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– вдосконалення системи підбору кадрів до установ для дітей-сиріт і 

дітей, які залишилися без піклування батьків, поліпшення підготовки 

фахівців для  роботи в цих установах; 

– розширення правових  гарантій дезадаптованих неповнолітніх; 

– корекційно-виховна діяльність, спрямована, головним чином, на 

руйнування певних установок, уявлень, цінностей, мотивів, стереотипів 

поведінки; 

– досягнення самореалізації особистості в соціумі [1]. 

За допомогою; корекційно-виховної роботи девіантної поведінки 

підлітків розв’язуються двосторонні конфлікти як зовнішні, так і внутрішні: 

«особистість – суспільство», «особистість – соціальне середовище», 

«особистість – група», «особистість – особистість», «особистість – власне Я». 

Завдяки цій діяльності за допомогою психологічних та педагогічних засобів 

відбувається руйнування раніше сформованих мотивів, установок, 

змінюється свідомість особистості відповідно прийнятим у суспільстві 

нормам. 

Незабаром в соціально-економічному розвитку українського 

суспільства відбудуться зміни на краще, які дозволять успішно не тільки 

розвиватися напрямку роботи з дітьми та підлітками з відхиленою 

поведінкою, але і зміцнять в цілому всю систему соціального захисту 

населення України. 

ЛІТЕРАТУРА // ЛИТЕРАТУРА // REFERENCES 

1. Збірник корекційних програм з профілактики девіантної поведінки 

учнів професійно-технічних навчальних закладів / [Укл. Н. М.Сиско]. – 

Хмельницький: НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, 2014. – 473 с. 

 

 

Гареник М. В., Боделан М. В. (Одесса, Украина) 

ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ КАК ФОРМА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В тезисах рассмотрена социальная профилактика как направление 

социальной работы за рубежом с не совершеннолетними делинквентами. 

 

 

Garenik M., Bodelan М. (Odessa, Ukraine) 

DELIQUENCY AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR  

OF THE MINORS 

In the theses consider social prevention as direction of social work with 

delinquent minors in different countries. 

 

 

Социально-экономические проблемы современного украинского 

общества оказывают существенное влияние на личностное развитие и 

поведение подрастающего поколения. Наиболее заметным это становится в 

подростковом возрасте (прогрессирующая отчужденность, повышенная 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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тревожность, цинизм, духовная опустошенность, проявление агрессии). 

Такие подростки начинают искать справедливость и взаимопонимание там, 

где их понимают и принимают – в неформальных структурах девиантной 

среды, где культивируется будущая делинквентность. 

Делинквентность – пренебрежение обязанностями, проступок; 

широкий спектр нарушений, порицаемых общепринятыми правилами; 

противоправные и преступные деяния, преследуемые по закону; девиация, 

сопряженная с нарушением правовых норм; форма отклоняющегося 

поведения, которая свойственна несовершеннолетним.  

Несовершеннолетний делинквент – лицо, обладающее привычками, 

склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. 

Для несовершеннолетних делинквентов характерны: постоянная 

демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения 

(сквернословие, появление в нетрезвом виде в общественных местах, 

приставание к гражданам, порча общественного имущества и т. д.); 

пристрастие к спиртным напиткам, наркотикам, азартным играм; 

бродяжничество, систематические побеги из дома; ранние половые связи, 

половая распущенность; создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры 

в семье, терроризирование родителей и других членов семьи; привычка к 

присвоению всего, что «плохо лежит». 

Делинквентное поведение несовершеннолетних отличается от такого 

же поведения взрослых во многих аспектах: 

– мотивация (мотивом часто выступает потребность в агрессии, 

склонность к уничтожению); 

– характер преступлений – групповые преступления (подростковый 

возраст отличается психофизиологическими особенностями, для которого 

характерна склонность к объединению); 

– ювенальная латентность (преступления несовершеннолетних просто 

не выявлены, не зарегистрированы, либо не заявлены); 

Проблема социальной профилактики несовершеннолетних 

делинквентов весьма актуальна для Украины. Поэтому, опыт зарубежных 

ученых может оказаться весьма полезным для решения целого комплекса 

молодежных проблем в нашей стране, связанных с ростом криминальной 

активности молодежи, расцветом наркомании, алкоголизма.   

Например, в Англии и США данная проблема представляет собой 

значительное количество теоретических разработок и выполняют 

своеобразную идеологическую функцию для обоснования программ,  

основных направлений, форм, методов и средств социально-

профилактической работы с несовершеннолетними делинквентами: 

1. Общепрофилактические мероприятия – предупреждение отчуждения 

детей и подростков от семьи, школы, общественных организаций, трудовых, 

спортивных, игровых и других сообществ. 

2. Пересекающие мероприятия – пересечение деятельности уже 

возникших и функционирующих делинквентных групп несовершеннолетних. 
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3. Специальные мероприятие – профилактика делинквентных групп 

несовершеннолетних, специализирующихся на кражах, разбоях, 

изнасилованиях, употребление наркотиков, токсичных веществ, угонов 

автомобилей и т.д. 

В Великобритании современная концепция социальной профилактики 

несовершеннолетних делинквентов, осуществляется на уровнях:  

– государственный – разработка и реализация государственных 

программ по социализации личности, адаптации ее к современному 

обществу, а также профилактика делинквентности несовершеннолетних с 

использованием современных психолого-педагогических, социальных 

технологий, созданных на основе теорий детерминации делинквентного 

поведения у несовершеннолетних; 

– региональный – разработка конкретных профилактических 

ресоциализационных технологий на основе принятых на государственном 

уровне программ; 

– муниципальный – профилактика, которая проводится с учетом 

специфики конкретных школ, колледжей, производственных и других 

объединений, учитывающих локальные условия конкретного региона; 

– личностный – разработка конкретных методов социального контроля, 

профилактики, превенции, а также ресоциализация отдельно взятых 

несовершеннолетних делинквентов.  

Таким образом, развитие социальной, психолого-педагогической 

превентивной теории и практики в разных странах определяет возможности 

«переноса» каких-то частей или элементов зарубежного опыта в 

отечественную практику. При этом следует учитывать, что опыт других 

стран нельзя осваивать без учета экономических, образовательных, 

культурных, психологических, этнографических и других особенностей 

нашей страны.   
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