Соціально-педагогічна діяльність
(у схемах і таблицях)
Сутність предмета „Педагогіка”
Педагогіка – наука про виховання,
навчання і розвиток особистості

Основні
поняття
(категорії)

Структура
курсу

Головні завдання сучасної
педагогіки

• виховання
• навчання
• освіта
• самоосвіта
• самовиховання
• перевиховання

• загальні засади

• методологічне, теоретичне й

педагогіки
• теорія навчання (дидактика)
• теорія виховання
• школознавство

методичне оновлення змісту
освіти
відродження і розбудова національної школи
розробка і наукове обґрунтування новітніх інформаційних технологій, форм, методів і засобів навчальновиховного процесу
створення програм, підручників та методичних посібників
для навчально-виховних закладів різних типів
формування у дітей та молоді
національної самосвідомості,
прищеплення їм почуття патріотизму та національної гідності, високої моральності,
гуманізму, працьовитості
орієнтація на індивідуальний
розвиток особистості відповідно до природних задатків,
здібностей та інтересів дитини

•
•

•

•

•
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Хоча педагогіка і є самостійною, добре розвинутою наукою,
вона розвивається в тісному взаємозв’язку з іншими гуманітарними науками, що вивчають людину. Цей взаємозв’язок показаний схематично. У верхній частині схеми суцільними лініями
показані зв’язки педагогіки з тими науками, категоріями яких
вона користується; пунктирними лініями позначені її чисельні
зв’язки з не науками, що не мають постійного характеру.
В нижній частині схеми суцільними лініями показані зв’язки
педагогіки з її “дочірніми” науковими галузями, а пунктирними
узагальнено позначені галузі педагогічної науки, які характеризуються відносною самостійністю і з часом також можуть стати
окремими науками.
Взаємодія соціальної педагогіки з педагогікою і соціологією
(за Галогузовою М.О.)

Соціальна педагогіка фактично є міждисциплінарною областю
наукових досліджень. Вона зароджується з педагогіки, використовує її методи й засоби. З іншого боку, оскільки явище соціалізації
як частина суспільства і суспільних відносин вивчається соціологією, соціальна педагогіка використовує й деякі соціологічні теорії,
деякі методи й засоби, які використовуються в соціології. Але при
цьому соціальна педагогіка створює власні теорії, методи, засоби й
технології.
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Соціологія та педагогіка
(за Галогузовою М.О.)

Соціальна робота і соціальна педагогіка відокремились як прикладні області знань з різних наук: соціальна педагогіка з педагогіки, а соціальна робота з соціології. В практичній діяльності різне
походження соціальної педагогіки і соціальної роботи проявляються достатньо чітко в тому, що соціальні педагоги в своїй роботі використовують, в першу чергу, теоретичні і методичні основи педагогічної діяльності, тоді як соціальні робітники використовують,
головним чином, соціологічні теорії і технології, соціологічні методи досліджень. В той же час області практичної діяльності соціальної педагогіки і соціальної роботи настільки близькі і за функціями,
і за змістом, і за методами роботи, що вони не можуть не пересікатися. Поєднує їх в першу чергу їх об’єкт або адресат. Адже об’єктом соціальної роботи є людина, яка потребує допомоги в процесі її
соціального життя, тобто людина як соціальний суб’єкт, незалежно
від її віку. В поле ж зору соціальної педагогіки потрапляє дитина,
яка потребує допомоги в процесі її соціалізації – перетворення індивіда в соціального суб’єкта, тобто дитина як особистість, що тільки
розвивається і формується.
Співставлення цих об’єктів наочно показує й те, що зближує ці
дві науки і області практичної діяльності, й те, що їх концептуально
відрізняє.
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Категорії педагогіки і соціальної педагогіки
(за Галогузовою М.О.)
Педагогіка
Позичені

Власні

Соціальна педагогіка
Позичені

Освіта

Освіта

Навчання

Навчання

Виховання

Виховання

Діти (дитина)

Діти (дитина)

Особистіть

Особистіть

Розвиток
Діяльність

Педагогічна
діяльність

Розвиток
Діяльність

Суспільство

Суспільство

Соціалізація

Соціум
Соціальний
інститут
Соціалізація

Власні
Соціальне
навчання
Соціальне
виховання

Соціальнопедагогічна
діяльність

Соціальна
адаптація
Соціальна
реабілітація

Кожна наукова галузь, що відокремилася від педагогіки, має свій
специфічний понятійний апарат. Але понятійний апарат окремою
науки формується не сам по собі, а на основі понятійнокатегоріальної системи педагогіки і у взаємозв’язку з її основними
категоріями. Тому, відштовхуючись від цього, в таблиці виділені
власні категорії соціальної педагогіки та їх взаємозв’язки з основними педагогічними категоріями. Тим самим визначається специфіка галузі знань соціальної педагогіки, що дозволяє виокремити її в
самостійну педагогічну галузь. 55
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Виховання та самовиховання
(за Галогузовою М.О.)

Самовиховання

Виховання

Основою першої піраміди є виховний вплив на дитину з моменту її народження. Поступово цей вплив слабне, однак набирає силу інший процес – самовиховання, більш активною стає
усвідомлена самостійна діяльність дитини по самовдосконаленню своєї особистості, саморозвитку і самореалізації, яка сприяє
її самостійній інтеграції в суспільство. Відомо, що потреба в самовихованні – вища форма розвитку особистості, яка передбачається переважаючими особистісними якостями людини і забезпечує її позицію суб’єкта соціалізації. Тому роль вихователя починає зменшуватися. Але на перший план висуваються мотиви,
які йдуть безпосередньо від самої людини. Відповідно до наведеної вище моделі, людина буде намагатися досягнути до основи другої піраміди, що їй навряд чи вдасться, оскільки процес
самовиховання йде майже протягом всього життя.
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Структурно-діяльнісна організація груп
(за Столяренко Л.Д.)
Найменування групи

1. Неорганізовані групи
(асоціації: випадкова група, юрба)

Структура

Немає або
стихійна

Форма
діяльності
Самостійна

Цілі
діяльності
Особисті

II. Зовні організовані гру- Регламентупи (організація: виробни- вання ззовні
ча, навчальна, кооперація)

Визначаєть- Загальні
ся зовнішньою і внутрішньою
організацією
групи

III. Внутрішньо організовані групи:
1) корпорація (група
бізнесменів, бандитська
шайка)

Разом

Особисті
через
групові

Сумісно

Загальні

Внутрішня

2) колективи
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Місце соціуму в соціалізації дитини
(за Галогузовою М.О.)

ШКОЛА

КОМПАНІЯ

СІМ`Я

Соціумом (мікросоціумом) називають середовище, в якому відбувається розвиток дитини: сім’я, навчальні заклади, групи однолітків і багато, багато іншого, що складає найближче середовище і соціальне оточення, в якому знаходиться дитина і в безпосередній контакт з яким вона вступає.
Найбільш важливе значення для соціалізації дитини має соціум.
Це найближче соціальне середовище дитина опановує поступово.
Якщо при народженні дитина розвивається в основному у сім’ї, то в
подальшому вона опановує все нові й нові середовища – дошкільний заклад, потім школу, позашкільні заклади, компанії друзів, дискотеки і т.д. З віком опанована дитиною “територія” соціального
середовища все більше і більше зростає. Якщо це наочно відобразити на схемі, то видно, що, опановуючи все більше середовищ, дитина намагається зайняти всю “площу кола” – опанувати весь потенційно доступний для неї соціум. 63

Інститути соціалізації
(за Галогузовою М.О.)

Релігія
Освіта
Сім’я
Культура
Дитина

Суспільство

Інститути соціалізації: сім’я, освіта, культура, релігія.
Сім’я є основним інститутом соціалізації, через який дитина засвоює основні соціальні знання, моральні вміння і навики, сприймає певні цінності й ідеали, необхідні їй для життя в даному суспільстві.
Через освіту дитина також залучається до цінностей, переважаючих у даному суспільстві. Набуваючи в процесі навчання знання,
вона не тільки розвивається, але й адаптується до життя в суспільстві.
Культура – це саме той соціальний інститут, який вбирає в себе
всі створені людством матеріальні й духовні цінності. Говорячи про
роль культури в соціалізації дитини, ми згадуємо слова П.О. Флоренського (1882-1937), який стверджував, що „культура – це середовище, яке ростить і живить особистість”.
Релігія як соціальний інститут являє собою складне суспільне
явище, цілісну систему особливих уявлень, почуттів, культових дій,
закладів і різних об’єднань віруючих. Вічні моральні цінності, які
проповідує церква (любов, піклування про ближнього, чесність,
терпеливість та ін.), релігійні свята і традиції, релігійна музика та
ін. можуть впливати на засвоєння дитиною моральних цінностей
суспільства, правил поведінки у ньому. Тому релігія може відігра64
вати важливу роль у процесі її соціалізації.

Вікові особливості соціалізації
Період

Провідна діяльність

Провідний бік
соціалізації

1. Дитинство (0-1 рік) Емоційне спілкування
– етап “довіри до сві- з дорослими
ту”

А – освоєння норм
відносин між людьми

2. Раннє дитинство
(1-3 роки) – етап
“самостійності”

Б – освоєння суспільно вироблених способів діяльності з
предметами

Предметна діяльність

3. Дошкільне дитинство (3-6-7 років) – етап Гра
“вибору ініціативи”

А – освоєння соціальних ролей, взаємин
між людьми

4. Молодший шкільний вік (6-11 років) –
етап “майстерності”

Навчальна діяльність

Б – освоєння знань,
розвиток інтелектуально-пізнавальної
сфери особистості

5. Підлітковий
(11-14 років)

Спілкування з одноліт- А – освоєння норм
ками
відносин між людьми

6. Юнацький
(14-18 років) – етап
самовизначення
“світ і я”

Навчально-професійна Б – освоєння профедіяльність
сійних знань, вмінь

7. Пізня юність
Трудова діяльність,
(18-25 років) – етап
професійне навчання
“людської близькості”

8. Етап людської зрілості
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А, Б – освоєння норм
відносин між людьми
і професійнотрудовими вміннями

Теорія розвитку Е. Еріксона
(за Столяренко Л.Д.)
+ остаточна форма егоідентичності, Стадія 8
“прийняття себе, життя”, мудрість старість після 50 років
– розчарування в житті
+ творчість, улюблена робота, вихо- Стадія 7
вання дітей, турбота про дітей, за- зрілість до 50 років
доволеність життям
– спустошеність, застій, регресія
+ почуття близькості, інтимності,
єдність з людьми, любов

Стадія 6
молодість від 20 до 25 років

– ізоляція, самотність
+ цільна форма егоідентичності,
Стадія 5
знаходить своє “Я”, вірність собі,
юнацький вік від 11 до 20 років
визнання людьми
– дифузія ідентичності, тривога,
самітність, інфантилізм, не знайшов
своє “Я”, невизнання людьми,
“плутанина ролей”, ворожість
+ впевненість у собі, компетентність
– неповноцінність, невір'я у свої
сили
+ ініціативність, цілеспрямованість,
активність, заповзятливість, самостійність
– пасивність, наслідування зразкам,
провина
+ автономія, самостійність, охайність, воля
– сумнів, сором, залежність від інших
+ базальна довіра до світу, оптимізм, прагнення до життя
– базальна недовіра до світу, песимізм, прагнення до смерті
66

Стадія 4
шкільний вік від 6 до 11 років

Стадія 3
дошкільний вік гри від 3 до 6
років

Стадія 2
ранній вік від 1 до 3 років

Стадія 1
дитинство

Засвоєння соціальних ролей
(за Галогузовою М.О.)
Соціальний статус (уроджений, набутий)

Соціальна роль

НЕГАТИВНА

ПОЗИТИВНА
Бродяга

Член сім’ї
Член колективу
Споживач

Спеціаліст
Громадянин

Жебрак

Наркоман

Крадій

Людина може займати в суспільстві одночасно декілька позицій.
Так, жінка може бути вчителькою, мамою. Кожна позиція ставить
до людини певні вимоги і в той же час дає їй певні права. Така позиція людини в суспільстві, яка характеризується певними правами
і обов’язками, в соціології називається соціальним статусом.
Деякі статуси дані нам від народження. Так, статус людини може бути обумовлений статтю, національністю, місцем народження,
прізвищем й іншими факторами. Такі статуси, як правило, називаються уродженими. Інші ж визначаються тим, чого людина досягла
в суспільстві самостійно, завдяки власним зусиллям. Наприклад,
статус соціального педагога отримує людина, яка навчалася у відповідному професійному навчальному закладі і отримала диплом з
цієї спеціальності. В цьому випадку говорять про статус набутий.
Статус визначає поведінку людини в суспільстві в тому розумінні, що в певних ситуаціях особистість поводить себе не просто так,
як того бажає, а у відповідності до свого соціального статусу, по
аналогії з тим, як поводяться в подібних ситуаціях інші люди. Важливим є також те, що і оточуючі люди чекають від людини в цих
ситуаціях певної поведінки. Тобто людина як би вимушена грати
певну роль. Тому така очікувана67поведінка, обумовлена статусом
людини, називається соціальною роллю.

Засвоєння певних соціальних ролей є однією з найважливіших
складових процесу соціалізації особистості. Проте складність полягає в тому, що в суспільстві існують не тільки статуси, які воно
схвалює, але й такі, які суперечать суспільним нормам і цінностям.
Тому в процесі становлення і розвитку дитина може засвоювати як
позитивні соціальні ролі, так і негативні.
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Позиції дитини в родині
(за Шептунко П.О.)
Позиція
дитини
Педагогічно
виправдана
позиція
“Заголублене
дитинство”

Відношення
батьків
Дбайливість, любов у
сполученні з вимогливістю, дружба, заохочення самостійності
Сліпе обожнювання,
дріб’язкова опіка, потакання всім бажанням,
дитина – “кумир родини”, невиправдана ідеалізація її батьками

“Байдуже
дитинство”

Відчуженість, зневага
інтересами дитини, байдужість, потурання,
безконтрольність

“Задавлене
дитинство”

Заборони як система
виховання, надмірна
вимогливість, твердість
в обігу, нотації, надмірна опіка, зайва строгість, грубі прояви батьківської влади
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Наслідки
в розвитку
особистості
Нормальний розвиток
особистості, адекватна
самооцінка
Уповільнення соціалізації, несамостійність,
інфантильність, егоїзм,
свавілля, упертість,
примхливість, неправда, завищена самооцінка
Загострене самолюбство, уповільнення емоційного розвитку, агресивність, розпач, недовіра до дорослих, відхід у власний світ (секс
– дівчини, наркотики –
юнака)
Проблеми в соціалізації, подавлені бажання,
невпевненість у собі,
страх, підступництво,
мстивість, уразливість,
влучення під вплив
більш “сильних”, занижена самооцінка, пристосовництво, догідництво

(продовження таблиці)
“Загублене
дитинство”

Аморальний приклад
батьків, повна безконтрольність, бездоглядність, дитина – об’єкт
постійних сварок, кожний прагне залучити на
свій бік
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Визнання сили кулака,
формування негативного ідеалу, виправдання власних недоліків, лицемірство,
злість, агресивність,
скепсис, невір'я в майбутнє, недисциплінованість, пристосовництво, недовіра до дорослих, розчарування,
прагнення відгородитися від інших, ухід у
себе, у власний світ
(наркотики, секс й ін.)

Соціальна адаптація в сім’ї
(за Галогузовою М.О.)
Соціальна
адаптація
Соціальноекономічна
адаптація

Соціальнопсихологічна
адаптація

Соціокультурна
адаптація

Матеріальне
становище сім’ї

Психологічний
клімат

Загальна культура
сім’ї

Ситуаційно-рольова
адаптація

На схемі запропонована соціальна адаптація сім’ї. Перший її компонент – матеріальне становище сім’ї. Для оцінки матеріального благополуччя сім’ї, що складається з грошової та майнової забезпеченості,
необхідно декілька кількісних та якісних критеріїв: рівень доходів сім’ї, її житлові умови, предметне оточення, а також соціальнодемографічні характеристики її членів, що складає соціальноекономічний статус сім’ї.
Другий компонент – психологічний клімат – більш або менш стійкий емоціональний настрій, який складається як результат настроїв
членів сім’ї, їхніх душевних переживань, відносин один до одного, до
інших людей, до роботи, до оточуючих подій.
Третій компонент адаптації сім’ї – соціокультурна адаптація. Визначаючи загальну культуру сім’ї, необхідно враховувати рівень освіти
її дорослих членів, оскільки він визнаний одним з визначальних факторів у вихованні дітей, а також безпосередню побутову та поведінкову
культуру членів сім’ї.
Четвертий показник – ситуаційно-рольова адаптація, яка пов’язана
з відношенням до дитини в сім’ї. У випадку конструктивного ставлення до дитини, високої культури та активності сім’ї у вирішенні проблем дитини, її ситуаційно-рольовий статус високий; якщо у ставленні
до дитини присутня акцентуація на її проблемах, то – середній. У випадку ігнорування проблем дитини і тим паче негативного ставлення до
неї, які, зазвичай, їдуть поруч з низькою активністю, то статус такої
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сім’ї – низький.
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Навчання

Виховання

ОСВІТНЯ

Підтримка
Корекція

ПСИХОЛОГІЧНА

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА

ПОСЕРЕДНИЦЬКА

(за Галогузовою М.О.)

Інформування

Координація

Організація

Соціально-педагогічна допомога

Соціально-педагогічна діяльність у прийомній сім’ї
(за Галогузовою М.О.)
Етапи соціальнопедагогічної
діяльності
1. Пошук прийомної сім’ї

Функції
діяльності
соціального
педагога
Інформаційна

Методи соціальнопедагогічної діяльності
Анкетування, бесіда,
інтерв’ю, вивчення баз
даних

2. Вивчення майбутніх прийомних
батьків

Діагностична
(первинна
діагностика)

Анкетування, бесіда

3. Відвідування сім’ї і закладів, в
яких знаходилась
дитина (кризова
сім’я, притулок,
дитячий будинок)

Посередницька

Спостереження, бесіда

4. Вивчення майбутньої прийомної
сім’ї і її оточення

Діагностична
(поглиблена
діагностика)

Анкетування, тестування, бесіда, переконання,
вивчення документації

5. Ввідне навчання.
Лекція, розповідь,
бесіда, відеофільми

Навчаюча
(попереднє навчання)

Лекція, бесіда, спостереження, запевнення,
вправи

6. Поміщення дитини у прийомну сім’ю; поглиблений
курс навчання прийомних батьків

Патронування

В таблиці умовно розділена соціально-педагогічна діяльність
з прийомною сім’єю на ряд етапів, окреслені для кожного етапу
функції діяльності соціального педагога і методи цієї діяльності.
Перший етап пов’язаний з пошуком прийомних батьків. На
цьому етапі соціальний педагог виконує інформаційну функцію,
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разом з іншими спеціалістами розробляє
анкету опитування, бе-

ре участь у створенні банку даних про потенційні майбутні прийомні сім’ї для дітей-сиріт.
На другому етапі претендентам, які подали заяву, пропонують
заповнити анкету або інший вид документа, в якому майбутні прийомні батьки дають особистісну характеристику, описують умови
життя, мотивацію і т.п. Таким чином, починається попередня діагностика потенційно прийомної сім’ї.
Третій етап передбачає перше відвідування сім’ї, притулку, дитячого будинку чи того місця, де знаходиться дитина. На цьому
етапі соціальний педагог виконує посередницьку роль між дитиною
і майбутньою прийомною сім’єю. Він спостерігає за дитиною, проводить бесіди з тими, хто займається його вихованням.
Четвертий етап – поглиблене вивчення сім’ї та її найближчого
оточення (поглиблена діагностика). Спеціаліст безпосередньо знайомиться з сім’єю, проводить бесіди з її членами, визначає клімат в
ній, наявність шкідливих звичок і т.п. Потім соціальний педагог
обстежує найближче оточення сім’ї (сусідів, колег по роботі, друзів
та ін.). Також можуть бути запити в органи суспільного порядку і в
поліклініку.
П’ятий етап пов’язаний з попереднім ввідним курсом навчання
майбутніх батьків, який може включати деякі теоретичні знання і
практичне стажування протягом 2-3 днів у закладі, де знаходиться
дитина.
Шостий етап пов’язаний з передачею дитини в прийомну сім’ю.
В цьому випадку основна діяльність падає на органи опіки та юстиції. З моменту передачі дитини в прийомну сім’ю соціальний педагог виконує роль патронату. Соціальний педагог розробляє програму навчання батьків у залежності від типу сім’ї та усиновленої дитини. Подальше патронування пов’язане зі своєчасним виявленням
і розв’язанням проблем, які можуть виникнути в прийомній сім’ї по
навчанню та вихованню дитини, попередженням відмови батьків
від неї.

74

Діяльність соціального педагога у дитячому будинку
(за Галогузовою М.О.)
Задачі соціального
педагога
1. Визначення
статусу дитини

Функції соціальнопедагогічної
діяльності
Діагностична

Методи і форми
організації
діяльності
Бесіда, анкетування,
тестування, інтерв’ю, аналіз документів дитини
Аналіз зібраних даних про дитину, визначення медичної,
психологічної, педагогічної реабілітації
дитини

2. Складання індивідуальної програми
розвитку вихованця

Прогностична

3. Адаптація,
реабілітація, інтеграція дитини

Корекційнореабілітаційна

Спостереження, бесіда, гра, вправи,
тренінги, заохочення, покарання, ведення власних справ
вихованця, взаємодія
із соціальними службами та закладами

4. Представлення
інтересів дитини
у правозахисних і
адміністративних
органах

Посередницька
та патронувальна

Переконання, бесіда

Мета соціально-педагогічної діяльності – соціалізація вихованців дитячого будинку. Ця мета може бути реалізована шляхом виконання різних завдань. В таблиці вказані задачі, мета соціальнопедагогічної діяльності – соціалізація вихованців дитячого будинку.
Ця мета може бути реалізована шляхом виконання різних завдань.
В таблиці вказані задачі, функції діяльності, методи и форми організації соціально-педагогічної діяльності. Виділені найбільш типові
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функції, які виконує соціальний педагог
у дитячому будинку.

Діяльність соціального педагога починається з визначення соціального статусу дитини. Шляхом вивчення документів, бесід, тестування соціальний педагог пізнає дитину, виділяє проблеми, які він
має вирішити. Він збирає всі відомості про дитину. Чим точніше
визначається „діагноз соціального захворювання” дитини, тим легше визначити види допомоги, які можна надати.
Наступна задача соціального педагога – скласти індивідуальну
програму розвитку вихованців, тобто фактично представити, яким
має бути випускник дитячого будинку, враховуючи, який він зараз.
Одна з головних задач соціального педагога – формування гуманних відносин, які виражаються в безкорисній допомозі всім, хто
цього потребує; в повазі до оточуючих, емоціональності, чуйності
до чужого горя або радості як у конкретної дитини, так і у всьому
колективі.
Реабілітація проходить за допомогою медиків, психологів, педагогів, соціальних педагогів та інших спеціалістів. Педагогічна реабілітація пропонує проведення додаткових занять за програмою
загальноосвітньої школи, а також коригувальних занять. Соціальна
адаптація передбачає успішне засвоєння вихованцями соціальних
ролей в системі суспільних відносин.
Разом с психологами соціальний педагог займається проблемами
професійного самовизначення, засвоєння ними різних соціальних
ролей в суспільстві, ознайомлення зі структурою та функціями сім’ї, формування адаптивних механізмів. Соціальний педагог використовує для розв’язання цих задач ділові ігри, вправи, тренінги,
заохочення, покарання, бесіди і т.п.
Ще одна важлива задача соціального педагога – представлення
інтересів дитини в правозахисних та адміністративних органах. Реалізуючи цю посередницьку функцію, педагог охороняє та захищає
права вихованця. Так, соціальний педагог займається житловими
проблемами вихованця, його працевлаштуванням та продовженням
подальшої освіти.
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Опіка сиріт
(за Галогузовою М.О.)
ОПІКА СИРІТ

УСИНОВЛЕННЯ

ДЕРЖАВНА ОПІКА
Тимчасова прийомна
сім’я

Прийомна сім’я
Притулок
Опікунська сім’я
Дім дитини
Сім’я усиновителя
Дитячий будинок
Школа-інтернат

Опіка дітей-сиріт може бути здійснена двома шляхами – усиновленням або передачею на державну опіку, як показано на схемі.
Усиновлення – це спеціальна міра захисту дитини, при якій юридично встановлюються родинні зв’язки між дитиною і людиною
або подружжям, які не є його рідними батьком і матір’ю. Важливим
в цьому аспекті є те, що у випадку усиновлення дитина набуває саме сім’ю, а не якусь її заміну.
Державна опіка – створення неусиновленій дитині (дитинісироті) нормальних умов для його виховання і розвитку шляхом
поміщення в спеціально створені для цього заклади. Дитина може
бути поміщена в дитячий притулок, дім дитини, тимчасову прийом77
ну сім’ю, дитячий будинок, школу-інтернат.

Типи відхилень від норми
(за Галогузовою М.О.)
Фізичні

Психічні

Педагогічні

Соціальні

• хвороба
• проблеми зору
• проблеми

• затримка
психічного розвитку
• розумове
відставання
• проблеми з
мовою
• проблеми емоційно-вольової
сфери
• обдарованість

• відхилення

• сирітство
• поведінка

слуху
• проблеми
о п о р н о рухового
апарату

в отриманні
загальної
освіти
• відхилення
в отриманні
професійної
освіти

з відхиленнями:
алкоголізм,
наркоманія,
проституція,
безпритульність,
безнаглядність,
бродяжництво,
пр аво по р ушення,
злочинність

Соціальні норми і відхилення від них у поведінці людини являють собою невід’ємні фактори функціонування будь-якого суспільства. В таблиці надана загальна характеристика різних типів відхилень від норми.
Слід зазначити, що в реальності „чистих” відхилень, як правило,
не буває. Одне відхилення провокує інше, одна група відхилень
накладається на іншу. Соціальні відхилення у дитини в основному
мають в якості причин проблеми зі здоров’ям, психічні і педагогічні відхилення. Наприклад, дітей з проблемами в фізичному і психічному розвитку об’єднує те, що в перші роки життя проблеми зі здоров’ям негативно відображаються на формуванні їх біологічних
потреб: фізичних, фізіологічних, внаслідок чого вони пізно засвоюють предметно-маніпуляційну діяльність. Таке відставання в фізичному розвитку дитини, безумовно, впливає на її соціальний розвиток.
Таким чином, будь-яке відхилення не можна розглядати „в чис78
тому вигляді”, воно, як правило, інтегрує
інші види відхилень.

Причини та наслідки дитячого алкоголізму
(за Галогузовою М.О.)
Віковий період
Раннє дитинство
0-3 роки

Причини

Наслідки

1. П’яне зачаття
2. Споживання алкоголю протягом
перших 3-х місяців
вагітності
3. Споживання алкоголю в період годівлі груддю

Епілепсія, слабоумство
Аномалії фізичного
розвитку

Дошкільний та
молодший шкільний вік
3-9 років

1. Педагогічна неграмотність батьків
2. Сімейні алкогольні традиції

Алкогольне отруєння
організму
Формування інтересу
до спиртного

Підлітковий та
юнацький вік
9-18 років

1. Неблагополучні
сім’ї
2. Самоутвердження

Формування тяги до
алкоголю
Формування звички до
споживання алкогольних напоїв
Вироблення стереотипу алкогольної поведінки
Вчинення протиправних дій у стані алкогольного сп’яніння
Необдуманість вчинення протиправних
дій у стані алкогольного сп’яніння
Використання алкоголю в якості допінгу,
що усуває психологічні проблеми
Алкогольна залежність

3. Позитивна реклама в ЗМІ
4. Незайнятість вільного часу
5. Відсутність знань
про наслідки алкоголізму
6. Психологічні особливості особистості

7. Уникнення проблем
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Аномалії психічного
розвитку

З наведеної таблиці видно, що залучення до спиртних напоїв
дітей та підлітків найбільш інтенсивно відбувається в трьох вікових
періодах: ранньому дитинстві, дошкільному і молодшому шкільному віці, дитячому та юнацькому віці.
Перший період – раннє дитинство, в якому алкоголізація дітей
носить неусвідомлений, мимовільний характер. Цьому сприяють
наступні основні причини: п’яне зачаття, вживання алкоголю в період вагітності та годівлі груддю, що призводить до аномалій фізичного та психічного розвитку дитини.
Другий період – дошкільний та молодший шкільний вік. В цей
період найбільш суттєвими причинами є дві: педагогічна неграмотність батьків, яка призводить до алкогольного отруєння організму, і
сімейні алкогольні традиції, які призводять до формування інтересу
до спиртного. Педагогічна неграмотність проявляється в існуючих
забобонах про цілющу дію алкоголю: алкоголь покращує апетит,
покращує сон, полегшує прорізання зубів. Багато хто думає, що
вживання невеликих доз спиртного у ранньому дитинстві попереджує можливість пристраститися до алкоголю у зрілому віці.
Алкоголізації дітей і підлітків також сприяє алкогольне оточення, яке складають близькі родичі, що п’ють, а також алкогольні традиції, які зазвичай пов’язані з урочистими, радісними або печальними подіями.
Третій період – підлітковий та юнацький вік. Причини, що зазначені вище в таблиці, сприяють формуванню тяги до алкоголю, яка
переростає у звичку, що у більшості випадків призводить до алкогольної залежності дитини.
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Рівні втягнення підлітків у вживання алкогольних напоїв
(за Галогузовою М.О.)
Найменування рівня

Нульовий

Мотиви

-„-

Початковий

Долучитися до світу дорослих
“Поступати, як усі”

Епізодичне вживання алкоголю

Підвищити настрій
Знайти впевненість в собі
Підвищити комунікабельність

Високого ризику

Підвищити тонус
Розслабитись
Весело провести час в компанії

Виражена психологічна
залежність від алкоголю

Тимчасово відійти від реальності
Підвищити впевненість у собі

Фізична залежність

Усунути погане самовідчуття
внаслідок попередньої випивки
Відключитися від реальності
Підвищити життєвий тонус

Алкогольний розпад
особистості

Намагання усунути хворобливий стан

Нульовий рівень характеризує неповнолітніх, які ніколи не вживали алкоголю завдяки власній установці на повну тверезість.
Початковий рівень характеризується поодинокими або дуже рідкими випадками вживання алкоголю. Вживання супроводжується
комплексом неприємних відчуттів та низькою переносністю алкоголю. Мотиви вживання: долучитися до світу дорослих, робити, як
всі. Ця стадія триває, як правило, 1-2 місяці.
Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Невеликі дози
викликають ейфорію. Мотиви: підвищити настрій, відчути впевне81 Період триває 3-4 місяці.
ність, підвищити комунікабельність.

Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється кількість приводів для випивок. Мотиви: підвищити тонус, розслабитись, весело провести час в компанії. Тривалість періоду – 4-12 місяців.
На цьому рівні проявляється активне прагнення до вживання
алкоголю, усвідомлюється його збуджуюча дія. Підвищується настрій, але і зростає агресивність, активність. Підлітки вчаться ховати стан сп’яніння від дорослих. Прийняття спиртного провокується
компанією, доступністю спиртного вдома, наявністю вільних грошей. На даному етапі виявляється схильність, але ще не залежність
від алкоголю.
Рівень вираженої психологічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння стає найбільш бажаним психічним станом і використовується підлітками як регулятор поведінки. Мотиви: тимчасово відійти від реальності, підвищити впевненість у собі. Психічна
залежність формується протягом 1,5 року. На цьому рівні змінюється добова норма спиртного. Вживання відбувається не лише ввечері, але й протягом усього дня. При утриманні підлітки стають роздратованими, збудженими. Поруч з педагогічним впливом вже необхідна і медична допомога – лікування у лікаря-нарколога.
Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена переносність спиртного, з’являється синдром похмілля, не контролюється кількість прийому алкоголю. Фізична залежність формується протягом 3-5 років вживання. На даному рівні дуже швидко
формуються патологічні риси особистості, такі як роздратованість,
запальність, злобність, агресивність, грубість. Уповільнюється інтелектуальний розвиток. На даному етапі необхідне термінове стаціонарне лікування.
Рівень алкогольного розпаду особистості характеризується розвитком затяжного пияцтва, зниження переносності спиртних напоїв, психічною залежністю від алкоголю, яка багато в чому перекрита тяжкою фізичною залежністю. Мотиви: намагання усунути хворобливий стан. В цьому випадку також потрібне термінове стаціонарне лікування.
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