесів, не адаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та 
ухиленні від морального та етичного контролю особистості над власною поведінкою.

Девіантна поведінка – це одна з видів поведінки, що суперечить соціальним 
нормам або визнаним шаблонам і стандартам поведінки, характерним для 
мікросоціальних відносин (сімейних, шкільних) і малих статевікових соціальних 
груп.

В теорії девіантної поведінки виокремлюють кілька підходів до оцінки 
поведінкової норми і девіацій.

Соціальний підхід базується на уявленні про суспільну небезпеку поведінки 
людини. Відповідно до цього до девіантної поведінки відносять, яка потенційно 
небезпечну поведінку для суспільства чи оточуючих людей.

Психологічний підхід, на відміну від соціального, розглядає девіантну 
поведінку у зв’язку з конфліктом, деструкцією та само руйнівною поведінкою 
особистості. Девіант, відповідно до цього підходу, свідомо чи неусвідомлено, прагне 
зруйнувати власну самоцінність, не дозволити собі реалізувати свої нахили.

У межах психіатричного підходу девіантні форми поведінки розглядаються 
як до хворобливі особливості, що сприяють формуванню психічних розладів та 
захворювань. Під девіацією за цим підходом розуміють психічні розлади, які повною 
мірою не досягли психопатологічних якостей.

Етнокультурний підхід визначає, що девіації доцільно розглядати з 
урахуванням традицій певного суспільства. Вважається, що норми поведінки, 
прийняті в одному соціокультурному середовищі, можуть значно відрізнятися від 
норм інших груп людей. Тому дуже важливим є врахування етнічних, національних, 
расових, конфесійних характеристик людини.

Віковий підхід розглядає девіації поведінки з позиції вікових особливостей 
та норм. Поведінка, що не відповідає віковим стандартам, може бути визнана як 
девіантна.

Тепер розглянемо сутність та особливості соціально-педагогічної 
занедбаності дітей.

Соціально-педагогічна занедбаність дитини – негативне особистісне 
утворення, що формується внаслідок дії несприятливих умов формування та 
розвитку. Небезпека педагогічної занедбаності полягає в тому, що вона має свою 
логіку розвитку навіть після того, як дія несприятливих умов нівельована.

Зовнішні чинники соціально-педагогічної занедбаності: дефекти сімейного 
виховання, недоліки навчально-вихованого процесу, дегуманізація педагогічного 
процесу та сімейного виховання.

Внутрішні чинники соціально-педагогічної занедбаності: індивідуальні та 
психофізіологічні особливості дитини, домінуючі психоемоційні стани, внутрішня 
позиція.
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Соціально-педагогічна занедбаність зароджується у ранньому дитинстві. 
При несприятливій соціальній ситуації розвитку ознаки і прояви занедбаності 
накопичуються і переходять у якісні утворення – симптомокомплекси. Вони 
проявляються спочатку в поведінці дитини, не зачіпаючи її особистості (дошкільне 
дитинство), а потім поширюється на особистісну сферу.

В молодшому шкільному віці, у зв’язку зі зміною провідної діяльності, 
на розвиток педагогічної занедбаності активно впливають шкільні фактори: 
неадекватні вимоги, перенавантаження, негативна оцінка результатів навчання, 
методика негативного стимулювання поведінки. Виникає дидактична занедбаність. 
За наявності несприятливої соціальної ситуації розвитку в сім’ї, гальмуються та 
порушуються процеси формування самосвідомості особистості, внаслідок чого 
дитина стає соціально-занедбаною.

Таким чином, соціально-педагогічна занедбаність формується там, де 
відсутні умови для повноцінної соціалізації та індивідуалізації дитини.
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