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У сучасному українському суспільстві відбуваються кризові процеси, які
негативно впливають на психологію людей, особливо підлітків, породжуючи
девіантну поведінку.
Сьогодні профілактична спрямованість є однією з провідних функцій соціально-педагогічної діяльності. Це зумовлено, у першу чергу, зростанням кількості девіантів серед підлітікв та молоді, посиленням асоціальних рис молодіжної субкультури, зростанням темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення.
Тому, робота соціального педагога – це практично завжди робота в умовах проблемної ситуації.
«Проблемна ситуація» в практиці роботи соціального педагога найбільш
адекватно може бути подана поняттями «ризик» і «група ризику».
Ризик – ситуативна характеристика проблемної діяльності, що означає
невизначеність її наслідків, за якої можливі альтернативні варіанти помилки
або успіху. На основі поняття ризику виникає поняття групи ризику.
“Групи ризику” – це категорії дітей, чий соціальний стан за тими або іншими ознаками не має стабільності, які практично не можуть поодинці перебороти труднощі, що виникли в їхньому житті; все це в результаті може призвести
до втрати ними соціальної значущості, духовності, морального образу,
біологічної загибелі.
До «групи ризику» входять діти з асоціальними проявами в поведінці, починаючи з грубості стосовно дорослих та недисциплінованості на уроках і
закінчуючи крадіжками, пропусками уроків, уживанням спиртного або наркотиків. Причиною збільшення кількості дітей «групи ризику» є не лише критична ситуація у країні, але й ситуація в сім’ї, а як наслідок — порушення стосунків із дорослими. Унаслідок порушень взаємин із дорослими процес засвоєння соціальних норм уповільнений або взагалі не відбувається. Постійна
негативна оцінка особистості або поведінки дитини є для неї психотравмуючою
ситуацією, і врешті дитина перестає навіть намагатися нормально поводитися.
Об'єктом роботи соціальних педагогів є діти, схильні до різних форм
девіантної поведінки.
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девіантної поведінки є те, що вона, виступаючи в якості деструктивної, наносить реальну шкоду самій особистості або оточуючим людям. Також визначену
поведінку можна охарактеризувати як поведінку, що повторюється й триває досить довго.
Девіантну поведінку розглядають як систему дій і вчинків людей,
соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві
шаблонам і стандартам поведінки.
До основних видів девіантної поведінки належить:
- делінквентна – правопорушення, які не мають злочинного характеру і не спричиняють кримінальної відповідальності;
- кримінальна;
- адиктивна – зловживання речовинами, що впливають на психічний стан;
- деструктивна поведінка – агресія спрямована на самого себе, зовнішній світ,
інших людей:
- аутоагресія – агресія спрямована на себе;
- екоцид – агресія до зовнішнього світу;
- гомоцид – агресія щодо інших осіб.
Тому, в училищі створена цілісна система профілактичної роботи із учнями «групи ризику», спрямована передусім на профілактику поведінки учнів.
Основним напрямком роботи з профілактики правопорушень є своєчасне
виявлення учнів, схильних до правопорушень. Перш за все оновлено банки даних учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітей з неблагополучних сімей, учнів, що знаходяться на внутрішньоучилищному обліку. Оформлено інформаційні куточки з питань профілактики правопорушень, наркоманії,
алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу, ведеться ретельний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями «групи ризику», відстежуються учні з девіантною поведінкою з загальноосвітнього закладу. Важливою ланкою у профілактичній роботі є індивідуальна робота з учнями облікових категорій. З ними
ведеться індивідуальна робота: оформлені індивідуальні картки учнів, вони по-

ступово залучаються до позаурочної роботи, складені психолого-педагогічні
характеристики, регулярно проводяться індивідуальні бесіди. Педагогами проводяться індивідуальні та масові профілактичні заходи. Широко практикуються
відвідування учнів вдома, бесіди з батьками, індивідуальні консультації, залучення учнів з девіантною поведінкою до спортивних секцій, гуртків. В училищі
проводяться учнівські конференції, тижні правових знань із залученням фахівців-правознавців, акції, тематичні вікторини, конкурси плакатів; проблеми
профілактики антисоціальних явищ виносяться на батьківські збори, на них
запрошуються представники правоохоронних органів.
Завдяки тестуванням, співбесідам вивчається особистість дитини, мікроклімату її сім’ї, адаптування її в середовищі. На основі досліджень надаються
рекомендації як учням, так і батькам, педагогам щодо попередження подальших конфліктних ситуацій.
Ведеться внутрішній облік дітей та підлітків, схильних до правопорушень.
Складено план заходів щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та негативних явищ в освітньому середовищі.
Організовано індивідуальну роботу з профілактики правопорушень серед
цієї категорії учнів. Усі дані обробляються, аналізуються й записуються у
соціально-психологічну картку учня. У ній відображаються причини виникнення важковиховуваності, позитивні та негативні якості учня, особливості
сімейного виховання. На основі цієї характеристики підбирається корекційна
програма, тренінгові й практичні заняття, що включають методи виховного
впливу на дитину.
Суттєве місце в системі роботи з такими дітьми посідає і робота з сім’єю.
Вона спрямована на забезпечення членів родини педагогічними знаннями,
надання методичної допомоги. У зв’язку з цим в училищі діє лекторій для батьків, діти яких потребують особливої уваги. Тематика цих занять стосується
різноманітних питань: «Шкідливі звички та їх попередження», «Правила поведінки», «Агресивність», «Твоє здоров'я – в твоїх руках», «Знай свої права» та
інше. На заняття запрошуються представники центру у справах сім’ї дітей та
молоді, представники відділу ювенальної превенції міста. Вивчається соціаль-

ний стан сімей, умови родинного виховання цієї категорії дітей, їх зайнятості,
потреб і проблем.
Ведеться контроль за дотриманням учнями норм та правил поведінки в
училищі та в позаурочний час.
Учні даної категорії максимально залучаються до участі в секціях.
Щомісяця в училищі відбувається засідання Ради з профілактики правопорушень, де розглядаються як питання з профілактики правопорушень, так і випадки відхилення в поведінці учнів.
Робота соціального педагога не закінчується тільки в стінах училища. Підтримується взаємодія з керівниками міського та районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, міської та районної служби у справах дітей,
відділу ювенальної превенції. Спільно проводяться виховні години, тренінги,
батьківські лекторії, рейди та соціальне інспектування учнів.
Робота освітнього закладу запобігає небажаній поведінці та шкідливим
звичкам учнів, забезпечує теоретичну та практичну реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення способу життя, обрання ними правильної соціальної
орієнтації.

Рекомендації вчителям щодо роботи з дітьми, які
проявляють агресивну поведінку
З огляду на всі обставини та чинники, які беруть участь у становленні
агресивної поведінки в учнів, можна попередити або обмежити прояв агресивної поведінки. Це сприятиме зменшенню антисоціальних вчинків, які завдають
стільки занепокоєння батькам, педагогам і учням.
1. Кращий спосіб уникнути надмірної агресивності учня — виявляти до нього
більше уваги, любові та ласки, яких він потребує. Таких дітей необхідно оточити увагою і турботою, тому що будь-яке необережне зауваження, нетактовне
звернення вчителя можуть викликати непередбачені наслідки.
2. Безумовно, з агресивним учнем складно спілкуватись по-доброму, оскільки
його дії викликають гнів у відповідь і роздратування,
бажання покарати його. Проаналізуйте в цьому випадку свої почуття до нього,
визнайте в собі роздратування та намагайтеся позбавитись його, висловити його
обережними, доброзичливими словами. Скажіть учневі, що ви гніваєтеся, але
не на нього, а на те, що він вчинив. Це дуже важливий момент: можна критикувати вчинок, але не особистість у цілому.
3. Не можна використовувати фізичні покарання. Це може лише закріпити агресивну поведінку Краще викликати в дитини необхідні переживання звертанням
до його справжніх почуттів. Це дасть йому приклад правильної поведінки в
конфліктній ситуації та, крім того, викличе в учня почуття довіри до вас, впевненості.
4. Допоможіть учневі знайти друзів. Це сприятиме його адаптації в колективі й,
можливо, вбереже його від впливу поганої компанії.
5. Підтримуйте розвиток позитивних аспектів агресивності – заповзятості активності, ініціативності, а також попереджуйте
формування негативних якостей – ворожості, замкнутості. Це допоможе підліткові знайти своє місце в житті.
6. Намагайтеся роз'яснити наслідки агресивної поведінки для нього особисто та
для оточення. Можливо, агресивна поведінка учня є для нього еквівалентом по-

ведінки, яку він засвоїв у сім'ї. І необхідно пояснити дитині, що така поведінка
не є нормою.
7. Враховуйте під час виховання та навчання його особисті особливості. Адже
до агресивного учня потрібний особливий підхід.
Його нервова система дещо відрізняється від нервової системи інших учнів.
Вони більше запальні, більше ворожі.
8. Давайте можливість задовольняти потреби в самовираженні та самоствердженні. Нестача цього і є найчастіше причиною виникнення агресивної поведінки. Щоб цю потребу задовольняти, покладіть на учня якусь відповідальність, наприклад, зробіть його старостою групи або запропонуйте організувати
захід. Це дозволить
йому повірити у свої сили, довести, що бути собою можна і без застосування
агресивної поведінки.
9. Намагайтеся спрямувати енергію учня в правильне русло, наприклад, до занять у спортивних секціях, участі в культурних заходах.
10. Необхідно проводити бесіди з батьками дитини. Поясніть їм, що вони повинні стежити за своєю поведінкою в сім'ї. Кращий спосіб виховання дітей –
єдність їхніх дій. Крім того, вони мають обмежувати перегляд підлітком
відеофільмів зі сценами насилля. Це стосується і комп'ютерних ігор.
Пам'ятайте! Кращий спосіб знизити агресивну поведінку дитини — виявляти любов до неї. Лише одне лагідне слово може зняти злість і дратівливість
дитини. Дуже важливо, щоб дитина почувалася любимою, потрібною і її приймали такою, як вона є. Намагайтеся знайти і зрозуміти причину протесту й
агресії, по можливості усувайте її.
Найважливіше — створити для дитини умови життя з демонструванням
зразків миролюбних відносин між людьми, відсутністю негативних прикладів
агресивної поведінки. Виховання на засадах співпраці — головна умова запобігання агресивності.

