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  АНОТАЦІЯ 

Кіраль А. Й. Формування здатності до протистояння криміналізації 

особистості підлітка. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”– Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук 

України, Київ, 2018. 

У дисертації “Формування здатності до протистояння криміналізації 

особистості підлітка” здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми в 

зарубіжній та вітчизняній психології. На основі особистісно орієнтованого та 

суб’єктно-вчинкового підходів розкрито сутність поняття “делінквентна 

поведінка особистості підлітка”, визначено особливості та здатності особистості 

протистояти криміногенним спокусам. 

В основу дослідження покладено припущення, згідно з яким здатність 

особистості підлітка до протистояння явищам криміналізації зумовлюється 

низкою психологічних характеристик (закономірностями його поведінки, 

способами поведінки у конфліктних ситуаціях та їх походженням; актуальними 

здібностями). 

Зʼясовано, що психологічними детермінантами правомірної поведінки 

підлітків можуть виступати як зовнішні, так і внутрішні чинники. Узагальнено 

зовнішні чинники можна описати як досвід довірливих, теплих стосунків у сімʼї 

та досвід спостереження стійких позитивних правових традицій у суспільстві. 

Внутрішні – знання, уміння, що забезпечують досвід правослухняної поведінки, 

осмисленість власного життя та поведінки, високо розвинуті позитивні 

особистісні якості, позитивне ставлення до норм права, налаштованість на 

дотримання норм права.  

Обґрунтовано метод письмового опитування за змодельованими 

ситуаціями, що містять криміногенні спокуси з метою діагностики здатності 

підлітків протистояти криміналізації.  

Виявлено, що особливостями здатності підлітків протистояти явищам 
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криміналізації є такі: знижений рівень її прояву в ситуаціях: а) в яких слід 

враховувати приховані негативні обставини; б) коли підлітки намагаються 

адаптуватися до нового соціального середовища чи завоювати визнання у групі; 

в) коли спонукання до делінквентних дій завуальовано соціально прийнятною 

метою. 

Встановлено на основі емпіричного дослідження психологічні 

характеристики підлітків з високим і зниженим рівнями здатності протистояти 

криміналізації. Психологічні характеристики вивчалися згідно з теорією 

позитивної психотерапії Н. Пезешкіана про актуальні здібності людини як 

регулятори її поведінки, сфери перетворення конфліктів  на способи  їх 

реагування та моделі наслідування шляхів походження певних поведінкових 

особливостей.  

Констатовано, що здатність підлітків протистояти криміналізації (за 

Н. Пезешкіаном) взаємопов’язана з їхніми первинними (час, любов, віра, 

ніжність, довіра, надія, вірність) та вторинними (акуратність, чесність, 

старанність, культура поведінки з грошима, справедливість) актуальними 

здібностями, здатністю творчо вирішувати конфліктні ситуації та перейнятим 

від батьків позитивним ставленням до навколишніх людей (дітей, один до 

одного, до інших). Виявлено тісний зв’язок здатності протистояти криміналізації 

з первинними актуальними здібностями: з часом, любов’ю, вірою; слабший 

зв’язок – із вірністю, ніжністю, надією; обернений зв’язок – із довірою. 

Виявлено слабкий зв’язок здатності протистояти криміналізації з вторинними 

актуальними здібностями: з охайністю, старанністю, справедливістю, чесністю; 

обернений зв’язок з бережливістю. Виявлено слабкий зв’язок творчого підходу у 

вирішенні конфліктних ситуацій із здатністю протистояти криміналізації. 

Простежено більш тісний зв’язок здатності підлітків протистояти криміналізації 

з моделлю наслідування “Я (мати)” та меншою мірою з моделями наслідування 

“Я (батько)”, “Ти”, “Ми”. 

Обґрунтовано, що формування здатності протистояти криміналізації 

супроводжується не окремими переліченими психологічними особливостями 
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поведінки, а їх комплексами. Так, у підлітків із високим рівнем здатності 

протистояти криміналізації спостерігається п’ять видів поєднань актуальних 

здібностей, способів реагування на конфлікти та моделей наслідування: 

1) терпіння, час, ніжність і спосіб реагування у конфліктних ситуаціях 

“фантазія”; 2) чесність, слухняність; охайність 3) ввічливість, “контакт” і “Ми”; 

4) бережливість і справедливість; 5) довіра і надія.  

Виокремлено типи особливостей підлітків, які здатні протистояти вияву 

криміналізації: 1) емоційно-інтуїтивний (підлітки здатні відтерміновувати 

виконання бажань, схильні до впорядкованого розподілу часу, сприймають іншу 

людину як особистість, проявляють творчість у вирішенні конфліктних 

ситуацій); 2) виконавчий (підлітки прагнуть до організованості й злагодженості, 

впорядкованості простору довкола себе, здатні вважати на прохання, доручення, 

накази авторитетної людини, однак без намагання бездумно їм наслідувати; 

здатні до відкритого висловлювання своєї думки); 3) комунікативний (підліткам 

властиві хороші манери, дружелюбність; вони здатні бути люб’язними, 

встановлювати і підтримувати стосунки при виникненні проблем; наслідувати 

від батьків відкрите, товариське ставлення до оточуючих людей); 4) розсудливий 

(підлітки здатні розпоряджатися грошима та речами, керуватись у своїй 

поведінці розумними міркуваннями більше, ніж особистими схильностями); 

5) оптимістичний (підлітки здатні сприймати себе й інших у їхній 

неповторності, критично оцінювати інформацію, визнавати перспективи свого 

розвитку, розуміти відносність досягнутого). 

Запропоновано програму цілеспрямованого формування здатності підлітків 

протистояти криміналізації, здійснено її апробацію та перевірено ефективність. 

Обґрунтовано, що для підвищення здатності підлітків протистояти 

криміналізації пріоритетними напрямами є: розвиток їхньої розсудливості; 

схильності раціонально планувати свій час, організовувати активний простір, 

розумно розпоряджатися грошима; вироблення комунікативних якостей; вміння 

налагоджувати і підтримувати стосунки при виникненні проблем; розвиток 

здатностей до творчого вирішення конфліктних ситуацій; здатність зважати на 
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прохання інших, виконувати доручення, накази авторитетної людини, однак без 

намагання бездумно наслідувати; вміння визнавати перспективи свого розвитку; 

виховання старанності; інтересу до питань сенсу життя. 

Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційної роботи: 

уперше визначено зв’язок здатності особистості підлітка протистояти 

криміналізації з його первинними (терпіння, схильність до впорядкованого 

розподілу робочого часу і дозвілля (час), довіра, надія, ніжність) та вторинними 

(чесність, слухняність, увічливість, справедливість, культура поведінки з 

грошима, охайність) актуальними здібностями, здатністю творчо вирішувати 

конфліктні ситуації та перейняте від батьків позитивне ставлення до оточуючих; 

виокремлено типи здатності підлітків протистояти криміналізації (залежно від 

міри її зв’язку з поведінковими особливостями): емоційно-інтуїтивний, 

комунікативний, розсудливий оптимістичний та виконавчий; 

поглиблено та розширено розуміння завдань і змісту профілактичної роботи 

з підлітками з метою запобігання делінквентної і злочинної поведінки: 

встановлено можливість формування здатності підлітка протистояти 

криміналізації; обґрунтовано особистісні й поведінкові детермінанти, 

запропоновано методи їх застосування;  

подальшого розвитку набули теоретичні уявлення про психологію 

особистості підлітка, здатного протистояти явищам криміналізації, виокремлено 

психологічні характеристики особистості підлітка як умови підвищення 

здатності протистояти таким асоціальним впливам. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблено й апробовано програму цілеспрямованого формування 

психологічних характеристик підлітків, що підвищують їхню здатність до 

протистояння криміналізації і може застосовуватись у практиці роботи 

практичних психологів, соціальних педагогів та соціальних працівників з метою 

профілактики делінквентної поведінки підлітків. Основні положення та 

висновки дослідження можуть бути використані у викладанні навчальних 

дисциплін “Психологія вікова та педагогічна”, “Диференційна психологія”, 
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“Психологія сім’ї”, “Психологія особистості” та спецкурсів з підготовки 

фахівців галузей “Психологія”, “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, у 

системі підвищення їхньої кваліфікації.  

Подальшого вивчення вимагають проблеми розроблення та апробації 

тренінгової програми з батьками підлітків, спрямованої на підготовку дорослих 

до підвищення здатності їхніх дітей протистояти криміналізації, а також 

дослідження проблеми формування здатності підлітків із різними 

особливостями психічного здоров’я протистояти криміногенним спокусам. 

Ключові слова: особистість підлітка, делінквентна поведінка, правомірна 

поведінка, здатність протистояти криміналізації, актуальні здібності, спосіб 

реагування на конфлікти, модель наслідування, психологічна характеристика. 
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ABSTRACT 

Kiral A. Y.Formation of the ability to confront the criminalization of an 

adolescent personality. – Qualifying scientific work published as a manuscript. 

Scientific thesis for the Degree of Candidate of Psychological Sciences in the 

specialty 19.00.07 – pedagogical and developmental psychology / Institute of 

Professional Education and Adult Education ofNAPS of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation “Acquisition of the ability to confront the criminalization of 

the teenager's personality” a theoretical analysis of the given problem in foreign and 

domestic psychology is carried out.On the basis of personally oriented and subjective-

behavioral approaches, the essence of the concept of “delinquent behavior of the 

teenager’s personality” is revealed, the characteristics and abilities of the person to 

resist criminogenic temptations are determined. 

The research is based on the assumption that the ability of a teenager to confront 

the phenomena of criminalization is determined by a number of psychological 

characteristics (the patterns of his/her behavior, ways of behavior in conflict situations 

and their origin); purposeful psychological and pedagogical influences significantly 

increase the ability of a teenager to resist the manifestations of criminalization. 
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It is revealed that psychological determinants of teenagers’ compliance with the 

law can act as external and internal factors.Generalized external factors can be 

described as the experience in trusting, warm relations in the family and the 

experience in observing stable, positive legal traditions in society.Internal factors are 

knowledge and skills that provide the experience of compliance with the law, 

meaningfulness of their own lives and behaviors, highly developed positive personal 

qualities, positive attitude to the rules of law, willingness to comply with the rules of 

law. 

The method of written interviewing based on simulated situations containing 

criminalized temptations is substantiated as a method of diagnosing the ability of 

teenagers to resist criminalization. 

It is revealed that the characteristics of the teenagers’ ability to resist the 

phenomena of criminalization are the following:the reduced level of its manifestation 

in situations: 1) when it is necessary to take into account the hidden negative 

circumstances; 2) when they try to adapt in a new social environment or to gain 

recognition in a group; 3) when the motivation for delinquent actions is covered up as 

a socially acceptable goal. 

On the basis of empirical research the psychological characteristics of teenagers 

with high and low levels of ability to resist criminalization are established. 

Psychological characteristics were studied in accordance with the theory of positive 

psychotherapy by Nossrat Peseschkian on the actual human abilities as regulators of 

the behavior, the sphere of conflict transformation as a means of responding to conflict 

situations and patterns of imitation, as the ways of the origin of certain behavioral 

features. 

It is stated that the ability of teenagers to resist criminalization (according to 

Peseschkian) is interrelated with their primary (time, love, faith, tenderness, trust, 

hope, loyalty) and secondary (accuracy, honesty, diligence, culture of behavior with 

money, justice)abilities, the ability to creatively solve conflict situations and inherited 

from parents positive attitudes to the surrounding people (children, one to another, to 

others). 
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The author reveals a close relationship between the ability to withstand 

criminalization with primary abilities: time, love, faith; weaker relationship with 

fidelity, tenderness, hope; and inverse relationship with trust.The weak relationship 

between the ability to resist criminalization and secondary skills (neatness, diligence, 

justice, honesty), and inverse relationship with thoroughness is revealed.The weak 

relationship between the creative approach in solving conflict situations and the ability 

to resist criminalization is revealed.A closer relationship between the ability of a 

teenager to resist criminalization and the model of imitation “I (mother)” and to a 

lesser extent with the models of imitation “I (father)”, “You”, “We” is traced.  

It is substantiated that the acquisition of the ability to confront the criminalization 

is accompanied not by the individual listed psychological characteristics of behavior, 

but by their complexes. Thus, teenagers with a high level of ability to resist 

criminalization show five types of abilities combinations, ways of responding to 

conflicts and patterns of imitation: 1) patience, time, tenderness, and “fantasy”; 2) 

honesty, obedience; cleanliness 3) politeness, “contact” and “we”; 4) thrift and justice; 

5) trust and hope.  

The types of characteristics of teenagers who are able to resist the manifestation 

of criminalization are distinguished: 1) emotional and intuitive (teens can delay the 

fulfillment of desires, tend to orderly distribute time, perceive another person as a 

personality, show creativity in solving conflict situations); 2) executive (teenagers tend 

to organize and co-ordinate the space around themselves, are able to take into 

consideration requests, orders of an authoritative person, but not trying to effortlessly 

imitate them; they are able to openly express their thoughts); 3) communicative 

(teenagers have good manners, friendliness, are able to be kind, establish and maintain 

relationships in case of problems, imitate their parents in showing open, social attitude 

towards others); 4) prudent (teenagers are able to manage money and possessions, to 

be guided in their behavior by reasoning considerably more than by their personal 

inclinations); 5) optimistic (teenagers are able to perceive themselves and others in 

their uniqueness, critically evaluate information, recognize the prospects of their 

development, understand the relativity of the achieved). 
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The program of purposeful acquisition of the ability to resist criminalization by 

teenagers, its testing and its effectiveness are checked. It is substantiated that in order 

to increase the ability of adolescents to resist criminalization, priority areas 

are:development of their prudence; the inclination to manage their time rationally, to 

organize active space, to manage their money wisely; development of communicative 

qualities; ability to establish and maintain relationships in case of problems; 

development of abilities for creative solution of conflict situations;the ability to take 

into consideration the request of others, to execute orders of an authoritative person, 

but without trying to thoughtlessly imitate them; ability to recognize the prospects of 

its development; nurturing of diligence; interest in questions of meaning of life. 

Scientific novelty and theoretical significance of the thesis research lie in the 

facts that: 

– For the first time, the connection between the ability of a teenager to resist 

criminalization and his primary (patience, inclination to an orderly distribution of 

working time and leisure (time), trust, hope, tenderness) and secondary (honesty, 

obedience, courtesy, justice, culture of managing money, cleanliness) abilities, the 

ability to creatively solve conflict situations and inherited from parents positive 

attitudes towards others is established; 

– Types of teenagers’ ability to resist criminalization (depending on the degree of 

its connection with behavioral features) are distinguished: emotional-intuitive, 

communicative, prudent, optimistic and executive; 

– Understanding of the tasks and content of preventive work with teenagers with 

an aim to prevent delinquent and criminal behavior is deepened and expanded: the 

ability to develop a teenager's ability to resist criminalization is established; personal 

and behavioral determinants are substantiated, methods of their application are 

proposed; 

– Theoretical understanding of the personal psychology of a teenager, who is 

able to resist the phenomena of criminalization is further developed, psychological 

characteristics of the teenager’s personality as a condition for improving the ability to 

resist such asocial influences are identified. 
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Practical significance of the research results is that the author develops and tests 

a program of the purposeful development of teenagers’ psychological characteristics, 

which enhance their ability to confront the criminalization and can be applied in the 

practice of practical psychologists, social educators and social workers in order to 

prevent delinquent behavior of teenagers. 

The main principles and conclusions of the research can be used in the teaching 

of disciplines “Developmental and Pedagogical Psychology”, “Differential 

psychology”, “Psychology of family”, “Psychology of personality” and special 

courses on training specialists in the fields “Psychology”, “Social pedagogy”, “Social 

work”, in the system their skills development. 

Problems of development and testing of a training program with teenagers’ 

parents aimed at preparing adults to increase their children's ability to resist 

criminalization, as well as studying the problem of developing the ability of teenagers 

with different mental health abilities to resist criminogenic temptations require further 

investigation. 

Keywords: teenager’s personality, delinquent behavior, compliance with the law, 

ability to resist criminalization, abilities, way of responding to conflicts, model of 

imitation, psychological characteristics. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Трансформації, які відбуваються у всіх сферах 

суспільного життя України, поряд з позитивними тенденціями призводять до 

соціально-економічної нестабільності, психологічної дезорієнтації і дезадаптації, 

послаблення ціннісних орієнтацій тощо. Найбільш чутливими до таких змін є 

підлітки. Несформованість правових поведінкових характеристик нерідко ставить 

їх в ситуації агресивності, конфліктності, криміногенного впливу. Саме тому 

особливої ваги набуває проблема формування у них здатності до протистояння 

криміналізації.  

Психологічний контекст феномену “делінквентна поведінка” (поведінка з 

елементами злочинності, або така, що відхиляється від норми) склали спеціальні 

дослідження з кримінології, наркології, суїцидології, які тривалий час вивчають 

форми дезорганізації індивіда в групі (девіантів і делінквентів) або в соціумі.  

Теоретико-методологічні основи індивідуально-типологічної та психологічної 

складових особистості підлітка розглядалися в дослідженнях І. Беха, Г. Костюка, 

С. Максименка, В. Рибалка, В. Татенка та ін. Викликають також науковий 

інтереспраці з підліткової делінквентності: особливості делінквентної (В. Васильєв, 

М. Єнікеєв, Н. Максимова, В. Менделєвич, А. Столяренко, В. Татенко, Р. Frick, 

І. Sarason й ін.) та злочинної поведінки (Ю. Антонян, Ю. Ємець, А. Зелінський, 

Н. Карпов, Г. Риснюк та ін.), психологічні аспекти підліткової злочинності 

(Т. Алексєєва, С. Беличева, Н. Ковальчишина, І. Коцюба, О. Ставицька, О. Ярош, 

С. Яковенко та ін.); детермінанти делінквентної поведінки (Г. Бадалян, В. Бочелюк, 

Т. Герасимів, Ф. Гобечія, О. Каргіна, Т. Перепелиця й ін.) та характеристики 

психічних і психологічних проявів неповнолітніх правопорушників (І. Горькова, 

Н. Греса, К. Ігошев, А. Кржечковський, Т. Курбатова, О. Личко, Н. Малиш, 

Ф. Махов, І. Пономаренко, А. Реан, Н. Сарджвеладзе, В. Ульянова, І. Sarason й ін); 

взаємозв’язок делінквентної поведінки та патологічних проявів психіки 

(Л. Балабанова, Т. Висковатова, Н. Греса, О. Гришко, О. Дозорцева, 

Ю. Дроздовський, А. Дячук, Р. Ісаков та ін.); врахування статевої диференціації та 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
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гендерного підходу до вивчення психологічних характеристик підлітків із 

девіантною і деліквентною поведінкою (О. Ковальов, Р. Масагудов, О. Мушинська, 

Г. Сафін, К. Сироквашина, L. Schaffoer та ін.); формування психологічної стійкості 

дітей та підлітків у важких кризових ситуаціях та особливості прояву у них 

віктимної поведінки (Ю. Воронова, С. Гарькавець, Т. Комар та ін.); вплив сім’ї на 

формування особистості підлітка та його становлення в динамічно змінюваному 

суспільстві (А. Гельбак, М. Комщикова, І. Кон, W. David та ін.). 

Учені актуалізують проблему підготовки майбутніх фахівців до взаємодії з 

делінквентними підлітками (Л. Жадекайте, Ю. Монашкіна, Я. Чаплак, С. Янкевич 

та ін.). Розроблено науково-методичний ресурс для практичних психологів, 

соціальних педагогів та соціальних працівників щодо роботи з девіантними та 

делінквентними підлітками, а саме: з профілактики (Р. Благута, А. Лобанова, 

Ю. Меркулова, В. Оржеховська, Д. Пономарєва, В. Татенко, Т. Титаренко, 

М. Чуносов, D. Andrews та ін.); корекції (Н. Белєвич, Л. Галушко, М. Дмитрієв, 

О. Єгорова, Н. Клішевич, А. Луценко, Т. Окушко, В. Панок О. Толчініна, 

І. Фурманов та ін.); ресоціалізації (Я. Васильєва, С. Коробейников, Д. Пономарьова, 

І. Саламатіна, І. Шамриленко та ін.) із застосуванням інноваційних технік і 

технологій особистісно-орієнтованого та суб’єктно-вчинкового підходів. 

Водночас аналіз наукового фонду на тлі багатогранності вивчення проблеми 

підліткової делінквентності дозволив констатувати недостатній рівень 

розробленості концептуального й прикладного її аспектів. Поза увагою вчених 

залишаються питання розвитку психологічних особливостей особистості, що 

забезпечують стійкість її правомірної поведінки, зокрема у ситуаціях 

криміногенних спокус; корекції психологічних утворень делінквентної поведінки, 

що має стійкий у часі ефект й унеможливлює відповідний рецидив; надання 

психологічної допомоги підліткам із делінквентною поведінкою з урахуванням 

індивідуальних та вікових особливостей. Актуальність проблеми та об’єктивні 

потреби її вирішення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – 

“Формування здатності до протистояння криміналізації особистості підлітка”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 



19 
 

дослідження виконано відповідно до плану наукових розробок лабораторії 

психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України за темою “Психологічні чинники самодетермінації особистості в 

освітньому просторі” (номер держреєстрації 0109U000558). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України (протокол № 11 від 25.11.2013 р.) та 

узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 10 від 17.12.2013 р.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні психологічних характеристик 

особистості підлітка, які підвищують його здатність протистояти криміналізації та 

розробленні програми цілеспрямованих формувальних впливів. 

В основу дослідження покладено припущення, згідно з яким: 

– здатність особистості підлітка до протистояння явищам криміналізації 

зумовлюється низкою психологічних характеристик (закономірностями його 

поведінки, способами поведінки у конфліктних ситуаціях та їх походженням); 

– цілеспрямовані психолого-педагогічні впливи істотно підвищують здатність 

підлітка протистояти проявам криміналізації. 

Для досягнення поставленої мети та враховуючи припущення, були 

поставлені такі завдання: 

1. Визначити основні наукові підходи до дослідження здатності протистояти 

криміналізації особистості підлітка; з’ясувати сутність правомірної поведінки 

підлітків та її психологічні детермінанти. 

2. Емпірично дослідити здатність підлітка протистояти криміналізації. 

3. Виявити комплекси психологічних характеристик особистості підлітка, що 

підвищують його здатність протистояти проявам криміналізації. 

4. Розробити та апробувати програму психологічного тренінгу для 

формування здатності особистості підлітка, протистояти криміналізації. 

Об’єкт дослідження – процес формування особистості підлітка, здатного 

протистояти криміналізації. 

Предмет дослідження – психологічні характеристики особистості підлітка як 



20 
 

детермінанти підвищення здатності протистояти проявам криміналізації. 

Методи дослідження:  

теоретичні: аналіз та узагальнення наукових даних щодо чинників 

правомірної поведінки особистості; 

емпіричні: констатувальний етап експерименту (спостереження за 

особливостями поведінки підлітків з різними рівнями здатності протистояти 

криміналізації; письмове опитування із застосуванням змодельованих ситуацій; 

Вісбаденський опитувальник до застосування методу позитивної психотерапії і 

сімейної психотерапії (WIPPF) Н. Пезешкіана і Х. Дайденбах; експертне 

оцінювання, спостереження, вивчення біографії, бесіда); формувальний етап 

експерименту (психологічний тренінг, письмове опитування, спостереження, 

бесіда); математичні: методи описової статистики (обчислення відсоткових 

часток, середніх значень); φ*-кутове перетворення Фішера; t-критерій Стьюдента; ρ 

– коефіцієнт рангової кореляції Спірмена; факторний аналіз первинних 

статистичних даних (за допомогою програми IBMSPSS Statistics, версія 21.0) з 

подальшим використанням методів головних компонент і варімакс-обертанням; G-

критерій знаків. 

База дослідження. Психодіагностичне дослідження проводилося на базі 

Новодавидківської та Бобовищанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

Мукачівської районної ради та установ правових органів Закарпатської області. До 

дослідження було залучено 162 підлітки. 

Дослідження проводилось у три етапи (пошуковий, експериментальний, 

підсумковий) упродовж 2013–2017 років. 

Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційної роботи: 

уперше визначено зв’язок здатності особистості підлітка протистояти 

криміналізації з його первинними (терпіння, схильність до впорядкованого 

розподілу робочого часу і дозвілля (час), довіра, надія, ніжність) та вторинними 

(чесність, слухняність, увічливість, справедливість, культура поведінки з грошима, 

охайність) актуальними здібностями, здатністю творчо вирішувати конфліктні 

ситуації та перейняте від батьків позитивне ставлення до оточуючих; виокремлено 
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типи здатності підлітків протистояти криміналізації (залежно від міри її зв’язку з 

поведінковими особливостями): емоційно-інтуїтивний, комунікативний, 

розсудливий оптимістичний та виконавчий; 

поглиблено та розширено розуміння завдань і змісту профілактичної роботи з 

підлітками з метою запобігання делінквентної і злочинної поведінки: встановлено 

можливість формування здатності підлітка протистояти криміналізації; 

обґрунтовано особистісні й поведінкові детермінанти, запропоновано методи їх 

застосування;  

подальшого розвитку набули теоретичні уявлення про психологію особистості 

підлітка, здатного протистояти явищам криміналізації, виокремлено психологічні 

характеристики особистості підлітка як умови підвищення здатності протистояти 

таким асоціальним впливам. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблено й апробовано програму цілеспрямованого формування психологічних 

характеристик підлітків, що підвищують їхню здатність до протистояння 

криміналізації і може застосовуватись у практиці роботи практичних психологів, 

соціальних педагогів та соціальних працівників з метою профілактики 

делінквентної поведінки підлітків. Основні положення та висновки дослідження 

можуть бути використані у викладанні навчальних дисциплін “Психологія вікова 

та педагогічна”, “Диференційна психологія”, “Психологія сім’ї”, “Психологія 

особистості” та спецкурсів з підготовки фахівців галузей “Психологія”, “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота”, у системі підвищення їхньої кваліфікації.  

Результати дослідження впроваджено в практику навчального процесу 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 678 від 14.12.2017 р.), 

Інституту екології економіки і права (довідка № 398 від 21.12017 р.), 

Новодавидківської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області (довідка № 01-26/218 від 21.12.2017 р.), Бобовищанської 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області (довідка № 01-26/218 від 21.12.2017 р.). 
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Особистий внесок здобувача. В опублікованій у співавторстві праці [8] 

особистий внесок здобувача полягає в розробленні змодельованих ситуацій, що 

містять криміногенні спокуси для підлітків.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня: міжнародних – “Актуальні проблеми рекреаційної 

психології та педагогіки дитинства” (Одеса, 2012; 2014; 2016); “Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в 

умовах трансформації освіти” (Київ, 2013; 2014); “Генеза буття особистості” (Київ, 

2016); “Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя” (Суми, 

2016); “Модернізація педагогічної освіти: виклики ХХІ століття” (Київ, 2016); 

“Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження 

(PPMSRPR)” (Київ, 2017); “Особистість та її історія ” (Ніжин, 2017); 

міжнародному освітньому конгресі “Наукова еліта у розвитку держав ” (Київ, 

2014); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Методи і 

технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства” 

(Київ, 2014); всеукраїнських – “Актуальні проблеми та особливості діяльності 

психолога в закладах освіти” (Умань, 2013); “Тенденції розвитку психології в 

Україні: історія та сучасність” (Київ, 2014); “Реалії та перспективи 

євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України” 

(Ужгород, 2016); “Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти” (Київ, 2016; 

2017); науково-практичному семінарі – “Теоретичні та методичні засади 

практичної психології: динаміка розвитку” (Ялта, 2013); круглому столі “Провідні 

тенденції та закономірності становлення базових парадигм української психології” 

(Київ, 2017); засіданнях лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Київ, 2012–2017).  

Публікації. Результати дослідження відображено у 14 наукових публікаціях, 

серед них 7 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у виданні, що 

входить до наукометричних баз даних Index Copernicus; 1 стаття у зарубіжному 
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науковому періодичному виданні; 5 публікацій у збірниках матеріалів наукового-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(293 найменувань, з них 11 іноземною мовою) та 6 додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 175 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 

273 сторінок. Робота містить 20 таблиць, 12 рисунків. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ЗДАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПРОТИСТОЯТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

У першому розділі, для з’ясування проблеми здатності підлітків 

протистояти криміналізації проаналізовано поняття, які розкривають сутність та 

особливості такої поведінки – делінквентна, злочинна, асоціальна, правомірна. 

Виявлено детермінанти делінквентної і правомірної поведінки; окреслено 

досягнення психолого-педагогічної науки у вивченні теоретичних і прикладних 

питань підліткової злочинності; представлено погляди вітчизняних і зарубіжних 

учених про підліткову делінквентність та детермінанти її виявлення. 

1.1. Підліткова злочинність як наукова проблема 

Соціальна напруженість, зменшення ролі соціальних інститутів у вихованні 

дітей та молоді, погіршення добробуту переважної більшості родин, насильство, 

наркоманія, злочинність є свідченням появи різних угрупувань із асоціальною 

поведінкою. Щорічно в Україні, за даними В. Малишева, неповнолітніми та за 

їхньою участю здійснюється понад 40 тис. злочинів, що складає 8,8% від загальної 

кількості. Серед цих злочинів – убивства, важкі тілесні ушкодження, розбійні 

напади, пограбування, крадіжки [78]. Різноманітність проявів такої поведінки, її 

визначальний вплив на якість будь-якої діяльності зумовили складність і 

багатогранність розуміння вченими поняття злочинність. 

У міждисциплінарному контексті спостерігається тенденція до зближення 

різних підходів смислового поля поняття “особистість злочинця”, з метою 

приведення їх у відповідність до психологічних характеристик. Йдеться про такі 

поведінкові дії особистості злочинця, які несумісні із нормами, встановленим 

соціумом на мікро, макро – мезо рівнях.  

Для розкриття психологічнго портрета підлітка із такою поведенкою, 

розкриємо сутість поняття “поведінка” та “злочинна поведінка”У юридичній 

психології поняття “поведінка” визначають як ланку, що опосередковує 
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взаємовідносини між свідомістю людини і зовнішнім світом. Її елементарною 

ланкою є вчинок – одинична цілеспрямована дія, взята у нерозривній єдності 

суб’єктивних спонукань і соціально значимих наслідків [ 275; с. 78]. 

У реальному житті (ситуації) вчинок може супроводжуватися не тільки 

позитивними соціально-психологічними суперечностями, які його учасникам 

далеко не завжди вдається передбачити і успішно розв’язати [242, с. 56, с. 79]. У 

ситуаціях, що суперечать усталеним у конкретному суспільстві юридичним 

нормам і передбачено певну міру покарання – адміністративну або кримінальну 

відповідальність. О. Можайкіна до протиправних дій відносять проступки і 

злочини, що є різновидами правопорушення [161, с. 371]. 

За вченою злочин – соціальне явище, характеризується антисуспільною 

спрямованістю і спричиняє руйнацію людських умов життєдіяльності.  

Злочин розглядається і як вольових акт поведінки людини, що знаходиться 

під контролем свідомості: вибірковість поведінки стає основою кримінальної 

відповідальності за його вчинення. Залічують до злочину винуватість і покарання. 

Дефінітивні відмінності цих понять на переконана учених, мають вияв у тому, що 

без вини немає злочину, а покарання – наслідок учиненого злочину, а не сам 

злочин. Особливістю злочинної поведінки є й те, що вона розгортається у просторі 

й часі, і включає не лише самі дії, але й попередній вплив на особистість, 

психологічні явища та процеси, які визначають генезис протиправного вчинку 

[275]. Її структура за своєю формою має такі ж компоненти, як і законослухняна. 

Однак відмінною її ознакою є тільки зміст. Тому поняття злочину, і самої 

злочинної поведінки поряд із протиправністю, відрізняє її від законослухняної.  

Підлітковий вік у психолого-педагогічних дослідженнях класифікують як 

важкий, кризовий, девіантний, чутливий до змін. Найбільш влучно особистість 

підлітка до змін характеризує Дж. Стенлі Холл. Він писав, що це період„бурі й 

натиску”, “криза самосвідомості”. Тільки переборовши їх, підліток здобуває 

“почуття індивідуальності”. А до цього він перебуватиме в стані пошуку власного 

“Я”. 
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На складність підліткового віку зауважують І. Бех [23], І. Кон [116], 

О. Личко [141], С. Максименко [146], Н. Максимова [147], В. Татенко [242], 

Т. Титаренко [246], С. Яковенко [278] та інші вчені. За вченими, однією із 

важливих особливестой цього віку є у реалізації нового соціального статусу – 

статусу “дорослості”, що має вияв у пошуку вільного способу життя; вуличних 

розваг, курінню, вживання алкоголю, об’єднанні в угрупування за аморальною й 

асоціальною поведінкою тощо. Саме кризові періоди дорослішання – перехід з 

підліткового в юнацький вік – супроводжується різними видами девіантної 

(О. Бондарчук [31], О. Змановская [81], Н. Клішевич [90], М. Кікалішвілі [89], 

В. Менделевич [157], В. Татенко [242], Р. Frick [284] та ін.); антисоціальної 

(О. Гришко [62], О. Кочемировська [123] та ін.), “протиправної” (Т. Герасимів [56], 

О. Можайкіна [161] та ін.), “криміногенної” (Г. Бадалян [16], І. Ковальова [229], 

С. Кудрявцев [130], А. Реан [205], та ін.), “злочинної” (Ю. Антонян [12], 

В. Ємельянов [72], та ін.) поведінки.  

У психолого-педагогічної літератури з проблеми злочинності серед 

неповнолітніх і молоді такий вид поведінки кваліфікують як: а) позитивна 

(наприклад, творча обдарованість); б) негативна, або аморальна (вчинки суперечать 

нормам моралі); протиправна, або делінквентна (вчинки не відповідають нормам 

права, окрім кримінального); злочинна, або кримінальна (дії людини порушують 

норми кримінального законодавства) (А. Гришко, О. Кочемировська) [123, с. 13]. 

Принципово важливим є розуміння делінквентної поведінки як соціально 

неприйнятного відхилення від суспільних норм, що у крайніх своїх формах 

передбачає кримінальне покарання. Водночас В. Менделевич стверджує, що 

делінкветна поведінка відрізняється від кримінальної меншою тяжкістю 

правопорушення і слабшою вираженістю його антисуспільного характеру [157, с. 

551]. Уточнюючи зміст делінквентної поведінкою Е. Анчел наголошує, що це 

злочинні дії, наміри, до яких призвели безвинні наміри [114, с. 551]. 

Як наслідок поглиблення соціальної дезадаптації, що проявляється у 

незначних правопорушеннях підлітків, за які вони лише зрідка притягуються до 

особистої відповідальності, розглядають делінквентну поведінку вчені Ю. Швалб і 
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І. Муханова. За постійного впливу негативних чинників та через відсутність 

позитивних тенденцій суспільного життя перехід від дитинства до юності може 

супроводжуватися втягненням підлітка у злочинне угруповування та першими 

карними (кримінальними) діяннями [271, с. 221–222]. 

Достатньо влучно, на нашу думку, визначає делінквентну поведінку 

Н. Максимова. За вченою,така поведінка єпорушенням моральних норм, учинків 

людини, щообмежують права інших. Це перехідний період від важковиховуваності 

(відхилення, що руйнують узвичаєні стереотипи уявлень у суспільстві про ті чи 

інші норми поведінки) до кримінальної поведінки (порушення правових норм) 

[148]. 

Делінквентна поведінка підлітків може проявлятися в бешкетництві і 

бажанні розважитися, вживанні алкоголю, наркотиків, крадіжках, хуліганстві, 

проституції, торгівлі наркотиками і зброєю, сутенерстві, шахрайстві, розбійних 

нападах [89]. 

Симптоми делінквентної поведінки збігаються з критеріями DSM-IV для 

визначення діагнозу “Розлад поведінки”. Р. Комер, американський дослідник, 

називає такі причини розладів поведінки: бідність сім’ї, складні взаємини між 

батьками, дітьми і батьками, сімейні конфлікти, ворожі стосунки у родині, 

жорстокість навколишнього середовища, тощо [114, с. 551]. 

 Делінквентна поведінка підлітків – сукупність протиправних учинків, до 

яких переважно належать лихослів’я, систематичне порушення дисципліни в 

школі, бійки з однолітками, бешкетування тощо. Протиправні дії неповнолітніх 

також виявляються у порушенні правових норм, передусім таких, як дрібні 

крадіжки, задирництво, хуліганство тощо. У цих випадках може накладатися 

покарання згідно з нормами адміністративного чи кримінального законодавства 

[161, с. 155-159]. 

Сутності характеристики делінквентної і протиправної поведінки визначала 

Н. Пряхіна. Вчена стверджує, що поведінкові розлади починають набувати 

антисуспільного характеру і відображати активну деструктивну спрямованість 

особистості, і становить загрозу для навколишніх через порушення правових норм, 
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то делінквентна поведінка переростає у протиправну (правопорушення, злочини) 

[194]. 

З філософсько-правового погляду поняття “антисуспільна, асоціальна і 

девіантна поведінка” є системою однорідних понять, які характеризують одне і те 

саме явище – аномалію суспільного життя [56, с. 365]. Явища, означувані 

названими поняттями, мають спільні ознаки в тому, що виражають антисуспільну 

спрямованість особистості, негативно впливають на розвиток як самого індивіда, 

так і суспільства, а отже, потребують усунення й профілактики. 

У галузі психології також віднаходимо чимало праць учених, які займаються 

вивченням особливостей особистості правопорушника, злочинця. Зокрема, 

психологічними особливостями делінквентної особистості Т. Герасимів 

називає специфічний біопсихологічний стан, який полягає в готовності всупереч 

правовим стандартам свідомо порушувати моральні й правові норми поведінки [56, 

с. 221]. Як психологічні особливості особистості злочинця Ю. Антонян 

виокремлює вищий (порівняно із законослухняними громадянами) рівень 

імпульсивності, тобто схильність діяти за першим спонуканням, й агресивність, що 

поєднується з високою чутливістю і вразливістю у міжособистісних взаєминах. 

Через це такі особи частіше застосовують насильство у різних конфліктах, гірше 

засвоюють вимоги правових і моральних норм, більшою мірою відчужені від 

суспільства і його цінностей та малих соціальних груп (сім’я, колектив і ін.). Крім 

того, мають низьку соціальну пристосовуваність, тому відчувають труднощі до 

спроб адаптування в самих малих групах [12;30; 55; 73; 81; 86;176].  

За В. Кудрявцевим  у делінквентів меншою мірою виражені такі цінності, як 

суспільна діяльність, естетичне задоволення, любов, шлюб, діти, сім’я. Злочинці 

надто фаталістичні і меланхолійні, вкрай негативно оцінюють прожите життя, 

щоденні справи і життєві перспективи, мають знижену потребу в саморегуляції та 

подальших планах, віддають перевагу безтурботному існуванню [130]. 

Низка науковців (Ю. Антонян, В. Бовін, В. Голубков, Ю. Кудряков та ін.) 

наголошують на негативному змісті ціннісно-нормативної системи і стійких 

психологічних особливостях деліктів, поєднання яких має криміногенне значення, 
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специфічне для злочинців [12]. Суголосний з міркуваннями вчених А. Коцюба. 

Натомість зважує на наявності у правопорушників таких акцентуацій, які межують 

з деформаціями структури особистості,як от: порушення самооцінки, 

дефіцитарність в емоційно-вольовій сфері, сформування механізмів психологічного 

захисту на попередньому етапі онтогенезу особистості внаслідок переживання нею 

психотравмувальних ситуацій [122]. В осіб, схильних до делінквентної поведінки, 

А. Сухов закцентовує увагу на такі психологічні особливості: підвищений рівень 

агресії; високий ступінь конфліктності; гостру реакцію на фрустрацію; порушення 

нервово-психічної стійкості, самооцінки, “Я-образу”, ціннісно-смислової сфери і 

рольової поведінки; адитивність; бажання іти на ризик; знижені емпатії і 

самоконтроль; слабоумство; наявність передумов до піроманії, дромоманії, 

клептоманії, садизму [235, с. 542–553]. За В. Ємельяновим, на діяльності та 

сприйнятті об’єктивної дійсності психічно неповноцінних злочинців позначається 

своєрідність їхньої мислительної і мотиваційної сфери [72, с. 12]. 

Дослідники зосереджують увагу на зростанні за останні роки кількості 

підлітків із делінквентною поведінкою. Україна посідає одне з перших місць серед 

країн Європи за рівнем притягнення неповнолітніх до кримінальної 

відповідальності, – стверджує Н. Клішевич [90].  

Як особливості правопорушної і злочинної поведінки неповнолітніх 

Н. Сушенко виокремлює жорстоке і бездумне ставлення до навколишніх, 

демонстрування своїх негативних якостей, прояв імпульсивності, напористості й 

агресії, неврівноваженість у складних обставинах, прагнення “гострих” відчуттів 

[236]. Делінквентна поведінка підлітків, – звертає увагу Н. Пряхіна, – є своєрідним 

способом адаптації до соціальної дійсності, що дає змогу зберегти цілісність 

особистості, самоповагу й уникнути травмувальних екзистенційних переживань 

[194, с. 16]. 

Широке коло вчених (Р. Бенедікт, А. Гезелл, Е. Еріксон, М. Мід, Ф. Райс; 

Ю. Антонян, В. Бакеєв, І. Башкатов, В. Деєв, Т. Калашнікова, В. Козюля, 

В. Пірожков, Л. Сабліна, А. Ушатиков та ін.) скеровують увагу на наявність у 

неповнолітніх, схильних до правопорушень, відхилень у психофізичному та 
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інтелектуальному розвитку через неврози, психопатії, різні страхи, тривоги і 

психофізичні травми, спричинені дородовими і родовими ускладненнями [271, с. 

113]. Схожі дані знаходимо у В. Ємельянова, який зазначає, що основну масу 

неповнолітніх злочинців (60%) становлять особи, визнані осудними, але такі, що 

мають відхилення у психіці. Серед психічно неповноцінних, розумово відсталих 

неповнолітніх, визнаних осудними, злочини зазвичай здійснюють олігофрени, в 

яких легко або помірно виражена дебільність, або психопати чи особи, які мають 

певні психопатичні розлади без ознак слабкості розуму; інші аномалії тут менш 

поширені, найчастіше поміж них трапляється епілепсія [72]. 

У підлітків, що мають відхилення в психофізичному й інтелектуальному 

розвитку, спостерігаються характерні особливості: а) неадекватна самооцінка 

(завищена, або низька з негативним уявленням про себе, яскраво вираженими 

симптомами дефектного почуття “Я”, яке проявляється через заперечення, 

відчуження, почуття ворожості до інших, комплекс неповноцінності); 

б) використання різних психологічних механізмів захисту (заперечення своїх 

проблем, перекладання відповідальності за свій злочин на інших зовнішні 

обставини, виявлення показної хоробрості й незалежності, маскування справжніх 

почуттів, створення собі образу “крутого хлопця”); в) особистісна незрілість 

(проявляється у нескладних судженнях, одноманітних, нецікавих життєвих 

цінностях, нездатності відповідати за свої вчинки, егоїстичності, емоційній 

нестійкості та нестачі сили волі); г) песимізм, підвищена тривожність; д) надмірно 

виражене прагнення до неформального групового спілкування і поведінки [274, с. 

113]. 

Для глибшого розуміння сутності поняття підліткової злочинності, 

О. Столяренко акцентує увагу на зниженні вікової межі залучення підлітків до 

злочинного способу життя та його надто вираженому груповому характері. 

Дослідник доходить висновку, що це правопорушення є проявом прагнення до 

емансипації, схильності до соціального ризику, отримання морального, 

психологічного, фізичного і матеріального захисту в групі, самоствердження, 

компенсації своїх недоліків, які виявляються в офіційній сфері стосунків. 
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Особливістю груп неповнолітніх злочинців, як зазначає автор, є наявність спільних 

кримінальних інтересів, що виникають під впливом кримінального лідера, який 

задає такій групі програму кримінальної діяльності, скеровує у певному напрямі 

спільні кримінальні дії [274, с. 113]. 

Можливе стихійне виникнення кримінальної підліткової групи через 

переростання із законослухняної чи девіантної групи(групоутворювальним 

чинником спочатку є групове вживання алкоголю, токсичних речовин, а потім 

наркотиків; після здійснення першого злочину цим чинником стає спільна 

кримінальна діяльність). При цьому спостерігається тісний зв’язок із модою 

(пов’язана вона з вибором матеріальних об’єктів кримінального посягання, стилю 

життя, способів здійснення злочинів і жорстоким поводженням із жертвою, а також 

із виникненням нових видів злочинного промислу.  

Психологія підліткової злочинності, за переконаннями О. Столяренка, 

залежить від регіональних і національних особливостей кримінальних груп. 

Підліткова злочинність може набувати інтернаціонального характеру з виходом на 

міжнародну арену. Злочинна діяльність підліткових кримінальних субкультур 

регулюється кримінальними законами і традиціями. Для втягування підлітків у 

неправомірну діяльність кримінальні групи використовують різноманітні 

психологічні засоби, серед яких: надумане покровительство і захист від посягань 

інших груп, розпалювання прагнення до наживи, нижчих почуттів і потреб, 

утягування в азартні ігри, психологічний і фізичний примус, шантаж, насміхання, 

спекуляція. Зокрема, на почуттях сміливості, героїзму, товариськості, дружби, честі 

й так званої злодійської честі. З появою у кримінальних групах зброї істотно 

змінюється групова психологія – у членів групи зростає в своїй безкарності почуття 

впевненості, підвищується їхня агресивність. Для демонстрування своєї сили 

кримінальна група вдається до практичного застосування зброї, що свідчить про 

підвищену небезпеку підліткової злочинності.  

У групових сексуальних злочинах мотивація статевої потреби лишається на 

другому плані. На думку вчених, особливе значення тут має віковий мотив 

самоствердження, показу своїх чоловічих можливостей, психічне зараження, 
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наслідування сексуально досвідчених членів групи, опір чи неадекватна поведінка 

жертви злочинного посягання, що викликає груповий азарт. Крім того, на 

психологію підліткової злочинності впливає також і підліткова проституція, 

заняття підлітків сутенерством. Учені зважують на те, що серед неповнолітніх 

чимало осіб з психічними аномаліями та затримкою психічного розвитку, які 

піддаються впливам з боку кримінальних лідерів [274, с. 119, 120]. 

На груповий характер підліткових злочинів, переважання корисливих та 

корисливо-насильницьких ознак вказує Т. Перепелиця [182, с. 15]. 

Підліткова злочинність, справедливо зауважує К. Ігошев, є одним із напрямів 

такого складного явища, як загальна злочинність. Відносна самостійність цієї 

злочинності проявляється у своєрідності деяких причин та специфічній динаміці 

злочинності неповнолітніх, особливостях їхнього особистісного утвердження. 

Зумовлені вони насамперед своєрідністю вияву і розвитку деяких вікових рис, 

специфікою взаємодії особистості, яка формується, з навколишнім середовищем 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 13–18]. 

Дослідник В. Малишев переймається думкою, що підліткова злочинність 

омолоджується та стає груповою. За його словами, станом на 2016 рік кожен 14-й 

підліток, який перебував на обліку в правоохоронних органах, здійснив суспільно 

небезпечне діяння до настання віку кримінальної відповідальності. Крім того, 

наголошує автор, що 65% усіх злочинів скоюється в групі. До того всього, 

зростають жорстокість правопорушників (половина усіх підліткових злочинів є 

важкими) та їхня корислива мотивація (до 75% усіх зареєстрованих злочинів 

підлітків складають майнові кримінальні прояви: крадіжки, пограбування, розбійні 

напади, вимагання). Підлітків часто підштовхують до правопорушення дорослі (за 

статистикою, у кожному другому груповому злочині неповнолітніх брав участь 

дорослий). Втягненню неповнолітніх у криміногенне життя сприяють також 

наркоманія і п’янство у їхньому середовищі [78, с. 3–12]. 

Концептуальний підхід до виокремлення типів делінквентності й 

деморалізації підлітків пропонують Т. Вісковатова і Г. Міньковський. А саме:  
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1) послідовно-криміногенний тип (злочин випливає зі звичного стилю життя 

підлітків, тобто зумовлений їхніми специфічними поглядами, установками, 

орієнтаціями; такі підлітки самі набувають злочинного досвіду, зокрема, у 

спілкуванні з судово-слідчими органами); 

2) ситуативно-криміногенний тип (злочин значною мірою спричинений 

несприятливою ситуацією; підлітки такого типу не усвідомлюють ситуації злочину 

та не є її ініціаторами, а здійснюють правопорушення під впливом групи чи у стані 

алкогольного сп’яніння);  

3) ситуативний тип (злочин здійснюється під вирішальним впливом 

несприятливої ситуації, що не могла виникнути через незначне вираження 

підлітком негативної поведінки) [44, с. 39]. 

Наведене вище є підтвердженням специфіки делінквентної поведінки 

підлітків, зумовленої віковими психологічними і фізіологічними особливостями.  

Згідно з віковою періодизацією, підлітковим вважається вік 13–16 років для 

хлопчиків і 12–15 років для дівчаток (І. Муханова, Ю. Швалб) [271]. Слушною для 

визначення параметрів вікового діапазону підлітків  є думка Л.  Виготського,  за 

ним І.  Кона, про тривалість підліткового періоду і його особливості, які  

залежать від рівня розвитку суспільства. Якщо початок  підліткового періоду 

пов’язують зі статевим дозріванням, то його  об’ єктивну оцінку пов’язують із  

соціального чинника (від 15 до 20 років). У такому контексті  підлітковий період 

продовжується  (від 14 до 17 років) і відображається  на  молодіжній політиці та 

законодавстві багатьох країн, у тому числі України. 

Підтвердження цієї  тенденції  віднаходимо у працях  С. Максименка, 

“…діти помітно змінюються протягом кількох років, причому ці зміни є 

багатогранними й багатобарвними, вони далеко не обмежуються фізичним 

дозріванням, або бурхливим розвитком якоїсь однієї психічної функції чи їх групи, 

як це було на ранніх етапах становлення особистості дитини. У цьому віці 

змінюється все, причому зміни починаються від цілісної особистості: відбувається 

подальше становлення її структури” [146, с. 107]. У структурі особистості підлітка, 

зауважував Л. Виготський, “...немає нічого стійкого, остаточного, нерухомого” 
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[50]. Цей факт В. Татенко пояснює  нестабільністю, що  породжує суперечливі 

бажання і вчинки  людини [242, с. 226]. 

Науковці вказують  також на особливості  несформованості моральних 

переконань та ідеалів (за К. Ігошевим) [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

13–18], на особливості моральної сфери підлітка – розхитування  старих цінностей, 

переконань в умовах, коли нові ще не набуті (за В. Чудновським) [266, с. 174].  

Зі сказаного вище, асоціальні явища можуть істотно впливати на духовний 

світ підлітка, а чужі для суспільства погляди та переконання закріплюватись і 

ставати стійкими рисами характеру. Таким чином виникає реальна можливість 

здійснення підлітком протиправного діяння [44].  

Особливості формування нервової системи підлітка зумовлюють 

непостійність у виробленні гальмівних реакцій, послаблений контроль кори 

великих півкуль головного мозку над підкіркою, не повною мірою розвинене 

усвідомлення значущості словесних подразників (неповнолітній, який не 

передбачає наслідки своєї поведінки, спроможний здійснити правопорушення, не 

задумуючись про його наслідки, через потяг до певного предмета, що раптово 

виникає і так само зникає). Отже, антисуспільна спрямованість поведінки підлітка 

вирізняється зазвичай нестійкістю та вираженою активністю (за К. Ігошевим) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Як визначено в працях учених, особливості фізичного розвитку 

неповнолітнього впливають на формування у нього усвідомлення своєї сили, 

почуття гордості нею, прагнення похвалитися, продемонструвати цю силу, що 

часом набуває форми протиправних діянь . 

Підвищена емоційність неповнолітнього, переважання збудження над 

гальмуваннямвідіграє важливу роль у формуванні та реалізації протиправного 

умислу. Вирішальний вплив на характер цього умислу мають безпосередні 

переживання. Це, зокрема, проявляється в тому, що бурхливий прояв почуттів 

досить часто призводить до раптового виникнення протиправного умислу і його 

невідкладної реалізації, нерідко наївним та необдуманим способом. 
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Гостра сприйнятливість і вразливість, не сформованість самосвідомості і 

самооцінки, їх поверховість зумовлюють піддатливість підлітка впливу 

безпосередніх умов. Невироблена здатність досить критично, вибірково оцінювати 

інформацію, що надходить, призводить до того, що різні обставини, інколи 

суперечливі та випадкові, мають великий вплив на формування психологічних рис 

особистості неповнолітнього (за К. Ігошевим) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Підліткові властиве особливе ставлення до навколишнього середовища: 

виражене прагнення пізнати дійсність, висока активність, формування своїх оцінок 

тих чи інших компонентів середовища. 

У цьому віці відбуваються істотні й нерідко докорінні зміни звичних і 

водночас наївних поглядів, уявлень та мислення, притаманних дитячому вікові, 

заміна їх більш-менш зрілими, самостійними судженнями, новими оцінками 

людей, що поруч, та впливом умов. Водночас посилюється прагнення до 

самоствердження і самостійної діяльності. Такий процес відзначається 

суперечностями між старими і новими судженнями й оцінками, остаточно 

несформованими новими рисами духовного світу і діями у вигляді дитячих 

пустощів. Звідси – роздвоєність, суперечність тверджень і висновків, нестійкість 

поведінки, швидка мінливість спрямованості, несталість мотивації [8; 36; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; 236]. 

У контексті досліджуваного нами психологічного явища набувають ваги 

праці А. Гришка та О. Кочемировської. Вчені цілком обгр;унтовано виокремлюють 

чотири головні задачі, що їх має виконати підліток  [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.; 123]. 

Перше завдання – отримання відчуття особистісної тотожності й цілісності 

(ідентичності). Для його з’ясування підліток відповідає на запитання “Хто Я?”. 

Вирішуючи цю задачу, він перебирає різні форми самовираження, приміряє на себе 

безліч соціальних ролей. Підліткові необхідно зібрати воєдино всі, набуті ним, до 

цього часу, знання про своє “Я” та інтегрувати численні образи про себе в 

особистісну ідентичність, яка є усвідомленням минулого і майбутнього у їх 
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логічній послідовності. Таким чином підліток формує свою “Я-концепцію”. При 

цьому сприйняття самого себе (за Е. Еріксоном) має підтверджуватися досвідом 

міжособистісного спілкування за допомогою зворотного зв’язку. 

Друге завдання – формування психосексуальної ідентичності, тобто 

усвідомлення і відчуття себе як представника певної статі. У цей період 

відбувається становлення сексуальної орієнтації (яку згодом буде досить складно 

змінити), засвоєння системи диференціації статевих ролей, специфічних 

статеворольових установок, прав та обов’язків чоловіків і жінок, системи 

стереотипів маскулінності й фемінності, інакше кажучи – уявлень про те, якими є 

або мають бути чоловіки і жінки. 

Третє завдання – професійне самовизначення, коли підліток відповідає на 

запитання “Ким Я хочу бути?”, “Що мене приваблює?”. Це період самостійного й 

незалежного визначення життєвих цілей і вибір майбутньої професії. 

Четверте завдання – розвиток готовності до життєвого самовизначення. 

Підліток убачає необхідність відповісти на запитання “Навіщо Я?” (філософський 

рівень ідентичності). У цей період у нього формується ставлення до таких 

категорій, як любов, смерть, самотність, знехтування. Водночас виробляється його 

світогляд, збагачуються уявлення про своє призначення і сенс життя, набувається 

досвід минулих поколінь. Події, які переживає та осмислює підліток, стають його 

головними ціннісними орієнтирами [123, с. 10–12]. 

Успіх реалізації підлітком останніх трьох завдань, зауважують учені, багато в 

чому залежить від результатів виконання першого – отримання відчуття 

особистісної ідентичності. Підліток, що страждає від розмитості своєї ідентичності, 

ніколи не переглядає своїх колишніх уявлень про себе і світ, знаходить рішення, які 

надають змогу ширше поглянути на життя. Такий підліток переживає почуття 

даремності, безцільності, відчуває свою непристосованість, деперсоналізацію, 

відчуженість і часто спрямовує себе у бік “негативної” ідентичності. У цьому 

випадку йдеться про появу різних видів делінквентної, а деколи і протиправної 

поведінки. 
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 Згідно з результатами багатьох вітчизняних досліджень, що стосуються 

аналізу причин протиправної поведінки підлітків і юнаків, переважна більшість 

досліджуваних мають незрілий або неадекватно сформований образ-Я, тобто в них 

відсутні реальні уявлення про особливості своєї особистості, свої можливості й 

перспективи. Крім того, вони мають ілюзорне уявлення про себе, що спричинює 

неадекватну самооцінку. Протиправна поведінка у цьому випадку є своєрідним 

способом компенсації неадекватної, несформованої Я-концепції правопорушників. 

Маючи низьку самооцінку, підліток наслідує делінквентні, злочинні моделі 

поведінки, аби зменшити відчуття неприйняття самого себе. Якщо поведінка 

підлітка відповідає його низькому уявленню про себе, то відчуття самоприниження 

і неприйняття себе притупляється. 

Дослідження вчених свідчить про наявність у юних правопорушників 

неадекватних моделей статеворольової поведінки та викривлених уявлень щодо 

понять “ жіночність/мужність”, “Я – жінка / Я – чоловік”, “Я – майбутня мати / Я – 

майбутній голова родини”. Додатковим аргументом є відсутність у 

правопорушників навичок постановки і досягнення життєвих цілей, 

несформованих соціальних і професійних ролей. Тобто з’являється небезпека 

кризи ідентичності підлітка як психосоціальної проблеми. 

Через відсутність адекватних уявлень про цілісність й унікальність власного 

“Я” людина перестає розуміти, де починаються і закінчуються її особистість, її 

бажання і відчуття. Дослідники подають до загального відома інформацію, що 

невизнання засвоєних людських цінностей своїми призводить до їх девальвацій. Це 

– початок зародження незворотних деконструктивних змін особистості, 

руйнування і відмирання смислових утворень [123; 192; 224].  

У диспозиційному сенсі становить інтерес дослідження Л. Регуш, у якому 

звертається увага на гостре переживання (тривога) підлітками їхнього 

майбутнього. На основі цього робиться висновок, що надання допомоги підліткам 

у найбільш складних для них сферах життя має бути зосереджене на створенні 

умов, що забезпечують позитивну перспективу на майбутнє [77, с. 129]. 
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Особливостями показників психологічних компонентів особистісної 

саморегуляції підлітків за Д. Чижмою, є несталий прогресивний розвиток мотивації 

досягнення, структурна перебудова цілеспрямованості, нерівномірний темп 

розвитку рефлексії з фазами прискорення та уповільнення, стрибкоподібний 

розвиток вольового самоуправління [265]. 

У підлітковому віці, зазначає В. Поліщук, особистість переживає 

психологічну кризу, негативними симптомокомплексами якої є такі: 

а) у дівчат: типові – дратівливість, зухвалість, лихослів’я, корисливість, 

упертість як неслухняність, зарозумілість, пізнавальна обмеженість, недбалість, 

байдужість, лінощі; супутні – індивідуалізм, хвастощі, негативізм, 

пристосовництво, жорстокість; фонові – заздрість;  

б) у хлопців: типові – дратівливість, хитрість, хвастощі, лихослів’я, упертість 

як неслухняність, негативізм, недбалість, байдужість, лінощі; супутні – 

індивідуалізм, корисливість, зухвалість, пристосовництво, жорстокість, пізнавальна 

обмеженість; фонові – заздрість, зарозумілість. Вихідними для розвитку 

позитивних і локалізації негативних симптомів поведінки підлітків є домагання 

ролі дорослого, прагнення до самостійності, уміння співпрацювати; зухвалість 

[184]. 

Розкриваючи сутність досліджуваного явища надаємо значенню твердженню 

В. Авєріна, що через становлення “Я” підлітка переломлюється процес його 

морального розвитку. Результатом має стати засвоєння суспільних норм, які 

визначають, що правильно, добре, треба та що неправильно, погано і чого не 

можна [5]. Делінквентним підліткам властива низка психологічних особливостей. 

У таких підлітків можливі відхилення у психіці, відставання у поповненні 

освітнього багажу. Крім того, такі діти мають досвід вживання спиртних напоїв (з 

11-ти років). 

 За даними опитування Л. Шнейдер, спиртні напої у восьмому класі вживали 

приблизно 75%, у дев’ятому – 80%, в десятому – 95% підлітків [272]. Це, звичайно, 

не пияцтво, обґрунтовує вчена, однак вказує на те, чим раніше підліток долучається 

до алкоголю, тим сильніше й стійкіше буде виявлятися його потреба в задоволенні 
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ним. Річ у тім, що делінквентні підлітки часто виховуються у неповних сім’ях. 

Своєю чергою, поведінка батьків у нестабільних родинах визнана такою, що 

гальмує природний психічний і фізичний розвиток дитини. Під негативним 

впливом сімейних обставин неповнолітні вперше тікають з дому у віці до 10 років. 

В умовах неусталеності соціальних цінностей вони страждають від побиття, 

пограбування і сексуального насильства. Отже, через несприятливі умови 

виховання у небажаному середовищі поведінка підлітків має аморальну та 

виражену кримінальну спрямованість [239].  

Згідно з думкою Д. Тичини, делінквентним підліткам притаманні підвищена 

здатність до ризику, агресивність, виражений нонконформізм, емоційна 

нестійкість, схильність неадекватно реагувати на фрустрацію, відсутність уміння 

знаходити вихід із психотравмуючих ситуацій, несформованість моральних норм 

[248]. 

Серед психологічних характеристик делінквентних підлітків, зауважує 

Н. Сущенко, привертають увагу негативне ставлення до правових норм, низька 

потреба в освоєнні основ законодавства, несприйняття законослухняних громадян 

[236]. 

Поділяє думку вченої В. Ігнатенко, яка констатує про невміння 

неповнолітніми правопорушниками раціонально заповнювати своє дозвілля через 

відсутність у них відповідних інтересів і навичок або їх деформацію (наприклад, 

займаються спортом для того, щоб показати у вуличних бійках свої навички), 

схильність до спілкування на дозвіллі в групі з негативною спрямованістю, а також 

низький культурний рівень та незначний моральний потенціал цих підлітків [197]. 

У делінквентній, злочинній поведінці, наголошує вчена, підлітки компенсують свої 

невдачі, яких зазнали у сфері офіційних стосунків – школі, сім’ї, субкультурі 

асоціальних угрупувань.Комплекс психологічних характеристик підлітків із 

злочинною поведінкою виокремлює  О. Павлик [177]. Такі діти, стверджує вчена, 

часто відчувають фрустровану потребу в безпеці (за поєднання з підвищеною 

тривожністю, емотивністю, недовірливістю. Ця потреба є передумовою скоєння 

насильницьких злочинів; за поєднання із фрустрацією матеріальних потреб 
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визначає корисливо-насильницьку спрямованість злочинів; за поєднання з 

напруженістю матеріальних потреб та потреби у самовизначенні впливає на 

формування мотивації злочину з корисливою метою). Визначальною властивий 

пошук “гострих” відчуттів (більш притаманна насильницьким злочинцям і 

найменш притаманна корисливим злочинцям). Наявний “комплекс відчуження” 

(перевага негативних мотиваційно-афіліативних тенденцій, страху бути 

відкинутим), що призводить до формування ворожого ставлення до оточуючих, 

порушення адаптації та злочинної поведінки насильницької спрямованості. У таких 

підлітків виникають особистісні конфлікти типу “значуще, але недоступне”; 

негативне ставлення до свого минулого, розірваність часової перспективи 

майбутнього, її розмитість, відсутність глибини [177, с. 15–17]. 

За даними Н. Пряхіної, у делінктів домінують орієнтація на теперішнє у 

противагу зануренню в минуле чи майбутнє, нагальна потреба у пізнанні, яка 

мотивується експериментуванням із своїми діями та реакціями середовища. 

Делінквентна поведінка є засобом самовизначення через самопізнання у контексті 

самоактуалізації [194]. 

Делінквентні підлітки негативно ставиться до виховного процесу, норм 

моралі, колективу однолітків. О. Тарнавска, обґрунтовує таке ставлення 

прогалинами у розумовому, моральному і вольовому розвитку [241, с. 9]. До цього 

слід додати загострене самолюбство, дивакуватість у характері і діях, переважання 

нездорових потреб. Важливо, що причини своїх невдач такі підлітки вбачають в 

інших (батьках, однолітках, рідних). 

На більшій схильності делінквентних підлітків до деструктивної 

міжособистісної залежності наголошує В. Московченко. Специфічними 

особливостями цієї залежності є такі: потреба в емоційній близькості, ригідне 

прагнення до отримання допомоги та підтримки внаслідок постійного відчуття 

самотності, слабкості й безпорадності за будь-яких ситуацій; неспроможність 

розвивати соціальні зв’язки та “прив’язуватися” до людей через неусвідомлюваний 

страх перед близькими взаєминами, що асоціюється з утратою себе; негнучкість у 
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спілкуванні, нездатність звертатися по допомогу за об’єктивної необхідності, а 

також налагоджувати стабільні емоційні взаємини [163, с. 41]. 

Становлять інтерес групові портрети неповнолітніх правопорушників, які 

описує Р. Благута. Так, неповнолітнім правопорушникам із дисоціальним розладом 

особистості властиві завищена самооцінка, виражена особова незрілість, схильність 

до демонстративної поведінки, егоїзм, виражене бажання домінувати у групі, 

готовність до агресивної поведінки (фізична і вербальна агресія, негативізм), 

високий рівень моторних автоматизмів. Неповнолітнім правопорушникам з 

іншими формами розладів особистості властиві субдепресивні реакції на ситуацію 

притягнення до відповідальності, виражена особова незрілість, демонстративність, 

дратівливість, схильність домінувати, прагнення до самоствердження, готовність 

обстоювати свою поведінку, важке переношування складних ситуацій, високий 

рівень агресивності; виражене почуття вини. Розумово відсталих правопорушників 

підліткового віку вирізняють такі собливості зниження пам’яті, неадекватна 

поведінка, низька самооцінка [27]. Однак, у неповнолітніх правопорушників з 

органічними ураженнями головного мозку не виявлено специфічних ознак. Здорові 

неповнолітні правопорушники мають рівний настрій, хорошу увагу та низький 

рівень агресивності, відзначаються особистісною зрілістю, здатністю до 

альтернативних учинків, не протиставляють себе суспільству, не нехтують 

суспільні стандарти. Крім того, у них відсутні настанови на звинувачення, 

спрямовані назовні [44]. 

За критерієм детермінації поведінки виокремлюють такі групи делінквентних 

осіб: ситуативний правопорушник (протиправні дії переважно спровоковані 

ситуацією); субкультурний правопорушник ідентифікація себе з груповими 

антисоціальними цінностями); невротичний правопорушник (асоціальні дії є 

наслідком інтрапсихічного конфлікту і тривоги); органічний правопорушник 

(протиправні дії здійснюються внаслідок мозкових ушкоджень з переважанням 

імпульсивності, інтелектуальної недорозвинені й афективності); психотичний 

правопорушник (делікти спричинені важким психічним розладом – психозом, 

затьмаренням свідомості); антисоціальна особистість (антигромадські дії зумовлені 
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специфічним поєднанням особистісних рис – ворожості, нерозвиненості вищих 

почуттів, нездатності до близькості) [89, с. 186]. 

На значне переважання у делінквентних підлітків матеріальних потреб над 

духовними, намагання задовольнити їх будь-яким способом скеровує увагу 

І. Козубовська. З аналізу детермінант делінквентної поведінки дослідниця визначає 

такі психологічні особливості неповнолітніх правопорушників:  

1) нестійку позитивну загальну спрямованість (правопорушення 

вчиняються внаслідок легковажності, випадкового збігу обставин);  

2) нестійку чітко виражену негативну спрямованість (правопорушення 

скоюються відповідно до наявних потреб, інтересів, установки, індивідуальних 

переконань, підлітків, що потрапили у несприятливу ситуацію);  

3) відносно стійку загальну негативну спрямованість (протиправна 

поведінка є закономірним наслідком переконань, установок, ціннісних орієнтацій, 

світогляду підлітків, які здебільшого самі є ініціаторами створення несприятливої 

ситуації);  

4) відхилення у психічному розвитку [109, с. 122]. 

У делінквентних підлітків, наголошує К. Ігошев, виявлено несформованість 

морального ідеалу – основного і вищого мотиву суспільно корисної діяльності, 

подвійну мораль (одна – для суспільства, інша – для себе; моральні якості, що 

виражають активність особистості (сміливість, хоробрість, наполегливість, 

мужність, рішучість та ін.), але не пов’язані з усвідомлюваною метою та часто 

ототожнюються з нею (тобто, виникає ризик заради ризику, сміливість заради 

сміливості тощо). Мотивації деліквентних підлітків властиві бездумна рішучість 

скоїти протиправний акт, корисливе ставлення до предмета домагання, прагнення 

будь-якою ціною продемонструвати свою сміливість, хоробрість, рішучість. 

Неповнолітні правопорушники мають уявлення, не пов’язані з такими вольовими 

якостями, як дисциплінованість, культура поведінки, ввічливість, скромність. 

Антисуспільна установка цих підлітків сформована з різноманітних і суперечливих 

компонентів: неусталених поглядів на особисті та суспільні цілі, внутрішніх 
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неузгоджених мотивів, готовності одночасно здійснювати суспільно небезпечні й 

суспільно корисні вчинки) [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Відзначимо, що К. Ігошев описує особливості інтересів неповнолітніх 

правопорушників як мотивів діяльності, які становлять для нас особливий інтерес:  

1) нестійкість і розкиданість інтересів (наслідок неглибокого усвідомлення 

життєвої значущості об’єкта, на який спрямований інтерес); інтереси набувають 

форми захоплень, що періодично змінюються;  

2) суперечливість інтересів – суспільно прийнятних (спорт, кіно, художня 

література) та антисуспільних (бездіяльність, блукання по вулицях, розбишацтво, 

грабування, хуліганство, вживання алкоголю тощо);  

3) викривленість матеріального інтересу (спричинена незадоволеними 

матеріальними потребами, заздрістю тощо);  

4) висока активність інтересів – прагнення як можна швидше задовольнити 

їх. У будь-якому занятті неповнолітнього, зазвичай, виражається його найбільш 

стійкий інтерес [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 53]. 

Під таким кутом зору А. Аракелян та К. Ігошев характеризують самооцінку 

делінквентних підлітків. Вчені стверджують, що основу самооцінки складають 

безпосередні емоційні переживання (“подобається”, “не подобається”, “приємно” 

тощо). Моральні суспільні критерії сприймаються як зовнішня, нерідко чужа сила. 

Самооцінка відзначається егоїзмом та індивідуалізмом (“мені це невигідно”, “яка 

від цього користь” тощо). Відсутні стійкі внутрішні критерії в оцінці своїх учинків: 

під владою своїх безпосередніх, мінливих спонукань неповнолітній здатний 

здійснювати суперечливі дії – брати участь у суспільно корисній справі, скоювати 

правопорушення. Бракує нерозвиненої самокритичності через несформовану 

об’єктивну оцінку моральних якостей та поведінки людей, що поруч. Критерієм 

оцінки вчинків інших правопорушників стають не вимоги моральних і правових 

норм, а некритичні думки та вчинки впливових неповнолітніх дорослих 

правопорушників. Негативними вольовими якостями є несамостійність, 

нерішучість, нестриманість, упертість [14; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 
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Негативна оцінка делінквентними підлітками сім’ї, школи і навчального 

середовища, зазначає О. Яковлєв, зумовлена більшою мірою відсутністю 

узгодженості між домаганнями неповнолітніх і ставленням до них батьків, 

педагогів, класоводів тощо. Така оцінка спричиняє до подальшого відчуження 

дітей від виховного середовища. За таких умов у підлітків знижується 

відповідальність, притупляється почуття сорому, зростання недовіри до дорослих, 

посилення протистояння будь-якому їхньому зауваженню [279, с. 109–111]. 

Свідченням цього є дослідження О. Мушинської. На основі 

експериментальних даних, вчена констатує, що рівень осмисленості життя у 

делінквентних підлітків нижчий, ніж у соціально благополучних однолітків. При 

цьому дівчата (порівняно з хлопцями) більшою мірою усвідомлюють внутрішню 

картину життєвої перспективи (цілі, віра у можливість їх досягнення). До того ж 

вони надають сенсу широкому колу подій і загалом майбутньому [165]. 

Наголосимо, що на недоліки формування ціннісних орієнтацій і моральної 

саморегуляції делінквентних підлітків свого часу закцентовував увагу Н. Юнг [277, 

с. 127]. 

До особливостей цього процесу відносять такі:  

1) агресію, конфліктність, крадіжки, дрібне хуліганство, акти вандалізму, 

знущання над слабшими, бійки, бродяжництво, вживання алкоголю, напоїв тощо;  

2) особистісну тривожність, імпульсивність і низьку самооцінку;  

3) афективні реакції (невмотивовані гнів і злість, підвищена збудливість, 

агресивна реакція на вимогу дорослого; 

4) вияв миролюбності, безконфліктності, врівноваженості, терпимості, 

щирості та впевненості в собі у значущих для підлітків ситуаціях контактування з 

впливовими референтними оточуючими (дорослими та однолітками);  

5) обмежена здатність до адекватного емоційно-ціннісного само ставлення;  

6) відсутність чіткої орієнтації на досягнення життєвих цілей;  

7) дифузне уявлення про своє майбутнє; 

8) брак моральних і ціннісних нормативів та професійних планів на 

майбутню перспективу [140, с. 309–311]. 
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На вираженій агресивності (у хуліганів) та тривожності (у злодіїв) наголошує 

Т. Курбатова [134, с. 18–19]. 

Низка дослідників (П. Біленчук, Р. Гасанов, М. Задояний, О. Кобилянський, 

А. Кофанов,) звертають увагу на відсутність у делінквентних підлітків чітко 

сформованих ідеальної мети бажаного майбутнього, чіткої життєвої перспективи і 

вищого мотиву суспільно корисної поведінки. Для цієї групи молоді ідеалом є 

умоглядно виведені якості, вузько прагматичні цілі, негативні приклади. У 

наукових текстах зауважується на відсутності у делінквентних підлітків ідеалу як 

позитивного прикладу для наслідування, бідності й збоченості життєвих цілей, 

втрату особистої відповідальності, неповаги до людей, мстивості, озлобленості, 

байдужості до долі людей і своєї власної, жадібності, користолюбства, моральної 

розбещеності, хибного тлумачення важливих понять суспільної моральності, 

етичної деградації. Дослідники вказують на дефекти індивідуальної правової 

свідомості й системи правової мотивації неповнолітніх правопорушників, як-от: 

брак чітких уявлень про правові вимоги; не розуміння поняття “закон” (підлітки не 

усвідомлюють, для чого слугує закон, на що він спрямований, чому його не можна 

порушувати); готовності в тій чи іншій ситуації діяти всупереч вимогам закону) 

[164, с. 17‒20]. 

Делінквентним підліткам, зауважує С. Белічева, властиве неблагополуччя у 

школі, через слабку успішність і відсутність суспільно корисних занять 

ускладнюється задоволення найважливішої потреби – потреби у самоствердженні й 

реалізації індивідуальних навчальних можливостей [21, с. 13–14]. 

Своєрідними розладами різних груп делінквентних підлітків, за Р. Ісаковим, 

є такі: 

а) у підлітків, які скоїли правопорушення з корисливою метою: розлади, 

спричинені вживанням психоактивних речовин; неврастенія, соматоформна 

вегетативна дисфункція, органічний астенічний розлад, конформізм, 

користолюбність, цинізм, упевненість в собі; низький рівень самоконтролю, 

схильність до алкоголізації, гіпертимна та нестійка акцентуація характеру; 
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б) у підлітків, які скоїли правопорушення агресивного характеру: 

соціалізований або не соціалізований розлад поведінки, органічний астенічний 

розлад, посткомоційний синдром, неврастенія; жорстокість, сміливість, схильність 

до домінування, прямолінійність, самостійність, імпульсивність, низька 

толерантність до фрустрації, гіпертимна й емоційно-лабільна акцентуація 

характеру; 

в) у підлітків, які скоїли правопорушення з корисливою метою та з 

елементами агресії: адаптаційні розлади, генералізований тривожно-фобічний 

розлад, часті нічні жахи, не соціалізований розлад поведінки, соматоформна 

вегетативна дисфункція, брак комунікативних здібностей, багата уява, емоційна 

неврівноваженість, імпульсивність, тривожність, невпевненість у собі, залежність 

від чужої думки, емоційно-лабільна акцентуація характеру, ознаки емансипації [83, 

с. 29–32]. 

Питання мотивації поведінки делінквентних підлітків порушує О. Гришко. В 

її основі автор виділяє такі важливі спонукання, як от: “ бажання виділитися серед 

навколишніх”, “прагнення самоствердитись у групі”, “намір задовольнити 

матеріальні потреби (через постійні нестатки у сім’ї)”, “страх перед санкціями з 

боку членів групи” [62, с. 22–23]. 

На думку В. Авєріна, серед деліктів набагато менше товариських, 

енергійних, оптимістичних, несміливих, тривожних, лякливих, емоційно чутливих, 

м’яких і співчутливих підлітків [5, с. 375–376]. Наведене вище дає можливість 

визначити ключові характеристики особистісної позиції правопорушника, 

визначені в дослідженні А. Тузова. Серед них: комплекс деформацій; ослаблені 

пізнавальні та негативні потреби (в алкоголі, тютюнових виробах й ін.); 

послаблений комплекс соціально корисних потреб; штучні, викривлені чи 

примітивні особливості деяких потреб; порушення рівноваги між різними видами 

потреб; переважання потреби у самоствердженні ( нерідко викривленому); 

суперечність інтересів; спотворені (збочені) інтереси; нестійкість рівноваги між 

нормальними інтересами і викривленими; антисуспільна установка (може бути 

ситуативною); підвищена збудливість; у більшості випадків нестійкість і 
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суперечливість почуттів (відображаються у судженнях і вчинках неповнолітніх та 

призводять до максималізму в оцінках і вимогах, до порушення норм поведінки); 

брак стійких моральних переконань (захоплювання героїчним вчинком, не 

відчування відрази до аморального); псевдозахоплення (невміння побачити за 

зовнішніми проявами особистості справжні спонукання) [252]. 

Делінквентним підліткам, за міркуваннями Г. Міньковського, притаманна 

відносно стійка система негативних оцінок та ставлень. Це стимулює їх віддавати 

перевагу антисуспільній поведінці (включаючи не лише використання ситуації, а й 

її організацію). У структурі особистості таких підлітків домінують примітивні й 

нижчі потреби. Якщо підліток учинив злочин випадково, всупереч загальній 

позитивній спрямованості його особистості, то визначальним здебільшого є 

легковажність або неправильна оцінка поведінки та її наслідків [160, с. 39]. 

Віддаємо належне для розкриття характерних ознак різних груп 

неповнолітніх злочинців, визначенням й інтерпретації Г. Русинова: 

а) у засуджених за навмисне вбивство: мотиви статусного характеру 

(бажання змінити статус у мікросередовищі, проявити себе, солідуватись з 

друзями); мотиви, схожі з мотивацією вбивств, які здійснюють дорослі; 

б) у тих, хто спричинив навмисне тілесне ушкодження: лінощі; скритність, 

замкнутість; грубощі, хамство; жорстокість; неврівноваженість; 

недисциплінованість; запальність, нервозність; нещирість; користолюбство; 

відсутність інтересу до суспільного життя; прояв садизму; обмеженість інтересів; 

брехливість; легковажність; розв’язність; мстивість; нешанобливість; впертість; 

безвілля; безвідповідальність; дратівливість; агресивність; недобросовісність; 

злобливість; звичка до спиртного; судимість, здійснення злочину в минулому; 

психічне захворювання; знижені інтелектуальні здібності; відсутність авторитету в 

колективі; жорстоке поводження батьків із дітьми; п’янство, судимість батьків; не 

вироблена установка на оволодіння знаннями, не сформовані позитивні мотиви 

учіння; обмеженість інтересів (звичне для будь-якої діяльності підкріплення 

результатом переноситься на саму діяльність, яка не доводиться до кінця через 

нестійкість інтересу);  
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в) у хуліганів: лінощі; запальність, нервозність; недисциплінованість; 

грубощі, хамство; безвілля; неврівноваженість; відсутність інтересу до суспільного 

життя; брехливість; звичка до спиртного; обмеженість інтересів; образливість; 

скритність, замкнутість; нешанобливість; гарячковитість; дратівливість; 

невживчивість у колективі; впертість; легковажність; безвідповідальність; 

жорстокість; агресивність; істеричність; схильність до здійснення злочинів; досвід 

правопорушень; 

г) у засуджених за зґвалтування: лінощі; недисциплінованість; брехливість; 

відсутність авторитету в колективі (відчуження); грубощі, хамство; безвілля; 

звичка до спиртного; відсутність інтересу до суспільного життя; підвищений 

сексуальний інтерес; агресивність; обмеженість інтересів; неврівноваженість; 

жорстокість; користолюбство; знижені інтелектуальні здібності; розв’язність; 

підступність; недобросовісність; цинізм; дволикість; запальність, нервозність; 

скритність, замкнутість; нешанобливість; догідництво; лицемірство; прояв 

садизму; легковажність; прагнення підбурювати; наглість; дратівливість; єхидство; 

безвідповідальність; вульгарність; статеві збочення; образливість; досвід 

правопорушення [213, с. 50–51, 87–88]. 

З аналізу особливостей правосвідомості підлітків із правопорушною 

поведінкою А. Оверченко звертає увагу на високий рівень сформованості у них 

усіх структурних компонентів правосвідомості та вищий рівень наявності правових 

знань за показниками адекватності й усвідомленості, але нижчий за показником 

повноти, ніж у підлітків із правомірною поведінкою. Підлітки з правопорушною 

поведінкою мають поверхові знання про сутність правових норм та правоохоронні 

органи й організації, що опікуються правами дитини, а також про вік, з якого особа 

може бути притягнена до правової відповідальності. Крім того, ці підлітки схильні 

до негативної мотивації правомірної поведінки та недостатньо усвідомлюють 

відмінності між правовими й іншими соціальними нормами. Вони не до міри 

позитивно, стійко та дієво ставляться до правової дійсності, ніж їхні однолітки; 

мають нижчий рівень сформованості правових переконань за всіма показниками, 

порівняно іншими підлітками [169, с. 224–225]. 
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Широкий опис психологічного портрета підлітка-делінквента знаходимо у 

праці О. Можайкіної [161]. Автор зазначає, що цим підліткам властиві такі 

особливості: порушення процесів самоаналізу і самооцінки (самооцінка 

неадекватна, здебільшого занижена, іноді – завищена); високий рівень домагань за 

відсутності успіху і схвалення; низька самоповага. Беручи участь в асоціальних 

діях, підлітки намагаються підвищити свій психологічний статус у середовищі 

однолітків, відшукати такі способи самоствердження, які не використовуються у 

школі й сім’ї.  

У структурі особистості підлітків із делінквентною поведінкою домінують 

негативні якості – агресивність, неврівноваженість, лінь, безвілля, 

безвідповідальність, конформізм, безпринципність, неуважне ставлення до людей, 

прояви індивідуалізму, егоїзму, грубощів, нечесності й несамокритичності. Ці діти 

часто мають фізичні і психічні недоліки (вади), відхилення і патології (дебілізм, 

психопатії та ін.); вони відчужені від сім’ї і школи, належать до асоціальних 

угруповань. Водночас делінквентним підліткам притаманні такі ознаки: правовий 

нігілізм; моральні відхилення; суперечливість світогляду; неадекватність 

самооцінки (занижена, завищена); нестійкі ідеали; відсутність або невизначеність 

життєвої перспективи; перевага матеріальних потреб над духовними; 

незацікавленість у навчанні; підозрілість у спілкуванні; брак потреби у суспільно 

корисній діяльності; потяг до алкоголю і нікотину. Найчастіше мотивами 

правопорушень є жага пригод, прагнення до демонстрації сміливості чи 

авторитету, помста й озлобленість, жадібність, наслідування, підвищений інтерес 

до статевого життя, до грошей.  

Підлітки-делінквенти перевищують чисельність підлітків із нормативною 

поведінкою за показниками шкал стенічного реагування (агресивність, 

спонтанність, екстраверсія, ригідність) й егоцентризму. Попри прагнення до 

самоствердження, їм властиві інертність установок, конфліктність, неконформний 

стиль поведінки, занижені показники самоактуалізації, схильність негативно 

ставитися до людей, стереотипність, шаблонність, вузькість життєвої позиції, 

виражений особистісний конфлікт, фрустрованість багатьох потреб. Також мають 
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низькі показники саморозуміння і гнучкості у спілкуванні; дещо вищі показники 

ауто симпатії та вербального інтелекту, ніж у їхніх однолітків з правомірною 

поведінкою [161]. 

Гендерну диференціацію девіантності досліджувала О. Мороз. Вчена 

констатує: у дівчат-правопорушниць спостерігається тенденція до ідентифікації 

себе з особистістю “важкого” підлітка, що не сприяє виробленню нових установок 

та зміні орієнтацій на інших, значущих людей. На переконання автора, у хлопців-

правопорушників спостерігається недорозвиненість самосвідомості (схематизм, 

невизначеність образу). Це зумовлює їхню імпульсивність, особливу піддатливість 

ситуативним впливам, прагнення групуватися, шукати надійну опору зовні й ін. 

[197, с. 134–139]. 

Як ключову характеристику делінквентних підлітків С. Морозов виокремлює 

самоствердження, що має іноді негативні ознаки та здійснюється поза межами 

суспільно корисної діяльності та завдає шкоду іншим суб’єктам соціуму [197, 

с. 152–158]. Висловлене вченим припущення підтверджує теоретико-методологічні 

вчення про  домінувальні особистісні  утворення в підлітковому віці, а саме – 

самовираження та самоствердження (Г. Балл [24],  І. Бех [24], Л. Виготський [50], 

Г. Костюк [121], С. Максименко [146], В. Татенко [243], В. Рибалка [206], 

С. Рубінштейн [211] та ін.). Попри позитивні зрушення у психічному становлення 

підлітків у дослідженнях Н. Малиша віднаходимо й викривлення, які беруться 

нами до уваги. Вони мають вияв у таких сферах: 

 а) самопізнання делінквентних підлітків (домінують не внутрішні параметри, 

а зовнішні ознаки: зовнішній вигляд, одяг, фізичний розвиток);  

 б) самоставлення (значно нижчі самоповага, самоприйняття і самооцінка, ніж 

у підлітків із правомірною поведінкою); 

 в) саморегуляції (переживають стенічні варіанти міжособистісних стосунків, 

що свідчить про нелагідність і дезадаптацію цих підлітків у міжособистісних 

стосунках). Автор називає також найбільш поширені риси характеру неповнолітніх 

правопорушників – владність, лідерство, незалежність, прямолінійність, 
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агресивність, високий рівень конфліктності, переважання екстернального локусу 

контролю над інтернальним [150]. 

На індивідуальну характеристику особливостей формування девіантного 

підлітка вказує О. Тарнавська. На основі емпіричних висновків учена робить 

висновок про те, що у кожного важковиховуваного підлітка в процесі життя і 

спілкування з оточенням формується своя, лише йому властива комбінація 

негативних якостей” [239]. 

Попри наведені вище характеристики підлітків, у структурі їх особистості 

зʼявляються важливі психологічні новоутворення: почуття дорослості, схильність 

до самоаналізу, вищий рівень мислення. Вони є результатом їхнього соціального 

розвитку та уможливлюють ефективність психокоригувальних впливів [218; 271 та 

ін.]. Існує чимало науково-методичного ресурсу щодо профілактики і подолання 

делінквентної та злочинної поведінки підлітків. Теоретико-методологічні основи 

корекційно-виховної роботи з девіантними підлітками представлені науковою 

школою академіка В. Синьова (О. Гришко, Д. Ніколенко, О. Сєверов та ін.) [245]. 

У вітчизняній і зарубіжній психології розроблено концепції, які розглядають 

відхилення у поведінці дитини як наслідок різноманітних причин – генетичних, 

фізіологічних (наприклад, ускладнення процесу пологів), соціальних (засвоєння 

неадекватних форм поведінки батьків) тощо. Натомість серед батьків і педагогів 

домінує уявлення, що соціально дезадаптована поведінка є однорідним явищем, 

яке провокується внаслідок відсутності чи недостатності педагогічних впливів. 

Тому вважається, що посилення педагогічного впливу на дитину дасть змогу 

вирішити питання її соціальної дезадаптації [271, с. 222]. 

Часто основними напрямами роботи з делінквентними підлітками 

визначають первинну і вторинну профілактику правопорушень, соціальну 

реабілітацію неповнолітніх, які мали досвід протиправної поведінки, та психолого-

корекційної роботу з ними. Для реалізації цих напрямів упроваджується комплекс 

стратегій, соціально-педагогічних та психологічних технологій, форм і методів 

роботи соціального педагога, практичного психолога як у загальноосвітніх 

закладах, так і за їх межами. Особливої ваги надається інформаційним послугам 
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(лекції, зустрічі з фахівцями, підготовка і розповсюдження рекламної продукції, 

консультації юриста), здійсненню соціального супроводу неповнолітнього 

(вивчення соціальної ситуації, мінімізація негативного впливу середовища, 

вирішення особистісних проблем), організації зайнятості підлітків (залучення до 

суспільно корисної роботи, волонтерства, організації змістовного дозвілля), 

сприянню самореалізації та самовдосконаленню підлітків із делінквентною 

поведінкю (тренінги, консультації психолога тощо) [128, с. 196]. 

Для успішного розв’язання проблеми делінквентної поведінки підлітків, 

визначають пріоритетні напрями роботи, які умовно можна поділяють на три 

групи: освітні, соціальні й адміністративно-правові. Зокрема, це такі: пропаганда 

правових знань серед неповнолітніх; залучення підлітків до системи додаткової 

освіти; організація позаурочної і літньої зайнятості; якісна організація навчально-

виховного процесу; підвищення інтересу державних органів і суспільних 

інститутів, громадськості до соціально-педагогічних проблем дітей і підлітків; 

виявлення функціонально неспроможних родин і профілактична робота з ними 

(відновлення виховного потенціалу сім’ї, надання посильної допомоги і 

підтримки); створення спеціальної психологічної служби в навчальних закладах, де 

перебуває значна кількість неблагополучних підлітків; посилення роботи з 

виявлення осіб, які спонукають неповнолітніх до жебракування, пияцтва і 

проституції; притягнення винних до особистої відповідальності [67]. 

Загалом ідеї науковців щодо розв’язання проблеми подолання делінквентної 

(асоціальної) поведінки підлітків можна покласти в основу таких 

психодидактичних підходів:  

1) усунення негативних психологічних характеристик особистості підлітка, 

що провокують виникнення у нього асоціальної, протиправної, злочинної 

поведінки; 

2) зміна негативної ролі окремих психологічних характеристик особистості 

підлітка на позитивну; 

3) розвиток психологічних особливостей особистості підлітка, яких йому 

бракує для правомірної поведінки. 
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Для роботи з делінквентними підлітками застосовують один чи комплекс 

названих підходів за їх поєднання. 

У межах першого підходу пропонуються такі способи подолання проблеми 

криміналізації підлітків: усунення алкогольної та наркотичної залежності, а також 

агресивності й недоліків характеру, які зумовлені акцентуаціями (О. Катілов) [87]; 

усунення соціально-психологічних стимулів асоціальної поведінки (перебудова 

середовища індивіда та його стосунків із навколишніми) (О. Яковлєв) [279]; 

корекція споживацьких і гедоністичних установок (Р. Ісаков) [83]; подолання 

внутрішньо особистісних конфліктів (Н. Пряхіна) [194]; зняття емоційного 

дискомфорту (Д. Тичина) [248].  

За другого підходу пропонується вживати такі заходи: змінювати становище 

дитини у сім’ї (гуманізувати ставлення до неї через перебудову сімейних стосунків 

і стилю сімейного виховання; підвищити психолого-педагогічну культуру 

батьків;відновити та посилити виховний потенціал сім’ї; налагодити взаємодію 

батьків із педагогами у навчально-виховному процесі); змінити позицію підлітка у 

групі однолітків (Н. Косенко) [74, с. 78–83]; знижувати тривожність підлітка та 

змінити її психоемоційний статус (О. Катілов) [87]; корегувати емоційну сферу 

неповнолітніх (Н. Греса) [61]; з’ясувати мотивацію підлітка та інші чинники, що 

передують злочину (В. Кудрявцев) [129]; постійно витісняти небажані форми і 

види поведінки через заміну їх соціально схвалюваними, корисними суспільству й 

індивіду; перебудовувати і формувати самосвідомість підлітка (О. Яковлєв) [279]; 

знижувати рівень агресії підлітка (Р. Благута, В. Павелків, І. Павелко) [27; 173; 174; 

176]; корегувати порушені стосунки підлітків (Р. Павелків) [175]; перебудовувати 

неправильну систему відносин підлітка (І. М’ягков, Ю. Юров) [112]; коригувати 

особливості емоційно-вольової сфери, самосвідомості, способів реалізації потреби 

підлітка у самоствердженні (С. Бєлічева, О. Коломійцев) [21, 112]; змінювати 

емоційне ставлення підлітка до ключових правових понять (Н. Сущенко) [236]. 

Третій підхід передбачає таку сукупність дій: виховання волі, завдяки якій 

підліток зможе підкорити імпульси актуальної потреби, піднятися над собою і 

досягти мети, яка є об’єктивною цінністю і відповідає вимогам суспільного життя 
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(Ф. Гобечія) [57]; формування індивідуального досвіду поведінки, інтересів та 

активності, розвиток умінь і навичок підлітків (Н. Косенко) [78, с. 78–83]; 

формування правосвідомості неповнолітніх засобами преси (О. Денисова) [78, с. 

99–102]; формування правової свідомості особистості через розвиток у підлітків і 

розуміння цінностей і принципів правової системи (Т. Кушнарьова, О. Пометун) 

[78, с. 166–173]; організація цікавої і соціально корисної життєдіяльності підлітків 

(Ю. Громенко) [78, с. 161–165]; формування вольових якостей – рішучості, 

дисциплінованості, цілеспрямованості, які необхідні для розвитку адекватної 

життєвої позиції правослухняних громадян (О. Ковальов, Н. Харіна) [105, с. 4]; 

розвиток емоційного та соціального інтелекту, морально-етичних та емпатійних 

властивостей особистості (Н. Греса) [61]; інтенсивне формування позитивних 

моральних якостей, ідеалів, ціннісних орієнтацій, переконань (О. Тарнавська) 

[240]; формування рефлексивності (І. Пономаренко) [187]; соціальне підкріплення 

тих норм поведінки індивіда, які несумісні з асоціальною поведінкою, суперечать 

їй; виявлення суті дефекту соціалізації індивіда (не сформовані соціальні навички, 

види поведінки); виявлення соціальних чи соціально-психологічних чинників 

(підсилювачів – уваги, підтримки, схвалення з боку старших однолітків, учителів 

та інших суб’єктів взаємодії), які дадуть змогу усунути дефекти соціалізації 

підлітків, допоможуть сформувати соціально корисні навички (О. Яковлєв) [279]; 

формування гуманістичних інтенцій підлітків у спілкуванні (В. Павелків) [173, 

с. 10, 11]; розвиток уміння аналізувати й адекватно оцінювати конфліктну ситуацію 

та мотиви дій інших людей, а також уміння глибше зрозуміти іншу людину, 

емпатія (А. Аракелян, В. Турбан ) [14]; формування правосвідомості неповнолітніх 

(Ю. Ємець) [73]; розвиток уміння здійснювати рефлексивний психологічний аналіз 

своїх учинків (Л. Ростомова) [210]; вироблення поваги до загальноприйнятих норм 

і правил поведінки; підвищення психологічної стійкості до фрустрації ситуацій, 

виховання толерантного ставлення до того, що суперечить уявленням чи інтересам 

підлітка; формування адекватної самоідентифікації та вироблення адекватної 

установки на перегляд телепродукції агресивного змісту (Р. Ісаков) [83]; навчання 

особистості морального, законослухняного способу розширення кола своєї свободи 
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(Л. Фрідман) [260]; залучення правового, духовного, морально-етичного, 

національно-патріотичного, естетичного, родинного, екологічного, фізичного, 

трудового виховання, формування здорового способу життя (Н. Демиденко, Л. Зуб, 

Т. Кравчук, Б. Лазоренко та ін.) [159]; формування активності підлітків під час 

діяльності, що має позитивний суспільно корисний результат, професійне 

оволодіння соціально корисним заняттям (Г. Русинов) [213, с. 150]; розвиток 

рефлексії і самосвідомості, формування у підлітків адекватної системи ціннісних 

орієнтацій (О. Можайкіна) [161]; розвиток рефлексії і конструктивних тенденцій 

самоактуалізації (Н. Пряхіна) [194]; формування суспільної спрямованості [112]; 

розвиток когнітивного орієнтування у системі правових понять (Н. Сущенко) [236]; 

формування здатності підлітків адекватно реагувати на складні чи невизначені 

морально-правові ситуації (Д. Тичина) [248]. 

Окремо зазначимо, що для неповнолітніх із психічними аномаліями (розлади 

особистості, олігофренія тощо) пропонуються заходи медико-виховного характеру 

(В. Ємельянов, Р. Ісаков, Є. Прокопович та ін.) [72; 83; 190]. 

За здійсненим аналізом вітчизняних та зарубіжних праць учених виявлено 

аналогічні підходи до профілактики і подолання асоціальної, делінквентної, 

протиправної, злочинної поведінки: 

а) визнання важливості впровадження спеціальних психолого-педагогічних 

методів роботи з підлітками, серед яких: винагорода, заохочення бажаної 

поведінки, що ґрунтується на сердечності та моральному схваленні з боку 

авторитетної особи, яка здійснює цілеспрямований вплив (С. Гарьковець, 

О. Яковлєв) [54; 279]; переконання, навіювання, групові дискусії, ситуаційно-

рольові ігри, міжособистісний тренінг, пантомімічні ігри, терапевтичні монологи, 

методи формування (переформування, корекція) соціально зумовлених уявлень, 

понять, поглядів, переконань особи; методи організації діяльності та формування 

досвіду соціально корисної поведінки; методи стимулювання діяльності та 

поведінки (О. Христюк) [262]; безпосередній приклад моральності дорослими 

(Н. Демиденко, Л. Зуб, Т. Кравчук, Б. Лазоренко, О. Тарнавська та ін.) [159; 239]; 

читання спеціальної правової літератури, показ відеофільмів правового змісту, 
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рольові ігри, підготовка та оформлення стендів правової тематики (Т. Кравчук, 

Б. Лазоренко та ін.); правильна організація життєдіяльності підлітка (Н.Греса; К. 

Дунавська, Г. Русинов) [61; 67; 213]; демонстрація зразків соціального ідеалу, які 

ґрунтуються на уподобаннях і вабленнях осіб підлітків (П. Емелін, О. Можайкіна) 

[71; 161]; методи організації загальної думки колективу вихованців (А. Малюков) 

[151]; соціально-психологічний тренінг (Н. Сущенко) [236]; 

б) розуміння того, що психокорекція та психопрофілактика делінквентної 

поведінки неповнолітніх має здійснюватися комплексно, із залученням різних 

соціальних інституцій: сім’ї, школи, позашкільних навчально-виховних закладів, 

преси, органів правопорядку тощо. Так, за даними К. Рудого, профілактику 

правопорушень серед підлітків проводять органи і служби у справах неповнолітніх 

та спеціальні правоохоронні органи для неповнолітніх (міліція у справах 

неповнолітніх. приймальники-розподільники для неповнолітніх, виховно-трудові 

колонії Державного департаменту України з питань виконання покарань [78, с. 59–

66]. 

 За даними А. Романюк, до суб’єктів діяльності з профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх відносять такі установи: органи, для яких 

профілактика правопорушень серед неповнолітніх – основна функція 

(уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї та молоді); 

органи правопорядку (різні служби і підрозділи органів внутрішніх справ, у тому 

числі кримінальну міліцію у справах неповнолітніх; органи, які проводять 

профілактику правопорушень серед неповнолітніх поряд з основною діяльністю 

(навчальні та медичні заклади) [78, с. 143–148]. 

в) засвідчення ефективності впливу запропонованих методів і заходів на 

формування конкретних характеристик особистості; не підтвердження позитивного 

впливу тих чи інших методів і заходів на поведінку особистості у більш віддаленій 

часовій перспективі; 

г) фокусування на недоліках особистості підлітка з делінквентною, 

асоціальною, протиправною, злочинною поведінкою і розроблення на цій основі 

заходів психокорекційного, виховного і профілактичного впливу. 
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Аналіз наукових джерел за темою дослідження дав можливість зробити 

висновок, що психолого-педагогічна наука має чималий багаж знань для 

з’ясування сутності асоціальної поведінки та її видів: протиправної 

/делінквентної та злочинної/кримінальної; психологічних характеристик 

делінквентної та злочинної особистості; специфіки правопорушної та злочинної 

поведінки підлітків; вікових особливостей підлітків, що зумовлюють формування в 

них асоціальної поведінки; характерологічних особливостей особистості 

делінквентного підлітка. Також є чимало ідей щодо подолання проблеми 

асоціальної поведінки підлітків. 

На нашу думку, дослідження сильних сторін особистості підлітка з 

правомірною поведінкою дасть змогу окреслити перспективу подолання 

неправомірної поведінки та забезпечити формування здатності підлітка 

протистояти криміналізації. Під здатністю підлітка протистояти криміналізації 

розуміємо його психологічну і (особистісну) готовність діяти відповідно до норм 

права і моралі в умовах криміногенних спокус.  

Для реалізації задач нашого дослідження важливо з’ясувати чинники 

делінквентної та правомірної поведінки підлітків. 

1.2.  Детермінанти делінквентної поведінки підлітків  

у поглядах вітчизняних і зарубіжних учених 

Аналіз наукової літератури з проблем асоціальної поведінки особистості 

засвідчив чимало переконань щодо причинної зумовленості делінквентної та 

злочинної поведінки людини.  

Делінквентна поведінка (поведінка, яка передує преступній, злочинній) на 

латинській мові (delinguens) приступник, злочинець – таке антисоціальне явище, 

особливістю якого є здійснення злочину, передбаченого кримінальним 

законодавством. 

Для визначення детермінант делінквентної поведінки підлітків, становить 

інтерес класифікація за типами підлітків, які здійснють злочин:  
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– послідовно-кримінальнй тип характеризується криміногенним “внеском” 

особистості в злочинну поведінку за умов взаємодії із соціальним середовищем; 

злочинність зумовлена звичною поведінкою і визначається специфічними 

поглядами, установками, цінностями суб’єкта; 

– ситуативно-криміногенний тип характеризується неприйняттям моральних 

норм, правопорушеннями незлочинного змісту, які зумовлені неприйнятними (не 

запланованими) ситуаціями. А саме: перебування у алкогольному чи наркотичному 

станах, бійка; 

– ситуативний – характеризується незначною вираженістю негативної 

поведінки (виникає не з вини індивіда). Стиль життя таких підлітків 

характеризується боротьбою позитивних і негативних впливів. 

Дещо іншу типологію підлітків із делінквентною поведінкою визначають 

О. Бондарчук та Р. Ткач: 

а) соціально-психологічний тип – характерними є антидисциплінарна 

поведінка; асоціальна; противоправна; аутоагресивна;  

б) особистісно-динамічний тип – виявляється у реакціях: відмова, відсутність 

або зниження прагнення до контактів з оточуючими; опозиція (надмірні вимоги до 

дитини, що виражається у вигляді грубої поведінки, а також у відмові від їжі, втечі 

від батьків; суїцидальній поведінці тощо; реакція імітації – прагнення наслідувати 

у всьому певну особу (авторитет, ідеал); реакція компенсації (бажання заповнити 

свої слабкості і недоліки в одному напрямі за рахунок успіхів в іншому); реакція 

гіперкомпенсації – прагнення до успіхів саме в тій частині, де спостерігаються 

найбільші труднощі. 

Із позиції психологічної характеристики підлітків із переважанням у них 

типу акцентуації розглядає делінквентну поведінку Н. Левкина. Доведення вченої 

ґрунтуються на дослідженнях(під керівництвом А. Личка) кореляції між 

особливостями загострень характеру підлітків із неправомірною поведінкою. Так, 

з’ясовано, що підлітки з гіпертимною акцентуацією схильні до групових форм 

делінквентної поведінки та намагаються бути лідерами в компанії асоціальних 

однолітків. Утім, самі стають ініціаторами групових правопорушень через свою 
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легковажність, прагнення до розваг, бажання задовольнити потреби неприйнятими 

засобами. Шизоїдні підлітки діють наодинці, ретельно приховують свої наміри і 

вчинки. Для прикладу, здійснюють крадіжки за допомогою власноруч 

виготовлених відмикачів, майстерного випилювання дверних замків тощо [137, с. 

75]. 

За В. Менделєвичем, чинником неправомірної поведінки людини є 

порушення чи блокування процесу передбачення майбутнього результату делікту в 

межах свідомої вольової дії. Такі індивіди легковажні, часто під впливом 

несприятливих обставин вдаються до протиправної дії, не передбачаючи її 

наслідків. Сила спонукального мотиву до певної дії гальмує аналіз негативних 

наслідків. Делінквентні дії нерідко опосередковуються ситуаційно-імпульсними чи 

афектогенними мотивами. Основу ситуативно-імпульсних злочинних дій становить 

тенденція до вирішення людиноювнутрішнього конфлікту, під яким розуміють 

наявність незадоволеної потреби. Ситуативні імпульси реалізуються, як правило, 

без попереднього планування і вибору адекватних об’єктів, цілей, способів і 

програми дії для задоволення актуальної потреби [157, с. 77]. 

Причинами делінквентної поведінки підлітків стверджує Д. Авдеєв, є 

неправильне виховання (що призводить до низької самооцінки, яка компенсується 

грою у “супермена”), а також відсутність режиму дня (не наповнення його 

заняттями, подіями) [4]. 

Чимало авторів (Ю. Антонян, В. Бакеєв, І. Башкатов, Р. Бенедікт, А. Гезелл, 

В. Деєв, Е. Еріксон, Т. Калашникова, В. Козюля, М. Мід, В. Пірожков, Ф. Райс, 

Л. Сабліна, А. Ушатиков та ін.) чинниками делінквентної поведінки підлітків 

уважають низький соціально-економічний статус їхніх сімей, недостатню турботу 

батьків, розпад сім’ї, соціальне сирітство, проблеми шкільного і суспільного 

виховання [274, с. 113]. 

На переконання О. Єгорова, деструктивність – руйнівність щодо здоров’я і 

життя особистості, суспільного порядку, моральності й ін. При цьому дослідник 

зазначає, що девіантна поведінка загалом пов’язана з статевовіковими 

особливостями особистості та непатологічними відхиленнями (психологічні 
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особливості вікового розвитку, вікові непатологічні ситуаційно-особистісні реакції, 

особливості характеру та соціально-педагогічна занедбаність) [69, с. 115]. 

Причиною делінквентної поведінки О. Бізюк називає низький рівень 

інтелектуального розвитку, незавершеність формування особистості, негативний 

вплив сім’ї та навколишнього, залежність від вимог референтної групи і її 

ціннісних орієнтацій. Часто така поведінка є засобом самоствердження, протестом 

проти дійсної чи уявної несправедливості дорослих [26, с. 238]. 

За розглядом мотивації злочинної поведінки Л. Балабанова зазначає, що 

знання мотивів не лише дає змогу відповісти на запитання, чому здійснюються ті 

чи інші дії, а й у чому їх сенс для індивіда, які потреби при цьому задовольняються. 

Разом з тим особистісний сенс мотивів нерідко щезає з поля свідомості [17, с. 127, 

128]. 

До причин делінквентної поведінки підлітків Л. Шнейдер відносить такі: 

низький рівень розумового розвитку; наявність психопатій; уникання труднощів і 

суперечностей дорослішання через негативну ідентичність; життєву установку на 

здійснення злочинів задля покращення свого становища, попри ризик бути 

покараним; засвоєння злочинної моделі поведінки через спостереження за діями 

навколишніх і фіксування наслідків цих дій; самозахист від посягання дорослих на 

особистісні цінності; наявність прикладів насильства та жорстокого ставлення до 

неповнолітнього; вплив ситуативних чинників [272, с. 106–110]. 

У своїх діях делінквентний підліток, наголошує Н. Максимова, здійснює 

пошук “меж допустимого”. Для більшості підлітків із правомірною поведінкою цей 

пошук обмежений моральними вимогами, заборонами батьків і вчителів. Проте 

вчиники педагогічно занедбаних підлітків не вкладаються в кодекс допустимого. 

Якщо виховання в умовах гіпопротекції не передбачає застосування батьками 

санкцій за дрібні правопорушення (правоохоронні органи теж ними не 

переймаються), то підліток щораз більше відчуває свою безкарність та звикає до 

думки про допустимість протиправних дій. Для того всього він застосовує способи 

послаблення докорів сумління (уявляє, що іншими багато чого дозволено, 

намагається знецінювати соціальні норми [147, с. 149]. 
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Погоджуємося з міркуваннями А. Зелінського, що у делінквентній поведінці 

підлітків не спрацьовують належним чином ті чи інші елементи правової 

психології або вона виявляється такою, що суперечить суспільній правосвідомості 

[79, с. 38]. 

Розширюючи думку вченого, В. Чудновський вважає, що причиною 

делінквентної поведінки часто є прагнення різними способами уникнути 

вирішення конфлікту, в якому виявляються суперечливі тенденції. Справжнє 

вирішення конфлікту – така поведінка, за якої рішення приймається з орієнтацією 

на певні моральні цінності [266, с. 183].  

Делінквентна поведінка, вважає О. Іршенко, гріховна поведінка, її причина – 

моральна [82]. 

За Р. Мертоном, причина правопорушної поведінки – дисгармонія, 

“розрегульованість” суспільства або соціальна аномія (термін Е. Дюркгейма), тобто 

такий морально-психологічний стан індивідуальної і суспільної свідомості, що 

відзначається зламом системи цінностей, зумовленим кризою суспільства, 

суперечностями між проголошеними цілями і неможливістю їх реалізації для 

більшості, “у відчуженні людини від суспільства, апатії, розчаруванні в житті, 

злочинності” [56, с. 226–227]. 

З погляду наведених вище вчених, та за доведеннями А. Бандури, 

першопричиною делінквентної поведінки є сприйняті та засвоєні особистістю у 

дитинстві відповідні моделі поведінки [19]. Про норми моралі віднаходимо у 

працях філософів минулого. Ними описуалися не тільки протиправні моделі 

поведінки, а й з’ясовувалися причини . А саме: недостатня освіта і виховання, що 

спричиняє слабкість розуму і зниження моральності (Ф. Бекон); численні недоліки 

виховання, через які розум людини не отримує належних чуттєвих образів і 

прикладів поведінки; у наслідку ці негативні моменти формують таку особистісну 

моральність злочинців, що не містить соціальних норм і типів поведінки (Дж. Лок); 

суспільні відносини між людьми, перебільшене почуття любові до себе (Ф. 

Вольтер); вроджені негативні, аморальні ознаки (тиранічна гордість, невдячність, 

зрадництво, егоїзм, схильність до жорстоких видовищ і задоволень, тортур тощо) 
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придушують “моральнісну організацію” і розум людини та спричиняють 

спотворення “природного закону”, унеможливлюють його дотримання (Д. Дідро); 

конкретна форма правління, закони і виховання, відповідно до яких формується 

розум людини (К. Гельвецій); форма політичного правління в державі, 

неможливість задовольнити потреби завдяки доброчесній поведінці, нерозвинений 

розум, недоліки виховання та освіти (П.Гольбах); слабкість духовної природи, 

невідповідність діяльності природному покликанню, неосвіченість (Г. Сковорода) 

[56]. 

У працях представників глибинної психології причинами делінквентної 

поведінки виступають: незадоволеність екзистенційних потреб (якщо не 

задовольняється прагнення до творення, то проявляється прагнення до 

руйнування), соціальні умови (Е. Фромм); відчуття неповноцінності, 

компенсаторність, фіктивні невротичні уявлення, самотність, травматичні та 

моносимптоматичні функціональні неврози, істерія (А. Адлер); архетипи 

колективного несвідомого, що передують і певним чином обумовлюють 

деструктивну поведінку (К. Юнг) [277] та емоційні переживання раннього 

дитинства (Т. Яценко) [282]. 

Травмуючий матеріал дитинства чи інші біографічні чинники, за C. Грофом, 

Т. Яценко можуть провокувати делінквентну поведінку . 

Чинником делінквентності є й психологічне відчуження дитини від батьків 

(навіть недостатня увага, недостатня частота батьківсько-дитячого спілкування 

(гіпоопіка) через різні причини, у тому числі об’єктивні, за Ю. Антонян, нерідко 

викликають у дітей емоційний голод, недорозвиненість вищих почуттів, 

інфантильність особистості. Наслідком цього бувають відставання у розвитку 

інтелекту, порушення психічного здоров’я, погана успішність у школі, здійснення 

аморальних і протиправних проступків. Зневажливе ставлення батьків до 

моральних та правових заборон, протиправна поведінка дорослих членів сім’ї 

переймаються підлітком, вписуються у його психологію, стають стимулом до 

здійснення негативних учинків. На поведінці підлітка негативно позначається 

позбавлення його батьківської турботи і піклування (явна форма: дитину часто 
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б’ють, знущаються над нею, іноді жорстоко, виганяють з дому, не годують, не 

виявляють уваги й турботи, наносячи цим глибокі психічні травми; прихована 

форма: ставлення до дитини нейтральне, емоційно ніяк не забарвлене, відсутній 

інтерес до неї), а також порушення емоційних комунікацій у сім’ї [11, с. 40,41]. 

Важливою детермінантою делінквентної поведінки, за О. Столяренком, є 

недостатньо розвинена правосвідомість, що може містити компоненти, які 

відіграють криміногенну роль. Це:  

1) соціальні ціннісно-нормативні орієнтації населення, що виражають 

прийнятність використання злочинних способів дії для задоволення певних потреб 

чи вирішення деяких типів проблемних ситуацій і неприйнятність правомірних 

способів;  

2) соціальні правові уявлення і очікування, що виражають впевненість у 

можливості уникнути юридичної відповідальності за вчинення протиправних дій, а 

також у тому, що значна частина членів суспільства (соціальна група, 

неформальна) здійснює правопорушення, скептично ставиться до правомірних 

способів задоволення потреб і вирішення проблемних ситуацій;  

3) аморальні чи гіпертрофовані соціальні домагання, що не відповідають 

соціальним можливостям їх задоволення;  

4) різко виражене негативне ставлення до державних органів та їх 

представників, певних соціальних груп, а також до соціальних цінностей, що 

охороняються кримінальним правом [274, с. 111, 112]. 

Вчений скеровує увагу на “криміногенний комплекс”, складові якого можуть 

розглядатись як детермінанти делінквентної поведінки підлітка. До основних 

складових цього комплексу відносить такі:  

а) особистість злочинця (якісно різним видам злочинної діяльності відповідає 

певний і своєрідний комплекс психічних особливостей особистості злочинця; 

характерологічні особливості особистості беруть участь у формуванні 

індивідуального стилю поведінки, не визначаючи фатально його соціальної 

спрямованості; у формуванні способів здійснення протиправної поведінки беруть 
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участь індивідуально-психологічні особливості, хоча самі по собі не є її 

причиною);  

б) кримінальну ситуацію (сукупність елементів об’єктивних умов до 

моменту зародження злочину, тобто безпосередні обставини формування 

особистості злочинця, та в період до його здійснення, тобто безпосередні 

обставини формування злочинного діяння; ситуації поділяють на такі, що 

1) провокують, 2) сприяють, 3) є нейтральними, 4) ускладнюють, 

5) перешкоджають);  

в) взаємодію між особистістю і ситуацією (може здійснюватись як взаємне 

підкріплення, посилення або послаблення, погашення один одного; результат 

взаємодії – правомірний або протиправний – залежить від способів поєднання і 

порівняльної інтенсивності конкуруючих чинників різної модальності – 

спрямованості; види взаємодії: підкорення ситуації, використання наявної ситуації, 

підшукування зручної ситуації, створення сприятливої ситуації, подолання 

ситуації, що перешкоджає [274, с. 114, 115]. 

Детермінантами делінквентної поведінки, за Р. Благутою, можуть бути:  

1) біологічні (статеве дозрівання; нестійкість фізіологічних систем, зокрема 

нервової); 

2) психологічні (прагнення задовольнити наявні потреби; реакція на 

фрустрацію значущих потреб; несформоване поняття благополучної родини; 

проблеми шкільного навчання – пропуски уроків, відсутність інтересу до 

навчального предмета, або навчання загалом, байдужість до участі у запланованих 

позаурочних заняттях…; субкультурне середовище, кримінальне оточення, 

асоціальні інтереси); 

3)соціальні (несправедливість соціального середовища і виховання, соціальна 

нерівність; бездуховність, психологія накопичення й відчуження особистості).  

Об’єктивні чинники загострення криміногенної ситуації стосовно 

неповнолітніх та суб’єктивні чинники утворюють “симптомокомплекс 

делінквентності”. Делінквентну значущість мають певні типи акцентуацій 

характеру (гіпертимний, епілептоїдний, істероїдний, лабільний, нестійкий, 
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конформний), затримка психічного розвитку, межовий розумовий розвиток, 

соціально дезадаптована поведінка, адиктивна поведінка. Індивідуально-

психологічними чинниками, що роблять підлітка підвищено вразливим до 

шкідливих зовнішніх впливів, є емоційна лабільність, необ’єктивна оцінка своїх 

можливостей, схильність до ризику, навіюваність, агресивність як найважливіша 

детермінанта делінквентності підлітків [27]. 

Визначаючи делінквентну поведінку підлітка, Л. Фрідман пропонує брати за 

основу три групи якостей особистості, які її зумовлюють. Це:  

1) мотиви правопорушень, що зазначаються у законі;  

2) якості, що не занесені в закон, але засуджуються суспільством; 

3) якості (лінощі, егоїстичність, егоцентризм), що прямо не провокують 

скоєння правопорушень, але визначають початок відхилень у поведінці [260]. 

Розширюють перелік груп якостей особистості делінквентних підлітків за 

спрямуваннями Н. Верцисинська, О. Кочетов, О. Ставицька, Т. Ткачук, Л. Фрідман 

та ін. Автори закцентовують увагу на таких особливостях спрямованості,як:  

1) нестійкість (підліток живе задоволенням “ тут” і “тепер”, свої обіцянки не 

виконує, намагання культурно діяти – не здійснює, невдачі довго не переживає, 

легко потрапляє під вплив інших; у нього часто змінюється настрій; критерії 

позитивного і негативного не визначені: усе, що допомагає отримати задоволення 

для нього хороше; 

2) спрямованість на себе (егоїзм – думає про себе, потім про тих, хто йому 

корисний, на інших не зважає);  

3) конфліктний характер спрямованості (боротьба між хорошим і поганим 

призводить до чергування позитивних і поганих, негативних учинків; мотив 

поведінки залежить від настрою, а не від аналізу ситуацій та її вирішення); 

4) різко виражений негативний характер (вважає себе особливим, собі може 

пробачати все, натомість іншим – не завжди, або ніколи) [232; 249; 260]. 

Чинниками делінквентної поведінки є 1) відчуження підлітка від школи, 

учнівського та педагогічного колективу; 2) зневіра дорослих та однолітків у його 

позитивних самозмінах (О. Тарнавська) [239]; 3) дисфункцію сім’ї та рідних [182]. 
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Особливий вплив у формуванні протиправної поведінки підлітків відіграють 

сімʼї та родинне оточення (А. Сухов). Вчений зазначає, що асоціальний спосіб, 

характерний для більшості сімей через матеріальні та соціальні розшарування в 

суспільстві, створюють для підлітка середовище так званого “научіння” дій 

протиправної поведінки як явних, так і прихованих [235, с. 545]. 

За І. Бехом, … відбуваються ідентифікації відображення впливу, який 

здійснює один індивід на іншого індивіда чи індивідів, і який виражається у 

прагненні цього іншого чи інших прямувати за певними поведінковими чи 

особистісними характеристиками особи, що впливає, і відтворювати їх у своїй 

поведінці. Операційно ідентифікація підлітка вчений розглядає як дотримання 

поведінкових чи особистісних характеристик іншої особи, як реальне відтворення 

або подібних поведінкових актів, або символічних її форм. До останніх відносяться 

дії суб’єкта ідентифікації, не обов’язково абсолютно тотожні діям об’єкта 

ідентифікації, тобто такі, що відтворюють лише мотивацію вчинків значущого 

іншого [23; 24]. Вчений наголошує, що ідентифікація – особливий соціальний 

феномен, який постійно існує у житті людини як процес. Він стало утверджує, 

розширює, поглиблює і забезпечує визначення нею себе для себе й інших. Процес 

ідентифікації починається з народження, поступово з спонтанійного 

перетворюється у більш-менш усвідомлений  

На вплив мікросоціуму щодо протиправної поведінки підлітка зауважують  

О. Коломійцев, В.Комщиков,  І. Романишин. Особливо закцентовується увага на 

негативному характері взаємин підлітка із сім’єю, рідними для нього людьми, і 

представниками школи (класу), мікроугрупуваннями у вільний від навчання час 

(нічні клуби, сквери, парки, вокзали) [112; 115; 196]. 

Про значення сімʼї для формування поведінки підлітка йдеться у дослідженні 

К. Ігошева. Автор зважує на роль негативного прикладу батьків чи родичів, що стає 

бар’єром формування у підлітка уявлень про суспільно корисні особистісно 

значущі цілі, життєві плани (неконкретно висловлюються про близьку життєву 

перспективу, сенс навчання, культуру виховання). Несприятливий клімат сім’ї 

позначається на перших уявленнях неповнолітнього про речі, що його оточують, 
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згодом – про суспільні інтереси і цілі. Особливу вагу має той факт, що хибні 

світоглядні позиції близьких підліткові людей, сприймаються ним некритично 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

До десоціалізації неповнолітніх, відчуження їх від соціально корисних 

зв’язків і стосунків, призводить сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, 

стверджують А. Гришко та О. Кочемировська. Десоціалізація нерозривно пов’язана 

з характерологічними рисами підлітка: деморалізацією особистості (первинний 

вираз її – важковиховуваність як неприйнятність позитивного соціального досвіду); 

прагненням до незвичайних ситуацій і пригод; намаганням вирішити проблему 

виходу внутрішньої агресії; приверненням до себе увагу значущих дорослих, з 

метою завоювати статус, визнання серед однолітків; випробуванням меж 

дозволеного і недозволеного; потребою у ризику; потребою у престижі; 

неадекватною самооцінкою; емоційною нестійкістю; відхиленнями у психічному 

розвитку; акцентуаціями характеру; порушеннями у становленні статево-рольової 

ідентичності; наявністю хронічних психотравмуючих ситуацій та ін. [123, с. 13, 19]. 

Суб’єктивні чинники злочинної поведінки виокремлюють А. Зелінський та 

Л. Оніка. Дослідники роблять висновок про те, що людина значною мірою 

формується під впливом середовища, але при цьому зберігає здатність приймати 

рішення з урахуванням минулого досвіду і передбаченням майбутнього всупереч 

ситуативним стимулам. Натомість, об’єктивні чинники, сприяють виникненню і 

реалізації злочинного наміру, вони є швидше не причинами, а умовами здійснення 

злочину [80, с. 5]. 

За Ф. Гобечією, до формування делінквентної поведінки підлітка можуть 

спричиняти його вікові особливості (негативізм, потреба у престижі, свободі і 

самостійності) та відкритість впливу молодіжних груп-носіїв протиправних 

тенденцій [57, с. 23, 32]. 

Причини делінквентної поведінки особистості С. Жадбаєв убачає в низькому 

рівні розвитку її свідомості, культури і моральності, особливо на ранній стадії 

дитинства чи підліткового віку [76, с. 39]. 
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 У контексті з’ясування проблеми ранньої етимології дитячої злочинності 

становлять інтерес дослідження Т. Моффіт. Вчена стверджує, що близько трьох 

років, дитина вже визначає свій шлях девіанта на все життя і впродовж нього 

демонструє різні прояви такої поведінки: краде, пропускає заняття, втікає з дому, 

обманює, займається різними видами асоціальних збочень. У таких дітей, зазвичай, 

спостерігаються неврологічні порушення, такі, як неспокійний характер, 

гіперактивність, проблеми із встановленням контактів із іншими суб’єктами, 

відставання у навчанні. Останнє ( брак інтелектуального розвитку) призводить до 

негативного самооцінювання чи ворожих атитюдів до школи, батьків, 

навколишнього. у свою чергу веде до спілкування з іншими проблемними дітьми. 

Натомість, звертає увагу вчена на те, що в індивідуально-психологічному розвитку 

особистості дитини можуть мати місце факти, коли особа, досягаючи 18 років, 

припиняє свою протиправну поведінку, і її подальший розвиток проходить без 

ускладнень.  

 За В. Малишевим, провокувати делінквентну поведінку підлітків може 

бродяжництво і безпритульність [150]. На цю особливість підлітка вказував свого 

часу Васk, H. Plewig. Аналізуючи освітній простір молодих людей, вчений зробив 

такі прогнозування: починаючи із 70-х років спостерігатиметься спад, який 

зменшить шанси випускників на працевлаштування через процеси витіснення 

(звільнення) і раціоналізації ринку праці. Для певної частини молоді здобуття 

освітньої та професійної кваліфікації, більше того – планування кар’єри стане 

складнішим, а згодом – і недоступним, відповідно зменшаться шанси на 

працевлаштування. За дослідником, девіація стане однією з причин появи 

безробіття і безробітної молоді, а школа (освіта) перетвориться в туристичну базу 

між вулицею і в’язницею. Все це призведе до появи у представників молодого 

покоління невпевненості у самих собі, страх перед майбутнім, зневіру в дорослих і 

суспільства в цілому (Plewig) [292]. 

За А. Павловим та Ю. Мироновим, делінквентну поведінку зумовлюють 

агресивність, неадекватне ставлення до загальноприйнятих моральних норм 

(низький рівень нормативної свідомості), знижена самоповага [78]. 
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За дослідженнями В. Ткача, чинниками делінквентної поведінки є складні 

економічні процеси (зростання цін, низький рівень життя, інфляційні процеси); 

політичні (відсутність необхідного державного контролю за економічними та 

соціальними процесами, відсутність чіткого та діючого законодавства); соціальні 

(безробіття, соціальна незахищеність і непристосованість молоді до нинішнього 

життя); моральні (падіння моралі та культурних традицій населення, різке 

зростання суперечностей у духовній сфері, корумпованість влади, розгнузданість 

пропаганди), що ведуть до правопорушної поведінки, у тому числі й неповнолітніх 

[78, с. 67–70]. 

За даними А. Масхма, штовхати до правопорушної поведінки підлітків 

можуть: вагітність неповнолітніх; жорстоке або пасивне, зневажливе ставлення 

батьків; гіперактивність; спрага сенсацій; низький інтелектуальний рівень; низька 

успішність у навчанні; безробіття; вплив ровесників-правопорушників; 

зловживання наркотиками та алкоголем; позбавлення нормальних умов 

проживання [78, с. 148–153]. 

Істинні мотиви злочинної поведінки часто приховані від самого злочинця 

(А. Зелінський). На думку автора, потреби особистості й пов’язані з ними інтереси, 

відображаються у психіці діючої особи. Змістовний бік мотиву – це свідоме 

обґрунтування поведінки. Динамічний бік складають емоційні переживання, що 

зумовлюють бажання, потяг, прагнення до чогось. Підліток не завжди усвідомлює 

зміст мотиву, а тим більше його динамічну сторону. Таким чином, мотиви злочинів 

не сповна і не завжди осягаються розумом. Уявлення про істинні спонукання 

витісняються з свідомості злочинця як небажана, травмуюча інформація [79]. 

У сенсі відхилення у психічному розвитку; прискорені та нерівномірному 

розвитку організму у період статевого дозрівання, що тягне за собою підвищену 

збудливість, емоційну нестійкість, немотивовану зміну настрою; зміни у характері 

взаємин з дорослими, що виражається у підвищеній конфліктності підлітка з 

батьками (причина – “конфлікт моралей”, коли мораль підпорядкування, яка досі 

характеризувала стосунки дитини і дорослого, потребує заміщення на “мораль 

рівності”), появи у підлітка почуття дорослості, реакції емансипації, прагнення 
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відділення від дорослого, підвищення критичності щодо дорослих при одночасній 

підвищеній увазі до думки ровесників; зміни у характері взаємин з ровесниками, як 

з представниками своєї, так і протилежної статі, розглядає делінквентну поведінку 

підлітків Т. Вісковата [44, с. 27]. 

На важливу роль соціальних чинників у виникненні делінквентної поведінки 

звертає також В. Кудрявцев. Такими чинниками він називає: сім’ю (ставлення 

батьків до дітей), школу (навчальну успішність), трудовий колектив, суспільство в 

цілому (привчають її до дотримання правил поведінки, моралі і правових норм чи, 

навпаки, ведуть її до відмови від дотримання цих норм); спосіб життя; особистісні 

та ситуативні чинники [130, с. 31].  

Автори Ш. Глюк та Е. Глюк називають такі блоки можливих детермінант 

делінквентної поведінки: соціальний фон (спосіб життя підлітка), психологічні 

особливості особистості і психіатричні характеристики [130]. На основі 

статистичних даних пенітенціарних служб автори доходять висновку: злочинній 

поведінці часто передують – відставання у навчанні протягом більше як три роки, 

втеча з батьківського дому, алкоголізм у віці до 14 років, попередня судимість. 

За Н. Гуськовою, О. Катиловим, Є. Савинковою, С. Сарануловою, 

Л.Спицькою, М. Фіцула детермінантами делінквентної поведінки є: негативні 

умови життя і виховання (антисуспільна поведінка батьків; алкоголізм, нервово-

психічні захворювання батьків; низький рівень культури у сім’ї; відсутність у 

підлітка батьківського дому і постійного місця проживання; приниження гідності 

підлітка вдома, у школі чи на роботі; заохочення чи приховування фактів 

аморальної чи протиправної поведінки підлітка, безкарність); негативні 

особливості особистості і поведінки (попередня судимість; здійснення інших 

протиправних вчинків; значне звуження кола інтересів і потреб; завищена 

самооцінка власної особистості; високий рівень домагань і самовиправдання; 

негативне ставлення до моральних цінностей; злісність, грубощі і мстивість; 

байдужість до інших людей, включаючи близьких; п’янство, вживання наркотиків, 

азартні ігри; втечі з дому чи виховних закладів; ранні статеві зв’язки, статева 
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розбещеність; звичка до привласнення чужого, насилля над слабкими товаришами) 

[87; 221; 231; 257]. 

О. Яковлев стверджує, що такими детермінантами є позитивні підкріплення 

актів поведінки, що схвалюються певною субкультурою (угрупування) [279, с. 87]. 

Такі угрупування суперечать правовим і моральним нормам суспільства в цілому; 

відсутністю або недостатнім розвиток навичок соціально схвалюваної поведінки. 

Причинами об’єднання підлітків у такі угрупування, за О. Ярошом, є: мотив 

самоствердження і спілкування, піддатливість упливу обставин, дефекти сімейного 

виховання, морально-правової соціалізації, слабкий контроль або повна його 

відсутність з боку дорослих, байдужість до проблем підлітків [280, с. 183-184]. 

Як зазначають дослідники Н. Демиденко, Л. Зуб, Т. Кравчук, Б. Лазоренко, 

причин делінквентної поведінки підлітків чимало. Зокрема, – психологічні: 

неусвідомлення наслідків правопорушень; перебування під впливом асоціальних 

елементів; обмеженість або відсутність інформації з правових та медичних питань; 

відсутність та неадекватність виховного впливу з боку найближчого оточення 

(батьків і школи), розпад сім’ї, недостатність контролю за поведінкою з боку 

батьків та родичів; емоційне відштовхування х боку матері; монотонний спосіб 

життя без духовного зростання; об’єктивне зниження працездатності, уваги, 

пам’яті, мислення, рухова розгальмованістю, порушення пізнавальної діяльності; 

низький рівень усвідомлення особистих дій, вчинків та їх наслідків для себе і 

оточення. Окрім того, негативно впливає на поведінку підлітків і падіння 

авторитету виховних установ, відсутність належної позашкільної зайнятості, яка 

давала б можливість ефективно й всебічно розвивати позитивні якості та творчі 

здібності неповнолітніх; відсутність координації в роботі різних організацій та 

установ, що займаються профілактичною роботою у молодіжному середовищі; 

зростання неформальних рухів серед підлітків, культу сили, зневажливого, 

зверхнього ставлення до оточуючих; правова необізнаність дітей та підлітків, 

відсутність вільного доступу до інформації про кримінальну та адміністративну 

відповідальність неповнолітніх; соціальна незахищеність підлітків, яка нерідко стає 

причиною конфліктів, яку шкільних колективах, так і в родині; соціальне 
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розшарування суспільства, збідніння населення; негативний вплив на 

неповнолітніх проявів агресивності, гніву, злоби, недружелюбності, жорстокості, 

помсти, ненависті (телебачення, фільми та комп’ютерні ігри); поширеність у 

підлітковому та молодіжному середовищі таких негативних явищ, як 

тютюнопаління, токсикоманія, пияцтво, зловживання наркотичними речовинами 

[157, с. 31]. 

До переліку психологічних детермінант делінквентної поведінки підлітків 

І. Шамриленко додає: негативізм та конфліктність, знижений самоконтроль, 

неадекватну самооцінку, інфантилізм та емоційну незрілість, пасивність, 

схильність до апатії, намагання уникати ситуації неуспіху, відчуття труднощів 

міжособистісної взаємодії (конформізм або нонконформізм), наявність 

психосоматичних розладів, фобій та фрустрацій; ескапізм, негативізм та 

конфліктність, знижений самоконтроль, неадекватна самооцінка, інфантилізм та 

емоційна незрілість, пасивність, схильність до апатії, намагання уникати ситуації 

неуспіху, відчуття труднощів міжособистісної взаємодії (конформізм або 

нонконформізм), наявність психосоматичних розладів, фобій та фрустрацій [269]. 

На несформованість правової свідомості делінквентних підлітків через 

психічні розлади ( інтелектуальному, емоційному, моральному сенсі) звертає увагу 

А. Оверченко. Автор вказує на наявність недоліків у цілеспрямованому 

відображенні правової дійсності, заснованих на морально-етичних поглядах і 

виражених у сукупності знань про правову дійсність, ставленні до неї та в 

переконаннях діяти згідно правових норм [169, с. 224, 225]. 

На різнорівневість детермінант делінквентної поведінки вказують 

Н. Афанасьєва, О. Можайкіна. Крім психологічних, які охоплюють досить широке 

коло особистісних характеристик підлітка, а саме: негативне самосприйняття, що 

ґрунтується на таких видах суб’єктивного досвіду а) вважають, що не мають 

особистісно цінних якостей або не можуть виконати особистісно-цінні дії; 

значущими для них є інші, референтні особистості; б) не ставляться до них 

позитивно, або ставляться негативно; в) не вміння ефективно використовувати 

механізми психологічного захисту, які дозволяють зняти або пом’якшити наслідки 
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двох перших елементів досвіду; г) наявність акцентуацій характеру: гіпертимної, 

збудливої (епілептоїдної), демонстративної (істероїдної), ригідної та нестійкої 

(афективно-лабільної), вчені виділяють біологічні й соціальні. Переважаннями 

біологічних чинників є: нестійкість фізіологічних систем, у першу чергу, 

нервового, дисгармонійного перебігу статевого дозрівання, його прискорення або 

затримка, ненормативні зразки поведінки у сфері статевої взаємодії. 

Переважання соціальних – деформація соціальних зв’язків, домінування 

норм і цінностей неформальної групи, неможливість знайти себе у шкільному 

колективі, різкий опір будь-якому виховному впливу і педагогічним вимогам; а 

також негативні сімейні обставини: алкоголізм батьків, їх аморальна поведінка, 

жорстоке ставлення до дітей, відсутність уваги до дітей, педагогічна 

некомпетентність батьків, напружені стосунки у сім’ї [15; 161, с. 155, 156]. 

Схожі чинники знаходимо і в працях інших науковців. Зокрема, Н. Пряхіна 

детермінантами делінквентноі поведінки називає асинхронію психофізичного 

розвитку, психічну нестійкість, афективну збудливість, розбалансованість принад; 

несприятливі середовищні умови, раннє виникнення мікросоціальної і педагогічної 

занедбаності [194]. 

О. Павлик вагомим чинником протиправної поведінки називає особливості 

мотиваційної сфери особистості [177], а вчений І. Башкатов, акцентує увагу на 

соціальних чинниках делінквентної поведінки: несприятливі умови життя у сім’ї 

(сімейні конфлікти, п’янство батьків, аморальність їхньої поведінки, низький 

рівень педагогічної культури, відсутність цілей виховання, відсутність трудового 

виховання, відсутність сумісної сімейної діяльності, негативний характер 

спрямованості, відсутність інтелектуальних зв’язків членів сім’ї, емоційної єдності, 

невміння сімей протистояти труднощам); ізольованість у школі; вплив різних 

референтних груп [194]. 

Провокують делінквентну поведінку підлітків такі чинники, як: особистісні 

(батьки та педагоги не враховують вікових та індивідуальних особливостей 

особистості важковиховуваних дітей і педагогічно запущених підлітків, 

проявляють психологічну і педагогічну неграмотність у процесі їх морального 



74 
 

виховання); сімейні – система тих моральних стосунків, що склалася у сім’ї (батьки 

не є моральним зразком; батьки конфліктують, неуважні до внутрішнього світу 

дитини); помилки у навчально-виховному процесі школи (погано навчаються і не 

мають бажання відвідувати школу); вплив негативного мікросередовища, що 

оточує підлітка у дворі чи на вулиці (слабкість і нестійкість характеру, низький 

інтелектуальний і моральний рівень не дають можливості підлітку чинити опір 

цьому середовищу); відсутність можливості проявляти свої здібності у якійсь 

діяльності (беззмістовне проведення вільного часу) (М. Алемаскін) [197, с. 94–102]. 

На визначальній ролі у формуванні протиправної поведінки підлітка 

протягом тривалого впливу є несприятлива аморальна атмосфера у сімʼї (особливо, 

неблагополучній). Так, С. Арзуманян та В. Комщиков стверджують, що надалі 

сприйнятливість особистості до криміногенних чинників теж проходить тривалий 

шлях становлення, протягом якого майже непомітно для оточуючих у ній 

поступово формуються та вкорінюються негативно забарвлені установки до сім’ї, 

товаришів та старших, оточення; до норм поведінки та спілкування; до особистих 

та суспільних цінностей. Ці установки розхитують усю психічну природу 

особистості, надаючи її якостям негативного емоційного забарвлення; є основою 

для фіксування старих і формування нових несприятливих особистісних чинників. 

Особистість з такими установками легко потрапляє під негативні впливи (що 

відповідають таким установкам). Формування нової (позитивної) установки на 

соціальну поведінку, засвоєння моральних і правових норм правильної поведінки 

не дає потрібного ефекту, бо натрапляє на спротив з боку латентно функціонуючих 

установок [115]. 

Делінквентній поведінці підлітка сприяє нормативно-ціннісна структура його 

особистості, у якій кримінально-правові норми мають відносно невисокі рівні 

ідентифікації їх особистістю (В. Кудрявцев) [129]. 

На взаємодію зовнішніх і внутрішніх чинників делінквентної поведінки через 

явище асоціальної установки, що формується під впливом мікро- і 

макросередовища акцентує увагу Ф. Махов. За його словами, чим триваліше 

перебування неповнолітнього у складі неформальної асоціальної групи, тим 
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глибшою і стійкішою є його асоціальна установка [154, с. 16]. Особливо 

несприятливим є соціально-психологічний статус підлітка у сім’ї та класному 

колективі, які безпосередньо впливають на негативне формування морально-

психологічних якостей особистості. За С. Стаменов, усвідомлення і переживання 

підлітком низьковартості викликає справжній “психологічний зрив”, що 

оцінюється часто як особиста трагедія і прелюдія до морально-психологічної 

капітуляції [233, с. 18–19]. 

Саме вони стоять у витоків протиправної поведінки підлітків і виражаються 

за Н. Малишем у: ситуаційно-фрустраційних, криміногенних, стресогенних, 

екстремальних, конфліктних ситуаціях; побуті – матеріальні труднощі, відсутність 

житла чи несприятливі умови; сім’ї – якість домашнього та шкільного виховання; 

місця проведення дозвілля – бари, ресторани, “тусовки”, дискотеки; референтне 

оточення – субкультура. Психологічними чинниками автор називає: наявність в 

індивідуально-психологічному статусі особи негативних психічних якостей; 

високий ступінь їх прояву; низький рівень саморегуляції [150, с. 208]. 

За Д. Тичиною, психологічними чинниками делінквентної поведінки є: 

деформовані моральні цінності, несформовані уявлення про позитивні методи 

самоствердження, протестна реакція на негативні методи виховання, наркотизація, 

віктимізація та потрапляння у злочинні угрупування. До чинників навколишнього 

середовища (соціальні)автор відносить: втягнення у зловживання алкоголем, 

наркотиками; азартні ігри, низький рівень виховної роботи у дитячих і навчальних 

закладах, негативний вплив засобів масової інформації, незайнятість, безробіття, 

низький рівень життя, брак координації у діяльності органів і служб у справах дітей 

[248, с. 197]. 

Ю. Антонян, зʼясовуючи детермінанти злочинної поведінки людини, 

визначальну роль відводить внутрішньому світу, психології особистості, що 

опосередковує впливи соціального середовища на неї. Людина “обирає” та 

опановує ті з них, що найбільшою мірою відповідають її психологічній природі 

[11]. 
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Л. Курбатова у мікросередовищі (морально-сімейному, навчально-

професійному та товариському) як чиннику делінквентної поведінки підкреслює 

вагоме значення їх емоційних компонентів [134, с. 18–19]. 

Важливу роль соціальним чинникам у виникненні протиправної поведінки 

підлітка відводить В. Авєрін. Серед них він виокремлює: сім’ю: характер сімейних 

стосунків (сварки, конфлікти, бійки), стиль сімейного керівництва (часте та 

невиправдано жорстке покарання, відсутність контролю та догляду); взаємини з 

ровесниками (відштовхування іншими дітьми, низький соціальний статус); засоби 

масової інформації: кіно, телебачення (сцени насилля) [5, с. 368–371]. 

На взаємодію соціального середовища і психофізіологічних (аномальні риси 

характеру) особливостей індивіда, їх переплетіння із психологічними 

характеристиками (потреби, інтереси, емоції, почуття) у деліктів вказує А. Тузов 

[252, с. 6, 11]. 

За Г. Русиновим, вагомим чинником протиправної поведінки підлітка постає 

його життєдіяльність. Тип особистості, мотив і мотивація її поведінки в основному 

залежать від обсягу (кількості) сфер життєдіяльності, до яких особистість 

включена; характеру співвідношення сфер життєдіяльності особистості, тобто від 

того виду діяльності, який є головним у її житті чи який вона вважає сама; міри 

включеності індивіда до сфер його життєдіяльності з точки зору повноти реалізації 

ним соціальних функцій особистості. У життєдіяльності школярів може не бути 

таких обставин, у яких вони отримали б навички високоморальної та 

відповідальної поведінки [213, с. 20–22]. 

Призводити до делінквенної поведінки може за Я. Чаплаком, Н. Гаркавенко, 

І. Солійчук порушення когнітивних структур Я-концепції, низька самоповага та 

порушення саморегуляції. При цьому можливі такі види порушень Я-концепції: 

а) недостатня розчленованість, бідність когнітивних структур, що забезпечують 

процес самосвідомості; це заважає суб’єкту усвідомлювати себе в мінливих умовах 

життя і складній системі людських взаємин; б) включають соціально неприйнятний 

зміст у вигляді асоціальних ідеалів (таке “асоціальне” Я може сформуватися в 

результаті залучення підлітка в антисоціальну діяльність дорослих); в) Я-концепція 
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може бути містифікованою, базуючись на неадекватній самооцінці та породжуючи 

неадекватно завищений чи неадекватно занижений рівень домагань; г) може 

охоплювати “поплутану ідентичність” – тобто порушення статевої, вікової чи 

рольової самоідентифікації; д) може ґрунтуватися на неусвідомленій інфантильній 

ідентифікації з одним чи обома батьками, у результаті чого виникає нездатність 

втілити у собі батьківські риси, що невротизує особистість та її взаємини у власній 

родині [263, с. 42–52]. 

Свого часу поняття “его-ідентичність” увів у науковий обіг Е. Еріксон, як 

психосоціальний параметр, який з’являється у підлітково-юнацькому віці. Сутність 

його ідей віднайшли обґрунтування в особістісно орієнтованому підході академіка 

І. Беха. Вчений розкриває його з позиції кардинально нових для молодих людей і 

підлітків соціо-особистісних проблем – знання про самих себе, які на даний час 

вони мають, й інтегрувати ці численні образи себе в особисту ідентичність, яка 

становить усвідомлення як минулого, так і майбутнього, що логічно випливає з 

нього [24]. Продовжуючи думку Е. Еріксона, вчений підкреслює психосоціальну 

сутність его-ідентичності, звертаючи пильну увагу не на конфлікти між 

психологічними структурами, а швидше на конфлікти всередині самого его, і на те, 

як на нього впливає суспільство, ровесники, субкультура.  

Формуванню ідентичності як елемента загального вікового розвитку 

особистості надається важлива роль. Згідно такого наукового бачення її розвиток 

полягає у переході від невизначеної ідентичності до визначеної, зрілої. На стадії 

невизначеної ідентичності особистість (звично у підлітковому віці), перед тим як 

свідомо вибрати (прийняти) власну ідентичність, переживає сумніви з приводу 

того, ким і чим вона є. Такий стан ідентичності забезпечує можливість ухилитися 

автоматичному включенню у соціальне середовище, дозволяє здійснити свідомий 

вибір. Причини сумнівів відносно наявної ідентичності і необхідність вибору 

звично пов’язують зі зміною соціальної ситуації та реальних позицій у соціальному 

середовищі і з необхідністю відповідати новим суспільним вимогам. У 

підлітковому віці побудова нової ідентичності здійснюється, перш за все, під 
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впливом зміни конкретних зовнішніх обставин, а підліток у більшості випадків 

просто не може уже залишатися у рамках попередньої ідентичності. 

Вчений доводить, що розвиток особистості підлітків відбувається під 

сильним впливом тих соціальних груп, з якими вони себе ідентифікують. Надмірна 

ідентифікація з популярними героями чи представниками контркультури 

виривають підлітка з його соціального оточення, тим самим придушуючи його 

особистість і обмежуючи зростаючу ідентичність. Уразливість підлітків до стресів, 

що супроводжують різні соціальні, політичні і технологічні зміни розглядаються як 

фактор, який також може серйозно заважати розвитку ідентичності. Подібні зміни 

у сукупності з сучасним інформаційним бумом сприяють виникненню почуття 

тривоги і розриву зв’язків зі світом. Вони несуть загрозу як для багатьох 

традиційних, так і звичних цінностей, які підлітки засвоїли ще у дитинстві. 

Крайньою мірою деякі прояви цієї незадоволеності загальноприйнятими 

соціальними цінностями знаходять своє вираження у прірві між поколіннями [24; 

25]. 

Нездатність підлітків досягти особистої ідентичності призводить до так 

званої кризи ідентичності. Криза ідентичності, рольове зміщення, частіше за все 

характеризується нездатністю вибрати кар’єру чи продовжити освіту. Багато 

підлітків, які страждають від специфічного для цього віку конфлікту, переживають 

принизливе почуття власної непотрібності й душевного розладу. Вони відчувають 

свою непристосованість, деперсоналізацію, відчуженість й інколи спрямовуються у 

бік “негативної” ідентичності – протилежній тій, що настійливо пропонують їм 

батьки і ровесники. Однак невдачі у досягненні особистої ідентичності не 

обов’язково прирікають підлітка на нескінченні поразки у житті. Він, зрештою, 

виховує в собі внутрішні сили для боротьби, яка супроводжуватиме все його життя. 

А. Дячук зазначає, що нездатність особистості опанувати відповідну 

соціальній нормі поведінку може обумовлювати розлади особистості [68, с. 87]. 

У науковій літературі як окремий чинник протиправної поведінки 

розглядають входження до асоціального групування, пояснюючи це тим, що у 

підлітка виникає почуття захищеності, емоційної підтримки, способів 
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самореалізації (нехай тепер уже в асоціальній, але усе ж у реальній значущій для 

нього діяльності) і можливість заслужити позитивну оцінку, взагалі усе те, чого 

йому не вистачало у найближчому соціальному оточенні. Безумовно, усі ці 

можливості задоволення актуальних соціальних потреб підлітка викликають у 

нього бажання стати поважаним членом цього асоціального угрупування, прийняти 

її ціннісні орієнтації, засвоїти норми поведінки і способи дій. Для 

важковиховуваних за типом педагогічної занедбаності такий перехід досить 

легкий: оскільки їх моральні принципи та соціально схвалювані норми поведінки 

так і не були сформовані, вони легко засвоюють ціннісні орієнтації нових друзів. 

Більш того, значна частина підлітків цього типу належить до неблагополучних 

сімей, а значить, ще раніше засвоює кримінальну субкультуру. Саме вони і 

складають підґрунтя асоціальних угрупувань, підтримують їх ідеологію, традиції, 

стають помічниками дорослих рецидивістів, які явним чином чи таємно 

спрямовують діяльність такої групи. Для важковиховуваних підлітків ситуативного 

типу також можливе перебування в асоціальних групах. Найчастіше вони 

потрапляють туди у випадку втечі з дому (у період бродяжництва) або щоб довести 

дорослим своє право на самостійність. Тим не менше, внутрішньо вони 

залишаються чужими цьому середовищу і в міру виходу із кризової ситуації 

намагаються порвати звʼязки з такими ровесниками [271, с. 224, 225]. 

Узагальнюючи викладене вище, можемо констатувати, що детермінантами 

делінквентної та злочинної поведінки вчені вважають такі: соціальні впливи, 

психофізіологічні причини, особистісні утворення. При чому визначальна роль 

відводиться особистісним чинникам, які акумулюють у собі усі зовнішні впливи, 

через які вони переломлюються. Ситуації ж визнаються своєрідним “пусковим 

механізмом”, що актуалізують ті тенденції, що уже давно склались. 

Це дає підстави для висновку про те, що негативні зовнішні впливи лише 

тоді штовхатимуть до делінквентної, злочинної поведінки, якщо людина нездатна 

їм чинити опір. З метою виявлення сутності тих особистісних утворень, що 

допомагають людині протистояти криміналізації, проаналізуємо сутність та 

чинники правомірної поведінки особистості. 
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1.3.  Детермінанти правомірної поведінки особистості підлітка  

у науковій літературі 

У психолого-педагогічній літературі наявні різні визначення правомірної 

поведінки. Зокрема, В. Васильєв описує її як результат соціалізації, у процесі 

суб’єкт засвоює моральні й правові заборони, оволодіває соціальними 

стереотипами поведінки. Саме на цих засадах у нього формуються групова та 

індивідуальна правосвідомість, почуття соціальної відповідальності, 

справедливості, правова інтуїція [40, с. 24]. 

За М. Єнікеєвим, цілі, способи і результати правомірної поведінки не 

суперечать основним устроєм суспільства, що виражаються у правових нормах 

[74, с. 284]; сума вербальних і реальних учинків, що відповідають вимогам 

правових норм [135, с. 20] (В. Лазарєва). Їх багатозначність пов’язана із поняттям 

“ норма поведінки”. 

За Л. Виготським [50] “норма поведінки” належить до числа самих 

важливих (складних) і невизначених наукових понять. Висловлене міркування 

вчений обґрунтовує тим, що у дійсності не існує ніякої норми, натомість 

зустрічається значна кількість варіацій, відхилень від них, і часто важко сказати, 

де саме відхилення, а де воно переходить ті межі, за якими починається критерій 

“норма”. Вчений акцентує на тому, що існують перехідні норми між так званою 

“нормою” і “вихованням”; існують комбіновані, або змішані форми 

важковиховуваних. Виокремити девіантну поведінку від норми, як і від деліктів, 

тобто протиправного (поведінка за строгими критеріями) – неможливо. 

На думку В. Кудрявцева, згідного з правовими нормами – правомірна 

поведінка є основним різновидом [129, с. 92]. Вона ґрунтується на дотриманні 

правових та моральних норм. Важливими для такого виду поведінки є такі 

особистісні характеристики, як: 1) ціннісно-нормативної орієнтації, за якої 

приписи суспільства сприймаються як свої життєві установки; 2) активної 

соціальної відповідальності; 3) почуття обов’язку перед суспільством; 

4) розуміння необхідності дотримуватися соціальних норм; 5) самоутвердження 

особистості, реалізації її внутрішнього потенціалу (можливості для 
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самоутвердження гарантує соціальна справедливість – уявлення про людяність 

цілей і засобів як необхідну сутність суспільного укладу); 6)почуття перспективи 

(чітке уявлення про наслідків роботи), вміння постійно співвідносити конкретні 

результати з перспективним планом і коригувати ці результати [40, с. 22]. 

Правомірна поведінка забезпечується на основі розуміння мотивів 

правозначущих поведінкових актів, солідаризації особистості з правом. 

Першопричина протиправної поведінки – життєві умови, що породжують дефект 

правосвідомості [74, с. 286]. 

Соціальна реальність дає багато прикладів, коли правомірна поведінка 

особистості можлива за повної правової непідготовленості, констатує 

О. Столяренко. Це пояснюється тим, що мораль і право нерозривно пов’язані й 

особистість, яка розбирається у питаннях моралі є моральною, інтуїтивно 

доходить правильних висновків [189, с. 46]. Учений зауважує, що фундаментом 

правомірної поведінки особистості, крім моральних якостей, є досить високий 

рівень соціального й інтелектуального розвитку, а також розвиток в особистості 

правових знань (для застереження її від випадкових правопорушень та 

правомірного вирішення питань, що виникають у житті й діяльності) [189]. 

Основні вимоги правомірної поведінки до громадянина і його психології, 

вважає О. Столяренко, полягають у тому, що потрібно знати закони і їх вимоги, 

бути переконаним у необхідності правомірної поведінки, мати бажання і вміти 

поводитись правомірно, бути здатним постійно і всюди дотримуватися правових 

вимог, володіти непохитною стійкістю до криміногенних спокус.  Правова 

психологія особистості, яка відповідає названим вимогам, за вченим, містить такі 

компоненти: 

а) спрямованість особистості на правомірну поведінку, що охоплює право 

орієнтовані спонукальні сили: гармонійно розвинені духовні й матеріальні 

потреби; відсутність криміногенних деформацій і передумов до них; сформована 

правосвідомість – правові погляди, ідеї, переконання, ідеали справедливості, 

законності, рівноправності, єдності прав та обов’язків й ін.; наявність 

правомірних цілей, задач, планів, намірів у житті, діяльності, вчинках і діях за 
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повної неприйнятності протиправних; сформованості правові ціннісні орієнтації, 

правові мотиви і установки; наявність інтересів і потреб у правомірній поведінці 

та сприянні зміцненню законності й правопорядку;  

б) морально-правові компоненти правової психології особистості: 

ставлення до свого життя, способів проведення і використання наявних 

можливостей і здійснення його в спосіб, що вирізняється осмисленістю, 

цивілізованістю, порядністю, достоїнством, правомірністю; з повагою до закону і 

законності; ставлення до них як до вищих соціальних цінностей і норм життя 

(утверджують і захищають вищі людські моральні цінності); як до блага 

(реалізація себе, своїх життєвих планів, цивілізованим способом); як до одного з 

надійних засобів вирішення проблем, як до надійної сили, покликаної і здатної 

захищати права і свободи та убезпечувати їх від злочинних посягань; цивілізоване 

ставлення до своїх і чужих прав і свобод (“Мої свобода і права закінчуються там, 

де починаються права і свобода іншої людини”); ставлення з повагою до свого 

громадянського, обов’язку; почуттєва відповідальність перед суспільством за 

надані свободи і права, професійна відповідальність за виконання трудових 

обов’язків, особиста відповідальність перед іншою людиною; правомірне 

ставлення до вибору способів і засобів задоволення своїх потреб, досягнення 

цілей, реалізації намірів; стійкість до спокуси використати протиправні способи 

задоволення своїх потреб; високоморальне, вимогливе ставлення до себе, своєї 

поведінки у суспільстві і серед людей; ставлення з повагою до правоохоронних 

органів та до необхідності виконання їх вимог;  

в) правова компетентність: правова обізнаність – достатній обсяг правових 

знань, необхідних для правової регуляції своїх учинків, стосунків); правові вміння 

і навички, зокрема, вміння здійснювати правову регуляцію своєї поведінки на 

вулицях, дорогах, у громадських місцях, сім’ї, державних закладах тощо; вміння 

вирішувати правові проблеми – звертатись в юридичні консультації та правові 

органи, оформляти юридичні документи, діяти в межах правової культури; 

підготовленість, що знижує особисту віктимність (наявність знань, що 

підвищують обережність; звички поведінки, що знижують ризик стати жертвою, 
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як от: уважність, спостережливість, зібраність, самовладання, винахідливість, 

швидкість реакцій, спритність; оволодіння прийомами самозахисту, користування 

засобами самооборони [274, с. 58, 59]. 

Чинники правомірної поведінки визначали видатні філософи минулого. 

Т. Гоббс уважав, що добропорядна поведінка залежить від конкретних соціально-

політичних обставин, матеріального становища громадян. Р. Декарт був 

переконаний у тому, що моральнісну регуляцію поведінки людини здійснює 

совість. Чинником правомірної поведінки за Дж. Локком є виховання та звичаї, 

що формують совість, яка є думкою або судженням людини про моральну 

правильність чи недоречність певної поведінки. Ф. Вольтер надавав пріоритети 

вродженим ознакам, таким як: доброзичливість до інших осіб, любові до себе, 

інстинктивного потягу до діяльності. Важливими чинниками правомірної 

поведінки людини, на думку Д. Дідро, є справедливий розподіл у державі 

матеріальних благ, природжена спроможність людини відрізняти чесноту від вади 

(пороку), відчувати любов до першої та огиду до другої. Детермінантами 

правомірної поведінки К. Гельвецій називав конкретне зовнішнє середовище, 

почуття щастя та розум, що є визначальним при виборі людиною того чи іншого 

виду поведінки. За П. Гольбахом, людині для правомірної поведінки потрібні 

розвинений розум (завдяки йому формується бажання бути корисним іншим 

людям та прагненню до особистого блага [56 ]. 

Низка дослідників (Ю. Антонян, В. Емінов, В. Кудрявцев та ін.) 

висловлюють переконливі докази того, що у сім’ях, де поважають і шанують один 

одного, міцними, актуалізується виховання у дітей таких якостей, як колективізм, 

доброзичливість, уважність, здатність до співпереживання, самостійність, 

ініціативність, вміння вирішувати конфліктні ситуації та ін. [12, с. 41]. 

Для формування позитивної соціальної спрямованості особистості, зазначає 

О. Тарнавська, необхідні такі базисні якості:  

1) якості, що формуються протягом життя (колективізм, кмітливість, 

самостійність, оптимізм) та характерологічні якості (гуманізм, ерудованість, 

наполегливість, завзятість);  
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2) особистісні якості, що визначають життєздатність, активну життєву 

позицію (працелюбність, допитливість, сприйнятливість, самовладання);  

3) якості, що забезпечують саморегуляцію особистості (чесність, 

сором’язливість, вимогливість до себе);  

4) специфічні якості, що характеризують індивідуальність особи 

(нетерпимість до аморальної поведінки, інтелект, рішучість, людинолюбство); 

5) критеріальні якості, що визначають загальну вихованість особистості (у 

моральності – принциповість; в інтелекті – переконаність; у волі – 

цілеспрямованість; почуттях – шляхетність) [240, с. 54]. 

У дотриманні правомірної поведінки (утримання від скоєння злочину), 

вказує А. Зелінський [79], людиною керують такі чинники: правосвідомість 

(знання правил і законів); моральні й правові переживання (експериментальні 

дослідження учених під керівництвом В. Ядова підтвердили, що моральні якості 

людини сприяють утриманню її від учинення злочину навіть за великих спокус); 

згода із законами і схвалення їх вимог; конформістські міркування (звичка 

дотримуватися закону); побоювання відповідальності; традиції (там, де позитивні 

правові традиції більш стійкі, рівень злочинності значно нижчий, і навпаки, у 

місцевостях із посиленою міграцією населення, що спричинює руйнування 

традиційного соціального контролю, неправомірна поведінка (п’янство, 

хуліганство, крадіжка) трапляється частіше; звички як форми поведінки (правові 

звички виникають внаслідок тривалої правослухняної поведінки. Правомірна 

поведінка, яка перетворилася на звичку, сама стає потребою; правова звичка 

формується не лише завдяки високій свідомості, а й у процесі примусового 

дотримання закону, коли ще не стала елементом ціннісної орієнтації особистості; 

правова звичка завжди конкретна, тому може стосуватися лише таких правил 

поведінки, з якими часто стикається індивід. 

Н. Кейзеров робить акцент на тому, що звичка має відмінні між собою 

характеристики. Наприклад, звичка виконувати ту чи іншу правову норму і 

звичка виконувати правові вимоги в цілому. 
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За А. Зелінським, правова звичка завжди конкретна. Вона може стосуватись 

лише таких правил поведінки, з якими індивід часто стикається. Але немає і не 

може бути людей, перед якими багаторазово поставали б усі проблеми, 

передбачені кримінальним кодексом. Отже, звички дотримуватись усіх 

кримінально-правових норм не буває. Це не зменшує ролі звички у правомірній 

поведінці.  

Навички правової поведінки – психічні новоутворення, що формуються в 

результаті цілеспрямованого навчання і доведені до автоматизму, містять 

необхідні правові знання і вміння. Чинниками правомірної поведінки може бути й 

інтуїція. А. Ратінов, називає її моральною інтуїцією – спосіб пришвидшеного 

орієнтування у соціальних цінностях і нормах завдяки міцному опануванню 

етичних норм, оскільки чимало правових норм ґрунтуються на моральних 

нормах); у багатьох випадках інтуїція допомагає уникнення конфліктів із 

кримінальним законом. 

Правова установку (ціннісно-орієнтаційне ставлення до правової дійсності, 

яке зазвичай усвідомлюється; нав’язаний спосіб дій, який не усвідомлюється; 

мотиви правослухняної поведінки, сформовані під упливом совісті. За 

В. Овчинніковою, мотив самоповаги, почуття своєї гідності й власне 

альтруїстичний мотив, що ґрунтується на співпереживанні та ставленні до 

інтересів суспільства й інших осіб, як до своїх особистих; найбільш надійна і 

стійка поведінка зумовлюється гармонійним поєднанням самоповаги і 

співпереживання [75, с. 27–38].  

За аналізом ролі преси у формуванні правової свідомості підлітків, 

В. Вітвіцька, І. Ковальова, А. Смоктій, стверджують, що правова свідомість є 

одним із чинників, що впливають на мотивацію поведінки неповнолітнього, 

дають йому змогу розмежовувати бажання, що виникає на правомірне і 

неправомірне [229]. 

Завдяки внутрішній установці на правильне сприйняття категорій права, 

вважають Л. Сокол, людина переконується у необхідності дотримуватися законів 

та не порушувати їх норми, оскільки на собі відчула їхню доцільність [228]. 
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У численних дослідженнях учених йдеться про таку важливу особливість як 

мотивація правомірної поведінки у ситуації, коли є можливість (вигода) 

порушити закон (В. Кудрявцев та ін.) [130]. Ще на початку ХХ ст. професор 

І. Ісаєв склав таблицю мотивів правомірної поведінки (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Мотиви правомірної поведінки, що перешкоджають здійсненню злочину 

Варіант відповіді Чоловіки, % Жінки, % 

Совість не дозволила 21,3 36,0 

Страх покарання 19,6 20,0 

Сором перед людьми 3,8 4,0 

Відраза до поганого вчинку 30,8 28,0 

З принципових міркувань 19,6 12,0 

Нерішучість 1,9 ‒ 

 

Таким чином мотивами правомірної поведінки можуть бути совість, страх 

покарання, сором перед людьми, відраза до поганого вчинку, принциповість, 

нерішучість. 

У групі законослухняних підлітків, відзначає О. Ярош, переважають 

мотиви прагнення до саморозвитку, роботи над собою, самоконтролю, тобто ці 

діти свідомо ставляться до своїх дій [281, с. 14]. 

Відзначимо, що за своєю сутністю правомірна поведінка є відповідальною. 

Це підтверджує Т. Куниця, наголошуючи на інтегровану моральну властивість, 

яка виявляється у його здатності доцільно поводитись у школі, сім’ї, 

предметному середовищі, конструктивно взаємодіяти з ровесниками і 

дорослими, усвідомлено ставитися до їхніх вимог, реалізовувати свої права й 

обов’язки відповідно до морально-етичних принципів і вікових можливостей, 

критично оцінювати свою поведінку та вчинки як корисні чи шкідливі для себе й 

інших [133, с. 7, 8]. 

На інтегральні особистісні характеристики прийняття старшокласниками 

рішень у ситуаціях морального вибору, вказує О. Богач, і з поміж них 
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виокремлює: смислову наповненість морального вибору; здатність зберігати 

рефлексивну позицію; наявність своєї моральної позиції [28, с. 43]. 

Досліджуючи проблему моральної стійкості особистості підлітків, 

В. Чудновський зазначає, що з проявами в учнів цієї моральної якості істотно 

пов’язаний рівень сформованості моральних ідеалів. За З. Гришановою, такий 

ідеал має бути конкретизованим та становити сукупність певних моральних 

якостей, що реалізуються у конкретному образі. З кожного погляду моральний 

ідеал допомагає об’єктивно оцінити ситуацію, орієнтує поведінку на віддалені 

цілі. Водночас він є зв’язуючою ланкою між прагненням особистості 

орієнтуватися на відділені чинники і реалізацією цього прагнення у конкретній 

ситуації, а також між конкретною ситуацією і моральними вимогами. Дієвість 

морального ідеалу залежить від його змісту, що визначається такими якостями: 

1) якості, що втілюють віддалені цілі суспільної значущості (бути 

революціонером, інтернаціоналістом); 2) якості, завдяки яким можуть 

матеріалізуватися конкретні плани учня (бути кваліфікованим фахівцем, 

хорошим сім’янином); 3) якості, що відображають устремління школяра у його 

теперішньому житті (добре вчитися, бути успішним та ін.); 4) якості, що 

допомагають учневі у задоволенні потреби у саморегуляції поведінки і 

самовиховання (сильна воля, міцні переконання, самокритичність). 

Узагальнений ідеал, за Ф. Гонсалесом, буде дієвим лише в тому разі, якщо 

формується при узагальненні конкретного образу і є результатом активної 

переробки підлітками індивідуальних уявлень і переживань [266, с. 80, 81]. 

Стійкість моральних переконань особистості зумовлюють такі чинники: 

інтенсивність вихідної думки; суб’єктивна значущість для особистості 

проблеми, яку вона вирішує; гармонійний розвиток стосунків “Я – інші”, що 

характеризується зменшенням психологічної відстані між “Я” і “не Я”, 

поєднанням особистих інтересів з інтересами інших людей (В. Коломієць) [111, 

с. 17, 18]. 

З поміж моральних чинників Т. Курбатова виділяє емоційно-поведінкові, 

вказуючи на їх переваги. Свої міркування обґрунтовує тим, що емоційно-
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поведінкові особливості підлітка є дією не окремих чинників мікросередовища 

(морально-сімейне, навчально-професійне, товариське), а їх комплексом [134, 

с. 18, 19]. Саме вони відіграють провідну роль у формуванні злочинної 

поведінки підлітка.  

Привертає увагу дослідження Н. Афанасьєвої щодо взаємодії 

неповнолітніх у кримінальному і нормативному середовищі. На основі 

спостережень, учена виділяє такі чинники формування нормативних установок 

статевої взаємодії у підлітковому та юнацькому віці: досвід дитини у 

спостереженні статеворольової поведінки у сім’ї; довірливі стосунки між 

членами родини, що дають змогу обговорювати будь-які теми, ділитися своїми 

проблемами [15].  

Психологічну основу звичної правомірної поведінки становлять два види 

установок – нормативно-правова та правомірної поведінки.  

Нормативно-правова установка особистості – вид правової установки, що 

фіксується у психіці людини як прийняте рішення дотримуватися певної групи, 

виду чи сукупності правових норм, попри відмінні особливості кожної 

конкретної правової норми. Ця установка акумулює в собі знання права, 

ставлення до нього та готовність чинити відповідно до загальних принципів чи 

видів правових норм. Вибірковість нормативно-правової установки зумовлена 

різним ставленням до тієї чи тієї правової норми. Така установка формується у 

завдяки індивідуальній інтелектуально-психологічній активності, а також 

унаслідок переймання (“привласнення”) нормативно-правових установок інших 

осіб або соціальних груп. Рецепція такої установки здійснюється двома 

способами: раціональним (через осмислене засвоєння) та за допомогою 

соціально-психологічних механізмів (конформність, наслідування, навіювання) 

[168, с. 13]. 

Зі сказаного напрошується висновок, що установка на правомірну 

поведінку – психічний стан готовності діяти у межах існуючих норм права, який 

формується на час прийняття рішення. Для формування такої установки 

потрібно знати норми права. 
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Отже, правомірна поведінка, за Е. Нурпеісовим, має задовольняти повні 

потреби особистості. Втім, навіть актуальні потреби не зумовлюють правомірну 

поведінку. Особистість, яка спрямована на правомірну поведінку, свою важливу 

потребу оцінює з позиції актуалізованої потреби. У результаті такої оцінки 

формується суб’єктивне ставлення до правової норми, що спонукає 

дотримуватись її вимог. 

У контексті досліджуваної проблематики привертає увагу зауваження 

В. Лазарєва, що правові норми безпосередньо не регулюють об’єктивно 

виражені вчинки. Із зовнішніми поведінковими актами правові норми 

пов’язуються через акти діяльності свідомості. За думку дослідника, 

правомірний вчинок і протиправна поведінка мають різний зміст, проте 

поєднують у собі ті самі психологічні елементи. На багатоманіття зв’язку 

правомірної поведінки та моральних норм скеровує увагу В.Кудрявцев. 

Неправильно тлумачити співвідношення правомірності та моральності лише як 

постійний і повний збіг цих категорій, наголошує дослідник. Між ними можуть 

бути і розходження [129, с. 121, 131]. 

Передумовою правомірної поведінки особи,за А. Шульгою, є 

правосвідомість – усвідомлювана та неусвідомлювана. Для пояснення 

детермінантів правомірної поведінки, дослідник ставить на перше місце право 

інформованість, тобто знання права. Серед інших елементів правосвідомості, що 

зумовлюють правомірну поведінку, вчений називає ставлення до цього знання, 

розуміння його значення для людини (особистісний сенс) правові мотиви [273]. 

Вагомим для нас є твердження Г. Давидова, про те, що основою 

формування правосвідомості школярів є пізнання правових норм. Правові 

норми, з якими має ознайомитися дитина, повинні бути пов’язані з її теперішнім 

життям, відображати події у країні (область, місто, село) узгоджуватися з 

практикою життя самих учнів і всього суспільства [259]. 

Узагальнення викладеного вище дає змогу виокремити такі групи 

чинників правомірної поведінки підлітків: 
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1) зовнішні: стійкі позитивні правові традиції у суспільстві; довірливі 

теплі батьківсько-дитячі; позитивний досвід дитини у сім’ї; сприятливі 

соціально-політичні обставини; задовільне матеріальне становище; 

справедливий розподіл у суспільстві матеріальних благ. 

2) внутрішні: а) сфера знань і умінь, навичок: знання правових норм; 

звичка дотримуватися закону; тривалий досвід правослухняної поведінки; 

вміння конструктивно поводитися з іншими; високий рівень інтелекту, 

ерудованості та соціального розвитку; б) смислова сфера: свідоме ставлення до 

життя, здатність відрізняти чесноти від пороків, наповненість сенсу морального 

вибору; розуміння необхідності дотримуватися норм права, погоджуватися на їх 

вимоги, ставлення до закону як до вищої соціальної цінності; усвідомлення своїх 

і чужих прав, обовʼязків і свобод, а також можливостей задовольнити актуальні 

потреби, дотримуючись норм права; в) особистісні якості: розвинена рефлексія 

та вимогливе ставлення до себе, що поєднується з почуттям своєї гідності; 

здатність налагоджувати доброзичливі стосунки з іншими та прояв моральних 

якостей стосовно них; активність, організованість, цілеспрямованість, що 

суміщені з відповідальністю і почуттям обовʼязку перед суспільством; 

г) емоційні особливості: позитивне ставлення до норм права; страх, побоювання 

покарання, притягнення до відповідальності; нетерпимість до аморальних, 

неправомірних учинків; д) мотиваційна сфера: гармонійно розвинені матеріальні 

й духовні потреби; сформовані моральні ідеали та втілення у них конкретних 

цілей особистості; спрямованість на дотримання норм права. 

Отже, правомірна поведінку особистості може зумовлюватись чималою 

кількістю різних чинників – як зовнішніх, так і внутрішніх. 

Висновки до першого розділу 

На підставі проаналізованих наукових джерел у дослідженні окреслено 

особистісно орієнтований та суб’єктно-вчинковий підходи як базові 

методологічні основи здатності підлітка протистояти власній криміналізації. Для 
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означення поведінки підлітків, які зловмисно порушують норми права, науковці 

вживають поняття “делінквентна”, “антисоціальна”, “злочинна” та 

“протиправна”, “криміногенна”, зауважуючи на зниження вікової межі 

залучення підлітків до злочинного способу життя та її яскраво виражений 

груповий характер, що є проявами емансипації, реакції групування з 

однолітками, схильності до соціального ризику; отримання морального, 

психологічного, фізичного і матеріального захисту в групі від домагань 

оточуючих, можливості самоствердитись, компенсувати свої недоліки, які 

існують в офіційній сфері стосунків; наявність спільних кримінальних інтересів, 

що виникають під впливом кримінального лідера – суб’єкта впливу, який задає 

такій групі програму злочинної діяльності, що є наслідком поглиблення 

соціальної дезадаптації у здійснюваних підлітками дрібних правопорушеннях, за 

які їх досить рідко притягують до відповідальності; перехідний період від 

важковиховуваності до кримінальної поведінки. Спільним для всіх цих видів 

порушень поведінки є повною мірою виражена криміналізація особистості. 

Під криміналізацією особистості розуміємо процес формування в людини 

делінквентної (злочинної) поведінки, що зумовлює порушення норм права, 

моралі та має різну антисуспільну спрямованість. Здатність підлітка протистояти 

криміналізації ‒ психологічна характеристика його особистості, що 

проявляється у готовності діяти до правових і моральних норм в умовах 

криміногенних спокус.  

Ризик виникнення відхилень у поведінці підлітка зумовлюється як 

негативними зовнішніми впливами, так і його специфічними віковими 

особливостями серед яких: нестійкість і непостійність (раптовість виникнення 

потягів, переважання збудження над гальмуванням, непостійність у виробленні 

гальмівних реакцій); 2) підвищена емоційність (гостра сприйнятливість, 

безпосередність переживань); 3) яскраво виражене прагнення пізнати 

навколишню дійсність і формувати свої оцінки; 4) посилення прагнення до 

самоствердження і самостійної діяльності; 5) поверховість самосвідомості та 

усвідомлення значущості словесних подразників. 
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Попри названі вище особливості, підлітковий вік містить також сприятливі 

можливості для корекції небажаної поведінки. Тому важливо саме у цей віковий 

період зосередити максимальну увагу на формуванні правомірної поведінки 

підлітка з метою його повноцінного розвитку та співжиття у суспільстві. 

При розробленні заходів профілактики делінквентної поведінки та 

формування правомірної поведінки підлітків враховують чинники, що їх 

зумовлюють. Аналіз наукових праць, у яких розглядаються детермінанти 

делінквентної та правомірної поведінки підлітків засвідчив: вчені допускають 

думку, що той чи інший вид поведінки зумовлюється окремими чи пов’язаними 

між собою психологічними особливостями особистості та зовнішніми 

чинниками. Підтвердження гіпотез зумовило розроблення програми 

профілактики чи корекції делінквентної поведінки. Через відсутність цілісного 

бачення особистості підлітків (у тісному поєднанні різних сфер життя і 

переплетенні різних часових перспектив розвитку) поза увагою науковців могли 

залишитися важливі психологічні характеристики, які становлять основу 

здатності підлітків протистояти криміналізації.  

Пошук методів цілісного дослідження особистості підлітків із метою 

виявлення їхніх психологічних характеристик, що детермінують різний рівень 

делінквентності, та визначення блоку психологічних характеристик підлітків, що 

підвищують їхню здатність протистояти криміналізації, складає зміст 

подальшого дослідження. 

Результати теоретичного аналізу проблеми дослідження представлено у 

публікаціях автора [91; 92; 93; 95; 96; 100]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ , 

ПРОТИСТОЯТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

У розділі обґрунтовано методи дослідження різних рівнів здатності 

підлітків протистояти криміналізації та їхніх психологічних особливостей. 

Проаналізовано результати діагностики здатності підлітків протистояти 

криміналізації. Здійснено порівняльний аналіз закономірностей поведінки 

підлітків із різними рівнями здатності протистояти криміналізації. Особливу 

увагу приділено вивченню способів реагування підлітків із різною здатністю 

протистояти криміналізації на конфліктні ситуації. Простежено утворення цих 

способів. Досліджено звʼязок здатності підлітків протистояти криміналізації із 

закономірностями їхньої поведінки, способами реагування на конфліктні 

ситуації та походженням особливостей поведінки. Виокремлено типові 

поведінкові особливості підлітків, що здатні протистояти криміналізації. 

2.1.  Організація емпіричного дослідження здатності підлітків 

протистояти криміналізації 

Для вивчення психологічних детермінант здатності підлітків протистояти 

криміналізації добиралися і розроблялися методи, що дали можливість:  

а) з’ясувати, наскільки підлітки здатні протистояти криміналізації,  

б) вивчити особистість загалом, в онтогенетичному ракурсі її розвитку та 

сукупності соціально зумовлених психологічних характеристик, що наявні у різних 

життєвих ситуаціях. 

На наш погляд, здатність протистояти криміналізації найбільш повно 

проявляється в конфліктних ситуаціях, коли на особистість безпосередньо 

впливають криміногенні спокуси. Відповідно, для її дослідження важливо було 

вибрати метод, що моделює такі ситуації.  
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Теоретичний і практичний аналіз особливостей проявів делінквентної 

поведінки підлітків, став підставою для виокремлення експериментальних 

ситуацій, що містять криміногенні спокуси для цієї вікової категорії, а саме:  

1) ненавмисна крадіжка (“приваблива річ не на своєму місці”);  

2) хуліганство у відповідь на провокації;  

3) хуліганство як спосіб структурування часу (за відсутності звички 

заповнювати дозвілля культурними видами діяльності, спілкуванням із членами 

родини, фізичними заняттями, іграми, що сприяють зняттю розумового і фізичного 

напруження, вчинки можуть набувати асоціальних форм; зловживання алкоголю, 

наркотичних речовин, хуліганство; 

4) делінквентна поведінка як спосіб адаптації до навколишнього середовища, 

завоювання визнання у групі;  

5) делінквентна поведінка, що виникає на підґрунті соціально прийнятної 

мети, але відзначається невмінням її учасника передбачити можливі негативні 

наслідки своїх дій;  

6) делінквентна поведінка, зумовлена життєвою недосвіченістю (не 

враховуються усі обставини ситуації). 

Для експериментального вивчення здатності підлітків протистояти 

криміналізації було розроблено зміст визначених і змодельованих ситуацій (дод. 

А). Їх особливостями є те, що дійовими особами виступають ровесники 

досліджуваних, однієї з ними статі; у розвитку подій наявна невизначеність при 

виборі способу поведінки, а відкриті запитання мають непрямий характер. Усе це 

дає обстежуваному змогу ідентифікувати себе з учасниками змодельованих 

ситуацій та проявити індивідуальну позицію щодо впливу криміногенних спокус. 

На першому етапі емпіричного дослідження визначено критеріальну 

валідність запропонованих ситуацій (за В. Дружиніним суголосна до отриманих за 

допомогою методики результатів діяльнісного та життєвого показників). До 

дослідження були залучені 60 підлітків: 20 підлітків загальноосвітньої школи, у 

яких порушень поведінки не спостерігалося; 20 підлітків, які перебували на обліку 
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у міліції (через дрібне хуліганство та бійки); 20 підлітків, які виховувались у 

пенітенціарному закладі для неповнолітніх. Групи були зрівноважені за статтю. 

Аналіз отриманих результатів дослідження засвідчив, що у першій групі 

наявні порушення здатності протистояти криміналізації у двох осіб, у другій – у 

дев’яти , у третій – у 18. У першій групі таке порушення стосувалося лише шостої 

ситуації, у другій – четвертої, п’ятої та шостої, у третій – першої, третьої, четвертої, 

п’ятої та шостої. Застосування методу кутового перетворення Фішера доводить 

достовірність відмінностей між підгрупами за кількістю осіб зі зниженою 

здатністю протистояти криміналізації. Так, при порівнянні першої і другої підгруп 

φ*=2,61, p≤0,003 та другої та третьої груп φ*=3,24, p≤0,001. Отже, було виявлено, 

що запропоновані вище змодельовані ситуації можуть застосовуватися для 

діагностики здатності підлітків протистояти криміналізації. 

Для вивчення особистості в сукупності соціально зумовлених її 

психологічних характеристик та в онтогенетичному ракурсі її розвитку застосовано 

Вісбаденський опитувальник до методу позитивної психотерапії і сімейної 

психотерапії Wiesbadener Inventarzur Positiven Psychotherapie und Familientherapie, 

(WIPPF) Н. Пезешкіана і Х. Дайденбах (Дод. Б). Цей метод дає можливість виявити 

особливості поведінки людини (“актуальні здібності” – у термінах Н. Пезешкіана), 

способи реагування на конфлікти (моделі “Я”, “Ти”, “Ми ”, “Пра-Ми ” у термінах 

Н. Пезешкіана) та їх походження [179; 180]. 

Вісбаденський опитувальник розроблено згідно з теорію диференційного 

аналізу змісту конфліктів Н. Пезешкіана, що є важливою складовою позитивної 

психотерапії – одного з найбільш відомих методів сучасної психотерапії (у 1996 р. 

визнаний Європейською асоціацією психотерапії, а у 2008 р. – Всесвітньою радою 

психотерапії). 

У психологічній практиці метод позитивної психотерапії спрямований як на 

психологічну допомогу (психотерапевтичний аспект), так і на виховання 

(педагогічний аспект), навчання дорослих (андрагогічний аспект), соціальну 

роботу (соціальний аспект), розвиток міжкультурної свідомості (крос-культурний 

аспект), взаємодію та інтеграцію різних психотерапевтичних напрямів (інтер-
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дисциплінарний аспект). Основний її принцип полягає у дотриманні погляду на 

природу людини як на цілісну триєдність тілесного, душевного та духовного 

(східне бачення). Водночас науково розглядаються й питання про взаємовплив 

соматичних, психічних та духовних феноменів. 

За означеною теорією, основи розвитку людини – здібності й можливості, які 

мають сформуватися, потребують допомоги навколишнього. Під дією соціальних 

норм у людини розвиваються “актуальні здібності” (термін Н. Пезешкіана), які є 

засвоєними паттернами поведінки, тобто “… вони постійно фігурують у 

повсякденному житті у різних ситуаціях” [179, с. 46]. Дослідник виокремлює 

первинні й вторинні актуальні здібності.  

Первинні – здібності, що формуються з першого дня життя людини завдяки її 

контакту з іншими людьми, і відзначаються емоційним сприйняттям і ставленням 

до навколишнього світу. До первинних актуальних здібностей Н. Пезешкіан 

відносить любов, терпіння, зразок/наслідування, почуття часу, контактність, 

сексуальність, довіру, очікування/віру в інших та в себе, надію, віру/релігійність, 

сумнів, упевненість, єдність/цілісність.  

Вторинні актуальні здібності, за переконанням ученого, повʼязані з 

передачею знань і є здібностями до пізнання. У них відбиваються норми соціальної 

групи індивіда. До вторинних актуальних здібностей Н. Пезешкіан зараховує 

пунктальність, акуратність, прагнення до порядку, слухняність, увічливість, 

чесність, бережливість, справедливість, ретельність, старанність, надійність, 

точність, добросовісність.  

Первинні актуальні здібності є фундаментом, на якому вибудовуються 

вторинні здібності. Як складові особистості, первинні й вторинні актуальні 

здібності є важливим чинником її розвитку та встановлення соціальних взаємин. 

Вторинні актуальні здібності також є конфліктними, якщо не виконуються певні 

очікування щодо первинних [179]. Визначені вченим актуальні здібності знайшли 

підтвердження в особистісно орієнтованому (І. Бех [25], С. Максименко [146], В. 

Рибалко [207]) та суб’єктно-вчинковому (В. Татенко) [243] підходах і складають 

основу активності, ініціативності, автономності, креативності, самодостатності, 
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цілісності, зорієнтованості на пошук внутрішніх джерел та рушійних сил розвитку 

людської істоти; підкреслюють її спроможність починати причиновий ряд із самого 

себе. В такому сенсі, наголошує В. Татенко, суб’єктно-вчинковий підхід 

базуватиметься на уявленні про індивідуально-неповторний, ціннісно-смисловий, 

культурно-психологічний вектори суб’єктної активності людини, що визначають 

вищу його цінність в утвердженні високої моралі, готовності до самопожертви 

заради ідеалів істини, добра, краси, любові, які асоціюються із поняттям совість, 

чесність, мужність, відважність справедливість, відповідальність, що віддзеркалені 

в принципах і поняттях Н. Пезешкіана [243, с. 69].  

Крім того, Вісбаденський опитувальник до методу позитивної психотерапії і 

сімейної психотерапії ґрунтується на одному з найважливіших принципів 

позитивної психотерапії – принципі балансу. На цьому принципі ґрунтуються 

уявлення Н. Пезешкіана про чотири сфери, у яких живе і розвивається людина, та 

які становлять її ідентичність: “Тіло” (його відчуття); “Діяльність” (досягнення 

людини); “Контакт” (комунікації); “Майбутнє” (фантазії, мрії людини). За словами 

Н. Пезешкіана, пори усі культурні й соціальні відмінності кожної людини, можна 

спостерігати, що при розв’язанні своїх проблем людина вдається до типових форм 

вирішення конфліктів, що відповідають названим сферам. Ці форми вирішення 

конфліктів – порівняно широкі категорії, що наповнюються особистими 

уявленнями, бажаннями і вподобаннями. Кожна людина, наголошує дослідник, 

розвиває свої актуальні здібності у подоланні конфліктів, які виникають, залежно 

від набутого в дитинстві досвіду. При реагуванні на конфліктні ситуації через 

сферу “Тіло” у людини змінюються фізична активність, сон, прийом їжі, 

сексуальність, функціонування внутрішніх органів, психосоматичні реакції. 

Реагування на конфліктні ситуації через сферу “Діяльність” змушує людину 

повністю заглибитись у діяльність (навчання, хобі, робота) або відмовитися від 

діяльності. За даними Н. Пезешкіана, у неї часто виникають проблеми, що 

пов’язані з самооцінкою, перенапруженням, стресами, страхом не впоратись із 

завданням, апатією тощо. При реагуванні на конфліктні ситуації через сферу 

“Контакт” людина зосереджується на контактах, проявляє надмірну комунікативну 
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активність (проте неусвідомлено відчуває потребу в підтримці), або, навпаки, 

уникає соціуму, віддаляється від людей, які її турбують, відчуває себе скуто, 

перебуває у загальному стані, побоюється контактів тощо. Реагуючи на конфліктні 

ситуації через сферу “Майбутнє”, людина активізує свою фантазію, уявляє способи 

вирішення цих ситуацій, досягнення бажаного успіху чи покарання її кривдників, 

знаходить для себе нові смисли або ж поринає у світ мрій, створює для себе на 

деякий час приємну атмосферу за допомогою алкоголю чи інших неприйнятих 

засобів. 

В основу Вісбаденського опитувальника до методу позитивної психотерапії і 

сімейної психотерапії покладено положення Н. Пезешкіана про чотири моделі для 

наслідування. Під цими моделями дослідник розуміє концепції, що визначають 

фон конфліктної ситуації. Запропоновані ним моделі для наслідування 

передбачають: ставлення батьків, братів, сестер (а також однолітків ) до дитини 

(модель “Я”); стосунки батьків між собою (модель “Ти”), ставлення батьків до 

навколишнього світу (модель “Ми”); ставлення батьків до релігії та їхній світогляд 

(модель “Пра-Ми”). Досвід, отриманий людиною у таких сферах, проектується на її 

актуальні стосунки з іншими, життя у сімʼї і поза сімʼєю [170, с. 49–54]. 

За Вісбаденським опитувальником до методу позитивної психотерапії і 

сімейної психотерапії нами виявлялися психологічні механізми, що управляють 

учинками людини, а саме:  

І. Актуальні здібності (у термінах Н. Пезешкіана): 

1) акуратність (схильність до порядку) – у 10-12 балів свідчать про 

педантичність; 3-5 балів – про недбалість;  

2) охайність (догляд за тілом, одягом і предметами щоденного 

користування, дотримання чистоти у приміщенні й навколишньому середовищі) – 

у 10-12 балів свідчать про високий рівень охайності; 3-5 балів – про неохайність; 

3) пунктуальність (дотримання обумовленого чи очікуваного часу) –  

10-12 балів свідчать про високий рівень точності у часі; 3-5 балів – про 

непунктуальність; 
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4) увічливість – 10-12 балів свідчать про надмірну дружелюбність, 

лицемірство, нездатність відмовити; 3-5 балів – про неуважність, безтактність, 

зухвалість; 

5) чесність (відкрите висловлювання своєї думки) – 10-12 балів свідчать про 

фанатичне прагнення до істини, правдивість, щирість, схильність говорити все, що 

спаде на думку; 3-5 балів – про нещирість, скритність, замкнутість, уникання 

пояснень; 

6) старанність (готовність протягом тривалого часу віддаватися напруженій 

і виснаженій роботі для досягнення поставленої мети) 10-12 балів свідчать про 

прагнення до успіху, старання і завзяття; 3-5 балів – про лінощі, збій у роботі, 

неробство; 

7) совісність (діяльність виконується відповідно до сумління, вимог 

точності, добросовісності та коректності) – 10-12 балів свідчать про принциповість, 

скрупульозність, довершеність, 3-5 балів – про неточність, необовʼязковість, 

недбалість, неохайність; 

8) бережливість (розумне витрачання коштів) – 10-12 балів свідчать про 

скупість, схильність відмовляти собі в усьому, рахувати кожну копійку;  

3-5 балів – про марнотратство, широту натури; 

9) слухняність (задоволення прохань, виконання доручень, наказів 

авторитетної людини і вимагання схожої поведінки від інших) – 10-12 балів 

свідчать про сліпе наслідування, відданість авторитету; 3-5 балів – про 

неслухняність, упертість, бунт, авторитарність; 

10)  справедливість (поведінка, що керується більше розумними 

міркуваннями, ніж особистими привʼязанностями чи схильностями) –  

10-12 балів свідчать про бажання справедливості, надчутливість, сувору 

справедливість; 3-5 балів – про несправедливість; 

11)  вірність (досить тривале свідоме чи несвідоме дотримання норм і 

переконань у різних сферах життя) – 10-12 балів свідчать про ригідність, впертість, 

непохитність; 3-5 балів – про невірність, коливання; 
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12)  терпіння (здатність чекати, відтерміновувати виконання бажань) –  

10-12 балів свідчать про терпіння, уміння чекати; 3-5 балів – про нетерпимість, 

агресивність, тиск на когось; 

13) почуття часу (здатність приділяти собі й іншим достатню кількість часу, 

виявляти іншим увагу і дозволяти щось собі самому) – 10-12 балів свідчать про 

здатність приділяти час і увагу собі та іншим, уміння розподіляти час; 3-5 балів – 

про перевантаження, стрес; 

14)  контакти (здатність до спілкування, до зв’язку з іншими) –  

10-12 балів свідчать про пошук спілкування, звʼязку, близьких стосунків;  

3-5 балів – про соромʼязливість, боязкість, скромність, невпевненість, 

напруженість; 

15)  довіра (здатність сприймати себе, інших людей як таких, що чесно і 

справедливо поводяться, або є такими, як вони є) – 10-12 балів свідчать про 

довірливість та довіру; наївність; 3-5 балів – про недовіру та недовірливість, 

підозрілість, ревнощі; комплекс неповноцінності; 

16)  надія (здатність визнавати можливості для розвитку) – 10-12 балів 

свідчать про оптимізм, орієнтацію на майбутнє; 3-5 балів – про сумнів, 

розчарування, безнадію, відчуття безглуздості; 

17)  ніжність (вияв теплих почуттів, любові й ласки) – 10-12 балів свідчать 

про здатність виявляти у словах і вчинках теплі почуття, любов і ласку; 3-5 балів – 

про страх дотику, скутість, холодність, бажання захищатися; 

18)  любов (емоційне ставлення до іншої людини, що характеризує її 

прийняття) – 10-12 балів свідчать про здатність приймати іншу людину, 

зацікавленість в іншому; 3-5 балів – про відштовхування, холодність, нечутливість, 

байдужість, розчарування, ненависть, вимогливість; 

19)  віра (здатність цікавитися сенсом життя, вірити в нього) – 10-12 балів 

свідчать про віру, зацікавленість питаннями “звідки?” і “куди?”; фанатичність,; 3-5 

балів – про невіру, бездуховність, індиферентність, табу; 

ІІ. Способи реагування на конфлікти (у термінах Н. Пезешкіана):  
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1) через сферу “Тіло” (відчуття свого тіла, переживання інформації з 

навколишнього середовища) – 10-12 балів свідчать про схильність реагувати 

психосоматичними порушеннями, неактивністю, “втечею” (заглибленням у себе); 

3-5 балів – про активність, тренування і заняття спортом, походи, розслаблення 

тощо; 

2) через сферу “Діяльність” (вид і спосіб продовження діяльності, як вони 

доповнюють концепцію “Я”, та як на них упливають проблеми) –  

10-12 балів свідчать про спроби вирішення проблеми завдяки активній діяльності із 

свідомим чи несвідомим наміром їх “забути”, акцентування на “логічному” 

мисленні, заглибленні у роботу; 3-5 балів – про здатність, з одного боку, уникати 

можливості чогось досягти, а з іншого – відмова від досягнень успіхів, “втеча” в 

бездіяльність; 

3) через сферу “Контакти ” (здатність встановлювати і підтримувати 

стосунки при виникненні проблем) – 10-12 балів свідчать про способи поведінки, 

за допомогою яких проблеми вирішуються завдяки спілкуванню;  

3-5 балів – про “втечу” у самотність; 

4) через сферу “Майбутнє” (інтуїтивне судження; творчість як засіб 

вирішення проблем, “втеча” у фантазії) – 10-12 балів свідчать про спроби вирішити 

проблеми з допомогою творчого підходу; 3-5 балів – про занурення у “негативні” 

думки, що продукують проблеми), та концепції у самовихованні як спосіб 

вирішення проблем; 

ІІІ. Походження способів поведінки, засвоєних людиною (у термінах 

Н. Пезешкіана): 

1) модель наслідування “Я” (взірець наслідування ставлення до людини її 

значущих близьких: матері, батька чи осіб, які їх замінюють) – 10-12 балів свідчать 

про сприймання людиною ставлення як теплого, позитивного, можливо, з 

гіперопікою; 3-5 балів – про холодність, відштовхування, індиферентність; 

2) модель наслідування “Ти” (взірець наслідування стосунків між батьками 

чи людьми, які їх замінюють) – 10-12 балів свідчать про більшою мірою добрі 

стосунки, завдяки яким долаються проблеми; 3-5 балів – про більшою мірою 
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негативні, холодні стосунки, близькі до скандалу, що іноді переживаються як такі, 

що приховують проблеми; 

3) модель наслідування “Ми” (взірець наслідування ставлення батьків чи 

осіб, які їх замінюють, до навколишнього світу) – 10-12 балів свідчать про 

відкрите, терпиме і сердечне ставлення, товариськість; 3-5 балів – про більшу міру 

замкнутості, нетерпимості, захисту, нетовариськості; 

4) модель наслідування “Пра-Ми” (взірець наслідування світогляду батьків 

чи осіб, які їх замінюють, їхнього ставлення до питань релігії, сенсу життя, 

майбутнього) – 10-12 балів свідчать про більшою мірою оптимістичне, 

обнадійливе, мотивуюче, можливо, фанатичне наслідування; 3-5 балів – про 

більшою мірою песимістичний, захисний, пригнічуючий, індиферентний настрій.  

На наше переконання, виявлення зазначених вище психологічних 

характеристик підлітків із різною здатністю протистояти криміналізації, спрощує 

пошук психодидактичного підходу до подальшої корекції поведінки, розвитку тих 

якостей, які допомагають підліткові не піддаватися криміногенним спокусам. 

Окрім зазначених основних методик, що застосовувалися у нашому 

дослідженні, було використано такі допоміжні методи, як:  

1) експертне оцінювання – здійснювався відбір підлітків до групи 

досліджуваних. Експертами були вчителі-класоводи, заступники директора з 

виховної роботи. Їм ставилося завданням оцінити поведінку учнів-підлітків за 

такими показниками: а) дотримання дисципліни на уроках; б) дотримання норм 

поведінки у школі загалом; в) дотримання норм поведінки за межами школи; 

2) спостереження – з метою уточнення особливостей поведінки підлітків та 

їхнього відбору до групи досліджуваних. Протягом двох місяців проводилось 

спостереження за поведінкою підлітків під час перерв, на території школи у 

післяурочний час та під час проведення шкільних заходів. Одиницями аналізу 

виступали: наявність агресивних проявів під час спілкування з однолітками, 

вчителями, батьками, наявність ознак уживання алкоголю і наркотичних речовин; 

3) вивчення біографії: 
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– по-перше, зʼясовувалася наявність/відсутність у підлітка досвіду 

асоціальних видів діяльності (що враховувалося при відборі до вибірки 

досліджуваних);  

– по-друге, уточнювалися дані про сімʼю підлітка (згідно з опитувальником 

Н. Пезешкіана і Х. Дайденбахом: підліткові пояснювали інструкцію, виявляли 

причини вибору ним тих чи інших варіантів відповідей); 

4) бесіда – з метою уточнення відповідей досліджуваних на запитання, 

передбачені змодельованими ситуаціями; з’ясовувалось розуміння підлітками 

сутності поставлених в опитувальнику запитань; пояснення підлітками вибору 

певного варіанта відповіді. Бесіда проводилась індивідуально. 

Описані вище методики застосовувалися на другому етапі емпіричного 

дослідження, яке проводилося протягом 2015-2016 рр. До обстеження залучалися 

підлітки, які на той час перебували на обліку в правоохоронних органах 

Закарпатської області (54 особи віком 13-16 років) і підлітки, які навчалися в 

Бобовищанській і Новодавидківській загальноосвітній школі Мукачівського 

району, які не мали приводів у міліцію (108 осіб). Розгорнену характеристику 

вибірки досліджуваних подано у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристика вибірки підлітків, залучених до констатувального етапу 

експериментального дослідження 

Вік Досліджувані з делінквентною 

поведінкою(к-ть) 

Досліджувані з правомірною 

поведінкою( к-ть) 

хлопці дівчата хлопці дівчата 

13 2 – 4 – 

14 6 – 12 – 

15 4 5 8 10 

16 37 – 74 – 

Усього 54 108 

 

Вибірку було сформовано методом еквівалентних груп: збережене 

співвідношення за статтю і віком у групі обстежуваних, які не мали приводів у 

правоохоронні органи, відповідно до такого співвідношення у групі тих, хто 

перебував на обліку у правоохоронних органах. При цьому група обстежуваних, 

які не мали приводів до відповідних органів була у двічі більшою від паралельної 
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групи досліджуваних. За мету ставилося дотримання вимог методів математичної 

обробки даних до кількості респондентів при подальшому розподілі досліджуваних 

на підгрупи: а) здатні протистояти криміналізації та б) підлітки зі зниженою 

здатністю протистояти криміналізації. 

У ході емпіричного дослідження виконувалися такі завдання: 

1) зʼясувати, наскільки підлітки здатні протистояти криміналізації у 

змодельованих нами ситуаціях; 

2) проаналізувати закономірності поведінки підлітків з різними рівнями 

здатності протистояти криміналізації; 

3) розглянути способи реагування на конфлікти підлітків із різною здатністю 

протистояти криміналізації; 

4) простежити походження способів поведінки підлітків із різною здатністю 

протистояти криміналізації; 

5) проаналізувати, як співвідноситься здатність підлітків протистояти 

криміналізації із актуальними здібностями, способами реагування на конфлікти та 

походженням особливостей поведінки. 

Для реалізації окреслених завдань застосовувалися такі методи математичної 

обробки даних: 

- методи описової статистики (обчислення відсоткових часток, середніх 

значень) – для аналізу результатів діагностики здатності підлітків протистояти 

криміналізації та загальної картини оcобливостей поведінки досліджуваних; 

- φ-кутове перетворення Фішера – для перевірки відмінностей у 

відсотковому розподілі досліджуваних за здатністю протистояти криміналізації у 

змодельованих ситуаціях (криміногенних спокус); 

- t – критерій Стьюдента – для перевірки значущості відмінностей між 

підгрупами досліджуваних у середніх показниках закономірностей їхньої 

поведінки, способів їхнього реагування на конфліктні ситуації та способів 

походження поведінкових особливостей; 

- rₛ – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена – для зʼясування 

співвідношення здатності підлітків протистояти криміналізації, закономірностей 
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їхньої поведінки, способів реагування на конфліктні ситуації, походження таких 

поведінкових особливостей; 

- факторний аналіз первинних статистичних даних (за допомогою програми 

IBMSPSSStatistics 21.0) з подальшим використанням методів головних компонент і 

варімакс-обертання – для виокремлення типових поведінкових особливостей 

поведінки підлітків, здатних протистояти криміналізації. 

2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження 

З метою виокремлення психологічних характеристик особистості підлітка, 

які сприяють її здатності протистояти криміналізації, аналіз результатів 

емпіричного дослідження здійснювався відповідно до окреслених вище завдань.  

2.2.1.  Результати дослідження здатності підлітків  

протистояти криміналізації 

У ході експериментального вивчення здатності підлітків протистояти 

криміналізації було отримано дані про загальний рівень розвитку та типи 

ситуацій, що можуть сприяти прояву делінквентної поведінки (дод. В). 

Узагальнення отриманих результатів подано у табл. 2.2 і 2.3. 

Як бачимо з табл. 2.2, серед досліджуваних із делінквентою поведінкою 

досить високий відсоток осіб, які здатні протистояти криміногенним спокусам 

різного виду (37%). Це може свідчити про ефективність освітньо-виховної та 

профілактичної роботи, яка проводилась співробітниками правоохоронних 

органів. При цьому більшість обстежуваних (63%) піддаються криміногенним 

спокусам різних видів. Найбільше тим, що передбачені змодельованими 

ситуаціями № 4–6. Тобто підлітки здатні піддаватись криміногенним спокусам 

через обмаль життєвого досвіду, що дає змогу не враховувати всіх 

несприятливих обставин конфліктних ситуацій через бажання завоювати 

визнання у групі та невміння передбачити можливі негативні наслідки своїх дій.  



106 
 

Таблиця 2.2 

Узагальнені результати експериментального вивчення здатності підлітків,  

які перебували на обліку у провоохоронних органах протистояти криміналізації 

(N=54) 

 

Моделюючі ситуації, їх 

кількість 

Здатні протистояти 

криміналізації 

Нездатні протистояти 

криміналізації 

кількість осіб % частка кількість осіб % частка 

Ситуація 1 53 98,0 1 2,0 

Ситуація 2 49 90,7 5 9,3 

Ситуація 3 52 96,0 2 4,0 

Ситуація 4 39 72,0 15 28 

Ситуація 5 43 79,6 11 20,4 

Ситуація 6 33 61,1 21 38,9 

Лише в одній ситуації 0 0 18 33,4 

У двох ситуаціях 1 1,85 14 25,9 

У трьох ситуаціях 1 1,85 1 1,85 

У чотирьох ситуаціях 14 25,9 1 1,85 

У пʼяти ситуаціях 18 33,4 0 0 

У шести ситуаціях 20 37,0 0 0 

 

Таблиця 2.3 

Узагальнені результати експериментального вивчення здатності підлітків, 

які не мали приводів до правоохоронни органів, протистояти криміналізації 

(N=108) 

Моделюючі ситуації, 
їх кількість 

Здатні протистояти 
криміналізації 

Нездатні протистояти 
криміналізації 

кількість осіб % частка кількість осіб % частка 

Ситуація 1 105 97,2 3 2,8 

Ситуація 2 104 96,3 4 3,7 

Ситуація 3 106 98,1 2 1,9 

Ситуація 4 94 87,0 14 13,0 

Ситуація 5 100 92,6 8 7,4 

Ситуація 6 88 81,5 20 18,5 

Лише в одній ситуації 0 0 17 15,7 

У двох ситуаціях 1 1 8 7,4 

У трьох ситуаціях 2 1,9 2 1,9 

У чотирьох ситуаціях 8 7,4 1 1,0 

У пʼяти ситуаціях 17 15,7 0 0 

У шести ситуаціях 79 73,0 1 1,0 

 

Дані табл. 2.3 засвідчують, що більшість досліджуваних із правомірною 

поведінкою здатні не піддаватися криміногенним спокусам різного виду в 

конфліктних ситуаціях (79%). При цьому є підлітки (21%), які піддаються 

криміногенним спокусам різних видів. Більшою мірою ці кримінальні спокуси 
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передбачені моделюючими ситуаціями: шість – делінквентна поведінка 

зумовлюється обмеженим життєвим досвідом, через що підлітки не враховують 

несприятливих обставин цієї ситуації); чотири – делінквентна поведінка слугує 

способом адаптації до середовища – сприяє завоюванню визнання у групі; п’ять 

– делінквентна поведінка виникає на основі соціально прийнятної мети й 

супроводжується невмінням передбачити можливі негативні наслідки своїх дій.  

Аналіз середніх значень (М) показників здатності підлітків протистояти 

криміналізації (табл. 2.4) дає підстави стверджувати про досить високий рівень її 

розвиток у досліджуваних обох груп. 

Таблиця 2.4 

Порівняльний аналіз результатів середніх значень показників вивчення 

здатності підлітків протистояти криміналізації 

Ситуації Досліджувані з делінквентною 
поведінкою 

Досліджувані з правомірною поведінкою 

М Ϭ М Ϭ 

1 0,98 0,14 0,97 0,17 

2 0,91 0,29 0,96 0,19 

3 0,96 0,19 0,98 0,14 

4 0,72 0,45 0,87 0,33 

5 0,79 0,41 0,92 0,26 

6 0,61 0,49 0,81 0,39 

1-6 4,96 1,01 5,54 0,95 

 

Порівняльний аналіз середніх значень показників здатності протистояти 

криміналізації підлітків різних груп засвідчує їх приблизно однаковий рівень за 

такими ситуаціями: один – дуже приваблива для підлітка річ спокушає його 

здійснити ненавмисну крадіжку; два – хтось провокує на хуліганство; три – 

неправомірна поведінка є привабливим способом заповнення вільного часу, 

дозвілля). Дещо вищий рівень мають досліджувані з правомірною поведінкою за 

такими ситуаціями: чотири – необхідно завоювати визнання у групі; п’ять – 

задля досягнення наявної соціально прийнятої мети, хтось із оточення штовхає 

до неправомірних дій; шість – зовні безпечні конфліктні ситуації приховують у 

собі неправомірні обставини. Крім того, ці досліджувані мають трохи вищу 

здатність протистояти криміналізації загалом.  
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Рис. 2.1. Співвідношення здатності протистояти криміналізації підлітків 

з делінквентною та правомірною поведінкою 

Для з’ясування достовірності відмінностей y відсотковому розподілі осіб 

за здатністю протистояти криміналізації у конфліктних ситуаціях у групах 

досліджуваних з делінквентною і правомірною поведінкою (рис. 2.2 – 2.8) 

застосовувався φ-критерій кутового перетворення Фішера. 

 

 

Рис. 2.2. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю протистояти 

криміналізації у змодельованих ситуаціях першого типу 

 

Застосування зазначеного критерію для перевірки відмінностей у 

відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю протистояти 

криміналізації у змодельованих ситуаціях першого типу засвідчило, що у цьому 

випадку групи між собою істотно не різняться (φₑₛₛ=0,312). При цьому 

більшість підлітків обох груп проявили схильність діяти правомірно у 

конфліктній ситуації, що містить ризик скоєння ненавмисної крадіжки. Відповіді 

підлітків були такими: “слід наздогнати людину і повернути їй телефон”, 
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“підняти телефон, зателефонувати на якийсь номер та повідомити про знахідку”, 

“повернути телефон, адже людина заплатила за нього”, “краще віддати, згодом 

можуть бути проблеми”, або “краще віддати, колись матиму свій”, “повідомити 

людині про її загублену річ, вона може бути для неї дуже значуща”, “Я б 

повернула телефон” тощо.  

Відповіді підлітків, що свідчили про їхню схильність до неправомірних 

дій, звучали так: “не знаю, віддати, напевне”, “підняти телефон”, “якщо чоловік 

його втратив, то краще не повертати”, “ Я б узяв телефон, він же його втратив, 

але, якщо б він повернувся – то віддав би ”. 

 

 

Рис. 2.3. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю  

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації другого типу 

 

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації другого типу засвідчило, що у 

цьому випадку групи між собою істотно не різняться (φₑₛₛ=1,398). При цьому 

більшість підлітків обох груп проявили схильність діяти правомірно у 

змодельованій ситуації, що містить ризик скоєння хуліганських дій у відповідь на 

провокації. Відповіді підлітків були такими: “їй слід поговорити з тими дівчатами і 

визначити, у чому проблема”, “дівчинці не потрібно звертати увагу на цих дівчат, 

тому що вони їй у чомусь заздрять; краще просто відвернутися від них і жити 

щасливо”, “йому слід поговорити з цим хлопцем, щоб він перестав ображати його”, 

“не звертати увагу на нього”, “повернутись і піти” тощо. Відповіді підліткі, що 
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свідчили про їхню схильність до неправомірних дій, звучали так: “поглумитися над 

ним”, “почати захищатись”, “Я став би на захист” тощо. Деякі підлітки не 

відповідали на запитання, поставлене у змодельованій ситуації.  

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації третього типу засвідчило, що 

у цьому випадку групи між собою істотно не різняться (φₑₛₛ=0,756). При цьому 

більшість підлітків обох груп проявили схильність діяти правомірно у 

змодельованій ситуації, що містить ризик скоєння хуліганських дій з метою 

проведення вільного часу, наповнення його цікавими пригодами чи дозвіллям. 

 

 

Рис. 2.4. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю  

протистояти криміналізації у змодельованих ситуаціях третього типу 

 

Відповіді підлітків були такими: “так робити не можна, однозначно! Це 

навіть не розвага, а серйозна справа, “у той час, поки швидка допомога їде на 

хибний виклик, вона могла б урятувати комусь життя”, “міліція могла б запобігти 

спробі пограбування банку”, “жодна з цих ідей не була хорошою, адже це на шкоду 

людям”, “так робити дуже погано, краще піти погуляти”, “не варто, люди можуть 

образитися, викликати правоохоронні органи”, “я б порадив їм кудись сходити, 

щось зробити, щоб не зашкодити іншим”, “я б порадив йому відмовитися від таких 

розваг і запропонувати щось інше, що б зацікавило їх більше, ніж це” тощо. 

Відповіді підлітків, що свідчили про їхню схильність до неправомірних дій, 

звучали так: “деколи можна, але ні”, “трошки можна”. Деякі підлітки не 
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відповідали на запитання, поставлене у змодельованій ситуації, або заперечували 

одну з перелічених неправомірних дій учасників цієї ситуації. 

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації у змодельованій четвертій ситуації засвідчило, що у 

цьому випадку групи між собою істотно різняться (φₑₛₛ=2,262 при p≤0,01): частка 

осіб, які піддаються криміногенній спокусі, у групі підлітків із делінквентною 

поведінкою набагато більша. 

 

Рис. 2.5. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю  

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації четвертого типу 

 

Можемо стверджувати, що підлітки з правомірною поведінкою істотно 

більше проявляють здатність до протистояння криміналізації у конфліктних 

змодельованих ситуаціях, що провокують скоєння неправомірних учинків із 

метою адаптації до нового середовища, завоювання визнання серед ровесників 

тощо, ніж підлітки, які мають досвід делінквентної поведінки.  

Відповіді підлітків, схильних діяти правомірно у змодельованих ситуаціях, 

що провокують скоєння делінквентних дій задля адаптації до середовища, 

завоювання визнання у групі, були такими: “не варто заводити друзів із поганою 

репутацією. Мені здається, що А. слід знайти собі інших друзів, адже всюди є 

багато хороших людей”, “не варто дружити, бо вона може тягти тебе за собою”, 

“я б порадив не дружити з ним, оскільки це може призвести до того, що він теж 

може стати хуліганом; краще почекати і пошукати ще інших друзів”, “ні, не 
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потрібно, тому що погана компанія може втягнути його у кримінальну справу”, 

“ні, не треба, бо з ким поведешся, від того і наберешся” тощо. Відповіді 

підлітків, що свідчили про їхню схильність до неправомірних дій, звучали такі: 

“можна, тому що люди інколи говорять будь-що, це може бути брехня”, “так, 

можна подружитися”, “так, подружитись і побачити усена власні очі”, “спочатку 

краще його пізнати, а потім приймати рішення”, “звичайно, так”, “не знаю” 

тощо. 

 

 

Рис. 2.6. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю протистояти 

криміналізації у змодельованих ситуаціях п’ятого типу 

 

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації засвідчило, що у цьому 

випадку групи між собою істотно різняться (φₑₛₛ=2,316 при p≤0,01): частка осіб, 

які піддаються криміногенній спокусі, у групі підлітків із делінквентною 

поведінкою набагато більша. Можемо стверджувати, що підлітки з правомірною 

поведінкою значно частіше проявляють здатність протистояти криміналізації у 

змодельованих ситуаціях, що провокують скоєння неправомірних учинків із нібито 

соціально прийнятною метою, ніж підлітки, які мають досвід делінквентної 

поведінки. 

Відповіді підлітків, схильних діяти правомірно у конфліктних ситуаціях, які 

провокують до скоєння делінквентних дій, до ризику були такими: “звісно, ні, 

навіть якщо це найкраща подруга. Залякування людей неприпустиме. А її подрузі 
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просто варто поговорити з тією дівчиною”, “ні, не варто”, “ні, тому що це може 

погано закінчитися для неї самої”, “я б порадив розказати батькам того хлопця, 

який не повернув гроші”, “я б порадив йому не йти з ним і сказати, що так робити 

не варто, краще його ввічливо ще раз попросити повернути гроші” тощо. Відповіді 

підлітків, що свідчили про їхню схильність до неправомірних дій, звучали так: 

“треба допомогти товаришеві”, “так, варто допомогти”, “хіба тільки полякати”, 

“варто, я так само б зробив (залежно від суми)” тощо. 

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації шостого типу засвідчили, що 

у цьому випадку групи між собою істотно різняться (φₑₛₛ=2,748 при p≤0,001): 

частка осіб, які піддаються криміногенній спокусі, у групі підлітків із 

делінквентною поведінкою набагато більша. Можемо стверджувати, що підлітки з 

правомірною поведінкою значно частіше проявляють здатність протистояти 

криміналізації у конфліктних ситуаціях, що провокують скоєння неправомірних 

учинків через неврахування несприятливих обставин конфліктної ситуації, ніж 

підлітки, які мають досвід делінквентної поведінки. 

 

 

Рис. 2.7. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю  

протистояти криміналізації у змодельованій ситуації шостого типу 

 

 Відповіді підлітків, схильних діяти правомірно у конфліктних ситуаціях, які 

провокують до скоєння делінквентних дій, до ризику через неврахування 

несприятливих обставин, були такими: “даний спосіб заробітку є не досить вдалий. 



114 
 

Якщо Т. справді потрібні гроші, то вона може влаштуватися на звичайну роботу 

або ж просто підзаробляти”, “Я б порадив йому влаштуватися на роботу, яка йому 

подобається”, “потрібно шукати посильну тобі роботу”, “знайти іншу роботу”, 

“знайти оголошення в Інтернет, чи в газеті і піти на роботу” тощо. Відповіді, що 

свідчили про схильність підлітків до неправомірних дій, звучали такі: “запитати 

їх”, “потрібно спочатку дізнатись, як вони заробляють, а потім дати згоду”, “трішки 

попрацювати, а якщо не сподобається, залишити цю роботу”, “тут нічого 

страшного немає, друзі щось погане ніколи не порадять” тощо. 

Застосування φ-критерій кутового перетворення Фішера для перевірки 

відмінностей у відсотковому розподілі досліджуваних обох груп за здатністю 

протистояти криміналізації загалом засвідчило, що групи між собою істотно 

різняться (φₑₛₛ=4,458 при p≤0,001): частка осіб, які піддаються криміногенній 

спокусі, у групі підлітків із делінквентною поведінкою набагато більша (рис. 2.8).  

Можемо стверджувати, що підлітки з правомірною поведінкою значно 

частіше проявляють здатність протистояти криміналізації, ніж підлітки, які мають 

досвід делінквентної поведінки. 

 

 

Рис. 2.8. Відсотковий розподіл досліджуваних за здатністю  

протистояти криміналізації у змодельованих ситуаціях криміногенних спокус 

 

Отже, проведений аналіз отриманих результатів експериментального 

вивчення здатності підлітків протистояти криміналізації за змодельованим 

ситуаціями став основою для таких попередніх висновків: 
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– у підлітків може знижуватися здатність протистояти криміналізації у 

змодельованих ситуаціях, коли потрібно врахувати всі (у тому числі й 

приховані) несприятливі обставини, зокрема в разі адаптації до нового 

середовища, завоювання визнання у певній групі, досягнення соціально 

прийнятної мети при невмінні передбачати можливі негативні наслідки та 

добирати соціально прийнятні способи; 

– у підлітків, які мають досвід делінквентної поведінки, може проявлятися 

здатність протистояти криміналізації у визначених вище змодельованих 

ситуаціях. Це свідчить як про невичерпність діапазону конфліктних спокус, що 

містять криміногенні дії, так і про ефективність коригуючих цілеспрямованих і 

стихійних упливів на підлітків під час їхнього перебування під наглядом 

правоохоронних органів; 

– серед підлітків, які не мали приводів до правоохоронних органів, є особи 

з різною здатністю протистояти криміналізації. 

2.2.2. Закономірності поведінки підлітків  

із різними рівнями здатності протистояти криміналізації 

За аналізом,проведеним у попередньому параграфі, в кожній групі 

досліджуваних було виокремлено такі підгрупи:  

1) підлітки з досвідом делінквентної поведінки, здатні протистояти 

криміналізації; 

2) підлітки з досвідом делінквентної поведінки і зниженою здатністю 

протистояти криміналізації; 

3) підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти криміналізації; 

4) підлітки з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації. 

Проаналізуємо актуальні здібності підлітків кожної із чотирьох підгруп, 

виявлені за допомогою Вісбаденського опитувальника до методу позитивної 

психотерапії і сімейної психотерапії Н. Пезешкіана і Х. Дайденбах. 
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Середні значення актуальних здібностей досліджуваних нами чотирьох 

підгруп подано у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Показники актуальних здібностей досліджуваних 

№ 

п/

п 

Актуальні 

здібності 

Середні значення показників актуальних здібностей 

Підлітки з досвідом 

делінквентної поведінки 

Підлітки з правомірною 

поведінкою 

Здатні 

протистояти 

криміналізації, 

підгрупа 1 

Зі зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації, 

підгрупа 2 

Здатні 

протистояти 

криміналізації, 

підгрупа 3 

Зі зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації, 

підгрупа 4 

М ϭ М ϭ М ϭ М ϭ 

1 Акуратність 9,0 1,84 7,76 2,2 9,38 1,49 7,93 2,91 

2 Охайність 9,25 1,65 8,71 2,04 9,14 1,64 9,65 2,32 

3 Пунктуаль-

ність 
7,5 2,09 7,85 1,88 8,0 1,8 8,03 1,95 

4 Увічливість 9,0 1,41 8,82 2,04 9,47 1,29 9,03 2,23 

5 Чесність 8,2 1,51 8,24 2,44 9,78 2,86 9,31 2,56 

6 Старанність 8,8 0,89 8,53 1,99 9,72 2,07 8,38 2,14 

7 Совісність 9,6 1,54 9,59 1,91 10,3 1,61 8,97 2,68 

8 Бережливість 8,15 1,39 7,82 1,78 6,24 2,89 7,1 2,21 

9 Слухняність 8,75 2,12 8,97 2,18 9,19 1,62 8,59 2,31 

10 Справедли-

вість 
7,7 1,66 7,24 2,13 9,11 2,73 8,55 1,86 

11 Вірність 9,6 1,85 9,82 1,68 11,3 0,99 9,76 2,57 

12 Терпіння 9,45 2,04 9,97 1,96 9,91 2,09 9,24 1,83 

13 Розподіл часу 10,35 1,27 9,38 2,16 11,24 1,29 8,03 2,76 

14 Контакти 9,25 0,97 9,44 1,56 8,08 2,01 8,14 2,53 

15 Довіра 9,15 1,69 9,29 1,95 7,51 2,86 9,14 1,64 

16 Надія 9,4 2,23 9,74 1,56 10,77 1,15 10,21 1,84 

17 Ніжність 8,6 1,18 8,15 2,03 8,58 1,07 7,31 2,14 

18 Любов 9,6 1,5 9,9 1,85 11,33 0,67 9,48 1,81 

19 Віра 9,25 1,68 8,91 1,82 10,44 1,38 8,28 1,99 

 

Як бачимо з табл. 2.5, за актуальним здібностями, що вивчалися, кожна 

підгрупа є однорідною. При цьому більшість показників актуальних здібностей 

усіх підгруп досліджуваних мають середні значення і лише кілька (розподіл часу, 

совісність, вірність, надія, любов, віра) – дещо вищі. 
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Результати дослідження дають підстави стверджувати, що серед підлітків 

найбільш акуратними є ті, хто здатний протистояти криміналізації (9,38 – у 

підлітків із правомірною поведінкою і 9,0 – у підлітків із досвідом делінквентної 

поведінки). Тобто, вони мають схильність до організованості, впорядкування 

простору довкола себе. Таке прагнення менш властиве підліткам із зниженою 

здатністю протистояти криміналізації (7,93 – у підлітків із правомірною 

поведінкою із 7,76 – у підлітків з досвідом делінквентної поведінки).  

Більш охайними є підлітки з правомірною поведінкою (9,65 – у підлітків із 

зниженою здатністю протистояти криміналізації і 9,14 – у підлітків із високою 

здатністю) та підлітки з досвідом делінквентної поведінки і виробленою 

здатністю протистояти криміналізації (9,25). Це є свідченням того, що вони 

більше схильні доглядати за тілом, одягом і предметами щоденного 

користування, дотримуватися чистоти в приміщенні і навколишньому 

середовищі. Менш виражена така схильність спостерігається у підлітків із 

досвідом делінквентної поведінки та зі зниженою здатністю протистояти 

криміналізації (8,71). 

Більшу пунктуальність проявляють підлітки з правомірною поведінкою 

(8,03 – у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації і 8,0 – у 

підлітків із високою такою здатністю). Тобто вони мають схильність прагнути до 

дотримання обумовленого чи очікуваного часу. Менш виражена така схильність у 

підлітків із досвідом делінквентної поведінки (7,85 – із зниженою здатністю 

протистояти криміналізації, 7,5 – у підлітків із високою такою здатністю). 

Увічливими  більшою  мірою є підлітки з правомірною поведінкою (9,47 – у 

підлітків із високою здатністю протистояти криміналізації і 9,03 – у підлітків із 

зниженою такою здатністю) та з досвідом делінквентної поведінки і здатністю 

протистояти криміналізації (9,0). Це є свідченням того, що вони більш 

дружелюбні й тактовні. У підлітків із досвідом делінквентної поведінки і 

зниженою здатністю протистояти криміналізації показник увічливості дещо 

нижчий (8,82). 
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За показником “чесність” більше всього виявили схильність підлітки із 

правомірною поведінкою (9,78 – у підлітків із високою здатністю протистояти 

криміналізації і 9,31 – у підлітків із зниженою такою здатністю). Тобто вони 

більш схильні до відкритого висловлювання своєї думки. Менше виражена така 

схильність у підлітків із досвідом делінквентної поведінки (8,24 – у підлітків із 

зниженою здатністю протистояти криміналізації і 8,0 – у підлітків із високою 

такою здатністю). 

Старанними є підлітки з високою здатністю протистояти криміналізації 

(9,72 –у підлітків із правомірною поведінкою, і 8,8 – підлітків із досвідом 

делінквентної поведінки). Тобто вони проявляють більшу готовність протягом 

тривалого часу віддаватися напруженій та втомлювальній (виснажливій чи 

моготонній) роботі для досягнення поставленої мети. Менш виражена така 

готовність у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації (8,53 –у 

підлітків із досвідом делінквентної поведінки і 8,38 – у підлітків із правомірною 

поведінкою). 

Більш совісними є підлітки з високою здатністю протистояти криміналізації 

(10,3 – у підлітків із правомірною поведінкою і 9,6 – у підлітків із досвідом 

делінквентної поведінки). Такі підлітки більш схильні виконувати будь-яку 

діяльність відповідно до вимог точності, добросовісності та коректності. Менш 

виражена схильність до протистояти криміналізації у підлітків із зниженою 

здатністю (9,59 – у підлітків із досвідом делінквентної поведінки і 8,97 – у 

підлітків із правомірною поведінкою). 

Здібність до бережливості виявили підлітки з досвідом делінквентної 

поведінки (8,15 – у підлітків із високою здатністю протистояти криміналізації і 

7,82 – у підлітків із зниженою такою здатністю). Тобто вони більш схильні 

розсудливо витрачати кошти, в окремих випадках виявляли здатність до їх 

економій, незважаючи на спокуси. Менш економні виявилися підлітки із 

правомірною поведінкою (7,1 – у підлітків із зниженою здатністю протистояти 

криміналізації і 6,24 – у підлітків із високою такою здатністю). 
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Слухняність констатувалась нами більшою мірою у підлітків із 

правомірною поведінкою і високою здатністю протистояти криміналізації (9,19). 

Це говорить проте, що вони більш схильні задовольняти прохання, виконувати 

доручення і накази авторитетної для неї людини і вимагати схожої поведінки від 

інших. Така схильність менш виражена у підлітків із досвідом делінквентної 

поведінки (8,97 – у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації і 

8,75 – у підлітків із високою такою здатністю) та у підлітків із правомірною 

поведінкою і зниженою здатністю протистояти криміналізації (8,59). 

Прагнення до справедливості у підлітків із правомірною поведінкою (9,11 – 

у підлітків із високою здатністю протистояти криміналізації і 8,55 – у підлітків із 

зниженою такою здатністю) більш виражене, що  дає можливість констатувати   

намагання керуватися розумними міркуваннями, ніж особистими 

привʼязанностями чи схильностями. Таке прагнення менш виражене у підлітків із 

делінквентною поведінкою (7,7 – у підлітків із високою здатністю протистояти 

криміналізації і 7,24 – у підлітків із зниженою такою здатністю). 

Більш виражені показники вірності у підлітків із правомірною поведінкою і 

високою здатністю протистояти криміналізації (11,3). Це свідчить про їхню 

непохитність у свідомому чи несвідомому дотриманні норм і переконань у різних 

сферах життя. Менш стійко дотримуються норм і переконань підлітки з досвідом 

делінквентної поведінки і зниженою здатністю протистояти криміналізації (9,82), 

підлітки з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації (9,76), а також підлітки з досвідом делінквентної поведінки і 

високою здатністю протистояти криміналізації (9,6). 

Що стосується такої актуальної здатності  як терпіння, то виявилися 

підлітки з досвідом делінквентної поведінки і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації (9,97), а також підлітки з правомірною поведінкою і високою 

здатністю протистояти криміналізації (9,91). Тобто вони більш схильні чекати, 

відтерміновувати виконання своїх бажань. Такі показники менш виражені у 

підлітків із досвідом делінквентної поведінки і високою здатністю протистояти 
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криміналізації (9,45) та в підлітків із делінквентною поведінкою і зниженою 

здатністю протистояти криміналізації (9,24). 

Розвинуте розумне витрачання часу та прагнення раціонально його 

використовувати у більшій мірі виявляють підлітки із високою здатністю 

протистояти криміналізації (11,24 – у підлітків із правомірною поведінкою і 10,35 

– у підлітків із делінквентною поведінкою). Це є свідченням того, що вони більш 

схильні приділяти час і увагу собі й іншим, турбуватися про себе задля вирішення 

особистих питань та потреб тих, хто поруч з ними. Таке менш виражене вміння у 

підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації (9,38 – у підлітків із 

досвідом делінквентної поведінки і 8,03 – у підлітків із правомірною поведінкою). 

Виражена здатність до контактування з іншим людям фіксувалась нами у 

підлітків із досвідом делінквентної поведінки (9,44 – у підлітків із зниженою 

здатністю протистояти криміналізації і 9,25 – у підлітків із високою здатністю). 

Тобто вони більш схильні до спілкування, звʼязку, близьких стосунків. Менш 

виражена така здатність у підлітків із правомірною поведінкою (8,14 – у підлітків 

із зниженою здатністю протистояти криміналізації і 8,08 – у підлітків із високою 

такою здатністю). 

Здатність довіряти була пріоритетною у підлітків з досвідом делінквентної 

поведінки (9,29 – у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації і 

9,15 – у підлітків із високою такою здатністю) та з правомірною поведінкою і 

зниженою здатністю протистояти криміналізації (9,14). Тобто вони більш 

довірливі й наївні порівняно з підлітками з правомірною поведінкою і високою 

здатністю протистояти криміналізації (7,51).  

Більш здатні визнавати майбутні можливості для свого розвитку підлітки з 

правомірною поведінкою (10,77 – у підлітків із високою здатністю протистояти 

криміналізації і 10,21 – у підлітків із зниженою такою здатністю). Вони більш 

оптимістично налаштовані на майбутнє, орієнтовані на перспективу, мають план 

дій, які намагаються реалізувати, а ніж підлітки з досвідом делінквентної 

поведінки (9,74 – у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації і 

9,4 – у підлітків із високою такою здатністю). 
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Така актуальна здібність,  як ніжність для підлітків властива з високою 

здатністю протистояти криміналізації (8,6 – у підлітків із досвідом делінквентної 

поведінки і 8,58 – у підлітків із правомірною поведінкою). Тобто вони більш 

схильні виявляти у словах і вчинках, теплоті почуттів, любові й ласки до інших 

людей і розраховують на такі ж почуття від навколишніх. Менш виражена така 

здатність у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації (8,15 – у 

підлітків із досвідом кримінальної поведінки і 7,31 – у підлітків із правомірною 

поведінкою). 

Найбільш виражена здатність любити інших людей зафіксована нами у 

підлітків із правомірною поведінкою і високою здатністю протистояти 

криміналізації (11,33). Менш виражена така здатність виявилася у підлітків із 

досвідом делінквентної поведінки (9,9 – у підлітків із зниженою здатністю 

протистояти криміналізації і 9,6 – у підлітків із високою такою здатністю 

протистояти криміналізації та у підлітків із правомірною поведінкою і зниженою 

здатністю протистояти криміналізації (9,48). 

Найбільше вірять у сенс свого життя (попри несприятливі обставини – 

“звідки?”, “куди?”) підлітки з правомірною поведінкою і високою здатністю 

протистояти криміналізації (10,44) та підлітки з досвідом делінквентної поведінки 

і високою здатністю протистояти криміналізації (9,25). Менш виражена така віра і 

зацікавленість у підлітків із зниженою здатністю протистояти криміналізації (8,91 

– у підлітків із досвідом делінквентної поведінки і 8,28 – у підлітків із 

правомірною поведінкою).  

Детальний аналіз отриманих даних у межах кожної підгрупи засвідчує, що є 

певні відмінності у вираженні закономірностей поведінки досліджуваних, здатних 

протистояти криміналізації, та досліджуваних із зниженою такою здатністю. 

Співвідношення показників актуальних здібностей показано на графіку (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Співвідношення показників закономірностей поведінки 

досліджуваних 

* - Підгрупа 1 – підлітки з досвідом делінквентної поведінки, здатні протистояти 

криміналізації; підгрупа 2 – підлітки з досвідом делінквентної поведінки і зниженою 

здатністю протистояти криміналізації; підгрупа 3 – підлітки з правомірною поведінкою, що 

здатні протистояти криміналізації; підгрупа 4 – підлітки з правомірною поведінкою, що 

мають знижену здатність протистояти криміналізації 
 

Як бачимо з графіка, у досліджуваних із правомірною поведінкою, що 

здатні протистояти криміналізації (підгрупа 3), більш виражені порівняно з 

іншими підгрупами такі закономірності поведінки: 

– акуратність (показник розвитку якої свідчить про схильність до 

організованості, впорядкування простору довкола себе); 

– увічливість (показник розвитку якої свідчить про тактовність, 

дружелюбність, здатність бути любʼязним); 

– чесність (показник розвитку якої свідчить про здатність до відкритого 

висловлювання своєї думки); 

– старанність (показник розвитку якої свідчить про готовність протягом 

тривалого часу віддаватися напруженій і виснажливій роботі для досягнення 

певної мети); 

– совісність (показник розвитку якої свідчить про ретельність у справах, 

довершеність); 

– бережливість (показник розвитку якої свідчить про розумне витрачання і 

розподіл коштів – без скупості й марнотратства); 

– слухняність (показник розвитку якої свідчить про здатність задовольняти 

прохання, виконувати доручення, накази авторитетної людини, однак без сліпого 

наслідування); 

– справедливість (показник розвитку якої свідчить про здатність більше 

керуватися у своїй поведінці розумними міркуваннями, ніж особистими 

привʼязаностями); 

– вірність (показник розвитку якої свідчить про непохитність у дотриманні 

норм, непорушність принципів); 
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– розподіл часу (показник розвитку якого свідчить про схильність до 

впорядкованого розподілу часу); 

– довіра (показник розвитку якої свідчить про тенденцію піддавати сумніву 

інформацію, що надходить з навколишнього середовища); 

– надія (показник розвитку якої свідчить про оптимізм та орієнтацію на 

майбутнє); 

– любов (показник розвитку якої свідчить про здатність до позитивного 

емоційного ставлення до інших, до прийняття особистості іншої людини); 

– віра (показник розвитку якої свідчить про впевненість у навколишньому 

та здійсненності своїх планів). 

Простежимо відмінності у вираженні закономірностей поведінки 

досліджуваних із досвідом делінквентної поведінки, здатних протистояти 

криміналізації, та із зниженою такою здатністю. Як свідчать дані табл. 2.5, у 

підлітків, які проявляють стійкість у ситуаціях криміногенних спокус, більш 

вираженими є: акуратність, охайність, увічливість, старанність, совісність, 

бережливість (як тенденція до економності), справедливість, почуття часу, 

ніжність, віра. 

Для перевірки значущості відмінностей між підгрупами досліджуваних у 

середніх показниках закономірностей їхньої поведінки застосовувався t-критерій 

Стьюдента (табл. 2.6). Відмінності у вираженості поведінкових особливостей 

підлітків, здатних протистояти криміналізації, та підлітків із зниженою такою 

здатністю, дали можливість для порівняння таких підгруп досліджуваних: 

– підгрупа 3 (підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти 

криміналізації) з підгрупою 1 (підлітки з досвідом делінквентної поведінки, здатні 

протистояти криміналізації); 

– підгрупа 3 (підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти 

криміналізації) з підгрупою 2 (підлітки з досвідом делінквентної поведінки і 

зниженою здатністю протистояти криміналізації); 
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– підгрупа 1 (підлітки з досвідом делінквентної поведінки, здатні 

протистояти криміналізації) з підгрупою 2 (підлітки з досвідом делінквентної 

поведінки і зниженою здатністю протистояти криміналізації); 

– підгрупа 3 (підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти 

криміналізації) з підгрупою 4 (підлітки з правомірною поведінкою і зниженою 

здатністю протистояти криміналізації); 

– підгрупа 2 (підлітки з досвідом делінквентної поведінки і зниженою 

здатністю протистояти криміналізації) з підгрупою 4 (підлітки з правомірною 

поведінкою і зниженою здатністю протистояти криміналізації).  

Таблиця 2.6 

Порівняння підгруп досліджуваних 

№ 

з/п 

Актуальні 

здібності 

Достовірність відмінностей між групами 

Групи  

3 і 1 

Групи  

3 і 2 

Групи  

1 і 2 

Групи  

3 і 4 

Групи  

2 і 4 

t p t P T P t P T P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Акуратність 0,86 - 3,9 0,001 2,2 0,05 2,56 0,05 0,25 - 

2 Охайність 0,27 - 1,09 - 1,07 - 1,1 - 1,71 - 

3 Пунктуальність 0,98 - 0,39 - 0,62 - 0,08 - 0,18 - 

4 Увічливість 0,12 - 1,71 - 0,37 - 0,99 - 0,39 - 

5 Чесність 3,38 0,01 2,92 0,01 0,06 - 0,81 - 1,69 - 

6 Старанність 3 0,01 2,89 0,01 0,69 - 2,91 0,01 0,29 - 

7 Совісність 1,88 - 1,98 - 0,03 - 2,57 0,05 1,05 - 

8 Бережливість 4,25 0,001 3,54 0,001 0,75 - 1,65 - 1,41 - 

9 Слухняність 0,86 - 0,53 - 0,27 - 1,29 - 0,67 - 

10 Справедливість 2,94 0,01 3,94 0,001 0,89 - 2,63 0,01 2,61 0,05 

11 Вірність 3,99 0,001 4,81 0,001 0,44 - 3,15 0,01 0,12 - 

12 Терпіння 0,89 - 0,14 - 0,92 - 1,63 - 1,53 - 

13 Розподіл часу 2,8 0,01 4,67 0,001 2,08 0,05 6,0 0,001 1,65 - 

14 Контакти 3,75 0,001 3,89 0,001 3,41 0,01 0,12 - 2,41 0,05 

15 Довіра 3,31 0,01 3,86 0,001 0,29 - 3,68 0,001 0,35 - 

16 Надія 2,66 0,01 3,48 0,001 0,59 - 1,55 - 1,09 - 

17 Ніжність 0,06 - 1,18 - 1,03 - 3,07 0,01 1,59 - 

18 Любов 5,03 0,001 4,35 0,001 0,68 - 5,37 0,001 0,93 - 

19 Віра 2,93 0,01 4,4 0,001 0,69 - 5,39 0,001 1,31 - 

 

Як свідчать дані табл. 2.6, у підлітків із правомірною поведінкою, здатних 

протистояти криміналізації (підгрупа 3), вираження поведінкових 

закономірностей відрізняється від підлітків із досвідом делінквентної поведінки, 
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здатних протистояти криміналізації (підгрупі 1), а саме: чесність (р≤0,01), 

старанність (р≤0,01), бережливість (р≤0,001), справедливість (р≤0,01), вірність 

(0,001), час (0,01), контакти (р≤0,001), довіра (р≤0,01), надія (р≤0,01), любов 

(р≤0,001), віра (р≤0,01). Тобто підлітки з правомірною поведінкою, що здатні 

протистояти криміналізації, порівняно із підлітками, що мають досвід 

делінквентної поведінки та високу здатність протистояти криміналізації, більш 

схильні до відкритого висловлювання своєї думки, проявляють більшу готовність 

протягом тривалого часу віддаватись напруженій та виснажливій роботі для 

досягнення поставленої мети, більш схильні до розсудливої поведінки 

поводження із грошима,намагаються більше керуватися розумними 

міркуваннями, ніж особистими привʼязанностями чи схильностями, більш 

непохитні у свідомому чи несвідомому дотриманні норм і концепцій у різних 

сферах життя,більш здатні приділяти собі й іншим час й увагу, менш схильні 

шукати спілкування, звʼязку, близькості, стосунків, менш довірливі і наївні, 

більше проявляють здатність до визнання кращого майбутнього у їхньому 

розвитку; готові приймати іншу людину, більше вірять у сенс життя.  

Такими самими закономірностями поведінки відрізняються підлітки з 

правомірною поведінкою, що здатні протистояти криміналізації (підгрупа 3), від 

підлітків із досвідом делінквентної поведінки і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації (підгрупа 2), а саме: чесність (р≤0,01), старанність (р≤0,01), 

бережливість (р≤0,001), справедливість (р≤0,001), вірність (0,001), час (0,001), 

контакти (р≤0,001), довіра (р≤0,001), надія (р≤0,001), любов (р≤0,001), віра 

(р≤0,001).  

Окрім того, у перших більшою мірою виражена акуратність як поведінкова 

закономірність (р≤0,001). Тобто підлітки з правомірною поведінкою, що здатні 

протистояти криміналізації, порівняно з підлітками, що мають досвід 

делінквентної поведінки і знижену здатність протистояти криміналізації, більш 

схильні до відкритого висловлювання своєї думки, проявляють більшу готовність 

протягом тривалого часу віддаватися напруженій і виснажливій роботі для 

досягнення поставленої мети, більш схильні до економного, розсудливого 
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розподілу грошей, намагаються більше керуватися розумними міркуваннями, ніж 

особистими привʼязанностями чи схильностями, більш непохитні у свідомому чи 

невідомому дотриманні норм і принципів у різних сферах діяльності,більш здатні 

приділяти собі й іншим достатню кількість часу й уваги, менш схильні шукати 

спілкування, звʼязку, близькості, стосунків, менш довірливі і наївні, виявляють 

більшу схильність і сподівання найкраще майбутнє, більше зацікавлені у 

питаннях сенсу свого життя, більш схильні до організованості, впорядкування 

простору довкола себе, більше виявляють контакт із іншими, що виявляється у 

здатності приймати іншу людину. 

Наявні відмінності між підгрупами досліджуваних із правомірною 

поведінкою: у підлітків, що здатні протистояти криміналізації (підгрупа 3), 

порівняно з підлітками, що мають знижену здатність протистояти криміналізації 

(підгрупа 4), більшою мірою виражені: акуратність (р≤0,05), старанність (р≤0,01), 

совісність (р≤0,01), справедливість (р≤0,01), вірність (р≤0,01), почуття часу 

(р≤0,001), довіра (р≤0,001), ніжність (р≤0,01), любов (р≤0,001), віра (р≤0,001). 

Тобто, підлітки з правомірною поведінкою, що здатні протистояти криміналізації, 

більш схильні до організованості; впорядкування простору довкола себе, 

проявляють більшу готовність протягом тривалого часу віддаватися напруженій і 

виснажливій роботі для досягнення поставленої мети, більш схильні виконувати 

будь-яку діяльність відповідно до вимог точності, добросовісності й 

коректності,намагаються більше керуватися розумними міркуваннями, ніж 

особистими привʼязанностями чи схильностями, більш непохитні у свідомому чи 

несвідомому дотриманні норм і концепцій у різних сферах життя;більш схильні 

приділяти собі й іншим достатню кількість часу й уваги, менш довірливі й наївні, 

більш схильні виявляти у словах і вчинках теплі почуття, любов і ласку до інших 

людей;у них більше виражена здатність приймати особистість іншої людини, ніж 

у інших досліджуваних підлітків; більше вірять у сенс свого життя.  

У підлітків із досвідом делінквентної поведінки наявні відмінності між 1 і 2 

підгрупами, виражені таких закономірностей поведінки: акуратність (р≤0,05), 

почуття часу (р≤0,05); контакти (р≤0,01). Тобто підлітки з досвідом делінквентної 
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поведінки, що здатні протистояти криміналізації, порівняно з підлітками, що 

мають досвід делінквентної поведінки і знижену здатність протистояти 

криміналізації, більш схильні до організованості, впорядкування простору 

довкола себе,більшою мірою схильні приділяти собі й іншими достатню кількість 

часу й уваги, менш схильні шукати спілкування, звʼязку, близькості, стосунків.  

 Порівняння підгруп досліджуваних, що мають знижену здатність 

протистояти криміналізації, засвідчує наявність відмінностей між ними за такими 

поведінковими закономірностями: справедливість (р≤0,05); контакт (р≤0,05). 

Тобто підлітки з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації порівняно з підлітками, що мають досвід делінквентної поведінки і 

знижену здатність протистояти криміналізації, намагаються більше керуватися 

розумними міркуваннями, ніж особистими привʼязанностями чи схильностями та 

менш схильні шукати спілкування, звʼязку, близькості, стосунків.  

Наведене вище є підставою для характеристики виокремлених груп 

підлітків за найбільш вираженими в них поведінковими закономірностями 

актуальних здібностей. 

Підлітки з правомірною поведінкою, що здатні протистояти криміналізації, 

відзначаються більш вираженими акуратністю, старанністю, справедливістю, 

вірністю, почуттям часу, довірою, любовʼю, вірою. 

Підлітки з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації відзначаються вищими показниками справедливості й контактів 

порівняно з підлітками, які мають досвід делінквентної поведінки і знижену 

здатність протистояти криміналізації. 

Підлітки з досвідом делінквентної поведінки і високою здатністю 

протистояти криміналізації відзначаються вищими показниками акуратності, 

розподіл часу і контактів (порівняно з підлітками, що мають досвід делінквентної 

поведінки і знижену здатність протистояти криміналізації. 

Отже, актуальні здібності підлітків, що проявляються у поведінці, 

зумовлюють їхню здатність до протистояння криміналізації. Для уточнення 

переліку актуальних здібностей важливо дослідити характеристики цього звʼязку, 
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врахувавши різний рівень зниження здатності до протистояння криміналізації та 

визначити його напрями (прямий чи обернений).  

2.2.3.  Способи реагування підлітків із різною здатністю 

протистояти криміналізації на конфліктні ситуації 

Проаналізуємо способи реагування досліджуваних, що здатні протистояти 

криміналізації , та досліджуваних із зниженою такою здатністю на конфліктні 

ситуації.  

Середні значення показників способів реагування досліджуваних з 

виокремлених підгруп на конфліктні ситуації виявлені за допомогою 

Вісбаденського опитувальника до методу позитивної психотерапії і сімейної 

психотерапії Н. Пезешкіана і Х. Дайденбах подано у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Показники способів реагування досліджуваних на конфліктні ситуації  

№ 

з/п 

Спосіб 

реагування на 

конфліктні 

ситуації 

Показники досліджуваних 

Підлітки з делінквентною 

поведінкою 

Підлітки з правомірною 

поведінкою 

Здатні 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

Здатні 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

М ϭ М ϭ М ϭ М Ϭ 
1 Сфера “Тіло” 6,26 1,82 5,12 1,55 6,03 2,06 6,97 2,08 
2 Сфера 

“Діяльність” 7,65 2,16 7,06 2,39 6,48 1,79 7,17 2,47 

3 Сфера “Контакти” 8,95 1,57 8,62 2,0 7,9 1,65 7,55 1,94 
4 Сфера “Майбутнє” 9,95 1,43 9,21 1,99 10,39 1,54 9,66 1,97 

 

Як свідчать дані табл. 2.7, кожна з підгруп є однорідною за способами 

реагування на конфліктні ситуації. При цьому більшість показників способів 

реагування досліджуваних – Сфери “Тіло”, “Діяльність”, “Контакти”, в усіх 

підгруп перебувають на середньому рівні розвитку і лише один із них (Сфера 

“Майбутнє”) виражений більшою мірою. 

З аналізу отриманих даних з’ясовуємо, що у межах кожної групи є певні 

відмінності у вираженні способів реагування досліджуваних, здатних 
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протистояти криміналізації, та досліджуваних із зниженою такою здатністю на 

конфліктні ситуації. Для порівняння отриманих показників способів реагування 

досліджуваних на конфліктні ситуації подамо їх у вигляді графіків (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Співвідношення показників способів реагування досліджуваних 

на конфліктні ситуації 
* - Підгрупа 1 – підлітки з делінквентною поведінкою, здатні протистояти криміналізації; підгрупа 2 – 

підлітки з делінквентною поведінкою зі зниженою здатністю протистояти криміналізації; підгрупа 3 – 

підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти криміналізації; підгрупа 4 – підлітки з правомірною 

поведінкою зі зниженою здатністю протистояти криміналізації 

 

Як бачимо з графіка, у досліджуваних із правомірною поведінкою, що 

здатні протистояти криміналізації (пігрупа 3), більшою мірою виражена 

схильність реагувати на конфліктні ситуації через сферу “Майбутнє”, ніж у 

досліджуваних інших підгруп. Показник вираження цієї схильності свідчить про 

спроби підлітків вирішувати проблеми за допомогою творчого підходу. 

Окрім того, простежується відмінність у вираженні способів реагування 

досліджуваних із досвідом делінквентної поведінки, здатних протистояти 

криміналізації, та досліджуваних із зниженою такою здатністю на конфліктні 

ситуації. Згідно з даними табл. 2.7, у підлітків, які здатні протистояти 

криміналізації, вищими є показники за всіма способами реагування через сфери 

“Тіло”, “Діяльність”, “Контакти”, “Майбутнє”. Утім, показники перебувають на 

середньому рівні розвитку і не орієнтовані на позитивне вираження цих способів 

реагування на конфліктні ситуації (активність, тренування, активна діяльність, 

надмірне спілкування, творчість) чи негативний (вирішення проблем через 

тілесні задоволення, бездіяльність, самотність, негативні думки) чи негативне 

(тілесні задоволення, бездіяльність, самотність, негативні думки).  
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Для перевірки значущості відмінностей між різними групами 

досліджуваних у середніх показниках закономірностей їхньої поведінки, 

застосовувався t- критерій Стьюдента (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Порівняння підгруп досліджуваних 

№ 

з/п 

Спосіб 

реагування  

на конфліктні 

ситуації 

Достовірність відмінностей між групами 

Підгрупи 

3 і 1 

Підрупи 

3 і 2 

Підрупи 

1 і 2 

Підрупи 

3 і 4 

Підрупи 

2 і 4 

t p t р t p t р t р 
1 Сфера “Тіло” 0,49 - 2,56 ,05 2,31 ,05 2,09 ,05 3,94 ,05 

2 Сфера 

“Діяльність” 
2,24 ,05 1,26 - 0,93 - 1,38 - 0,19 - 

3 Сфера 
“Контакти” 

2,65 ,01 1,79 - 0,66 - 0,86 - 2,11 ,05 

4 Сфера 

“Майбутнє” 
1,22 - 3,09 ,01 1,59 - 1,82 - 0,9 - 

 

Оскільки нас цікавили відмінності у вираженні поведінкових особливостей 

підлітків, здатних протистояти криміналізації, і підлітків із зниженою такою 

здатністю, то порівнювалися такі підгрупи досліджуваних (як і в підрозділі 

2.2.2): 3 і 1; 3 і 2; 1 і 2; 3 і 4; 2 і 4. 

Як бачимо з табл. 2.8, підгрупа 3 (досліджувані з правомірною 

поведінкою, здатні протистояти криміналізації) і підгрупа 1 (досліджувані з 

досвідом делінквентної поведінки, здатні протистояти криміналізації) 

характеризуються різним ступенем вираження способів реагування на 

конфліктні ситуації через сфери: “Діяльність” і “Контакти”. Від підгрупи 2 

(підлітки з делінквентною поведінкою зі зниженою здатністю протистояти 

криміналізації) і підгрупи 3 зі ступенем вираження способу реагування на 

конфліктні ситуації через сфери “Тіло” і “Майбутнє”. Наявні відмінності між 

підгрупами 3 і 4 (підлітки з правомірною поведінкою): у досліджуваних, здатних 

протистояти криміналізації, вищим є показник сфери “Тіло”. Така ж відмінність 

простежується і між підгрупами 1і 2 (досліджувані з досвідом делінквентної 

поведінки). 

Порівняння підгрупи 2 (досліджувані з досвідом делінквентної поведінки і 

зниженою здатністю протистояти криміналізації підгрупи 4 (досліджувані з 
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правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти криміналізації) 

засвідчує наявність достовірних відмінностей між ними за ступенем вираження 

способів реагування на конфліктні ситуації через сфери “Тіло” і “Контакти”.  

Описане вище дає підстави вважати, що ступінь вираження способів 

реагування підлітків на конфліктні ситуації залежать від їхньої здатності 

протистояти криміналізації. Виявлення міри і способу такого звʼязку становить 

зміст подальшого дослідження.  

2.2.4.  Моделі наслідування у поведінці підлітків  

із різними рівнями здатності протистояти криміналізації 

Проаналізуємо походження способів реагування досліджуваних, здатних 

протистояти криміналізації, та досліджуваних із зниженою такою здатністю на 

конфліктні ситуації.  

Середні значення кожного із способів походження особливостей поведінки 

– моделей наслідування, що виявлені за допомогою Вісбаденського 

опитувальника до методу позитивної психотерапії і сімейної психотерапії 

Н. Пезешкіана і Х. Дайденбах, подано у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Показники моделей наслідування у поведінці підлітків  

№ 

з/п 

Походження 

поведінкових 

особливостей 

поведінки 

(моделі 

наслідування) 

Показники досліджуваних 

Підлітки з делінквентною 

поведінкою 

Підлітки з правомірною 

поведінкою 

Здатні 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

Здатні 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

М Ϭ М Ϭ М Ϭ М Ϭ 
1 Модель “Я” 

 

Мати/Батько 

9,4 

 

9,21 

2,01 

 

2,23 

9,44 

 

8,44 

2,26 

 

2,75 

11,56 

 

10,99 

0,5 

 

1,44 

9,0 

 

9,9 

2,95 

 

2,55 
2 Модель “Ти” 9,45 1,99 8,56 2,72 10,61 2,27 10,03 2,16 
3 Модель “Ми” 9,05 1,32 8,62 1,46 9,57 1,77 9,14 2,47 
4  Модель “Пра-

Ми” 
8,60 1,39 8,68 2,53 7,54 2,88 7,34 2,22 
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Як свідчать дані табл. 2.9, за походженням поведінкових особливостей 

кожна з підгруп є однорідною. При цьому більшість показників моделей 

наслідування у поведінці досліджуваних усіх підгруп перебувають на 

середньому рівні розвитку, проте показник моделі наслідування “Я” у 

досліджуваних підгрупи 3 та моделі наслідування у досліджуваних “Ти” підгруп 

3 і 4 виражені більшою мірою. 

З аналізу отриманих даних з’ясовуємо, що є певні відмінності у вираженні 

моделей наслідування у поведінці досліджуваних, здатних протистояти 

криміналізації, та досліджуваних із зниженою такою здатністю. Для порівняння 

показників моделей наслідування у поведінці підлітків представимо їх у вигляді 

графіків (рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Співвідношення показників походження способів реагування 

досліджуваних на конфліктні ситуації 

 Підгрупа 1 – підлітки з делінквентною поведінкою, здатні протистояти 

криміналізації; підгрупа 2 – підлітки з делінквентною поведінкою і зниженою здатністю 

протистояти криміналізації; підгрупа 3 – підлітки із правомірною поведінкою, здатні 

протистояти криміналізації; підгрупа 4 – підлітки із правомірною поведінкою із зниженою 

здатністю протистояти криміналізації 
 

Як бачимо із графіка, у досліджуваних з правомірною поведінкою, що здатні 

протистояти криміналізації ( підгрупа 3), спостерігаються високі показники за 

моделями наслідування “Я”(мати)”, “Я”(батько)”, “Ти”, “Ми”. Це свідчить про 

сприйняття підлітками своїх стосунків із батьками та стосунків між батьками як 
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позитивних і теплих, а також про наслідування батьківського сприймання і 

ставлення до навколишнього світу як відкритого, сердечного.  

Вищі показники за моделями наслідування “Я(батько)”, “Ти”, “Ми” мають 

підлітки підгрупи 4 порівняно з підлітками, які мають досвід делінквентної 

поведінки. Така сама тенденція прослідковується при порівнянні досліджуваних, 

що входять до підгруп 1 і 2: підлітки, здатні протистояти криміналізації, мають 

вищі показники за моделями наслідування “Я(батько)”, “Ти”, “Ми”, ніж підлітки із 

зниженою такою здатністю. 

При цьому підлітки з делінквентною поведінкою мають дещо вищі 

показники, ніж підлітки з правомірною поведінкою, за моделлю наслідування 

“Пра-Ми”. Це може свідчити про більшу кількість серед досліджуваних тих 

підлітків, у кого в сімʼях ставляться до питань релігії, світогляду, сенсу життя 

більш оптимістично.  

Для перевірки значущості відмінностей між підгрупами досліджуваних у 

середніх показниках моделей наслідування поведінки застосовувався t-критерій 

Стьюдента (табл. 2.10). Оскільки нас цікавили відмінності у вираженні 

поведінкових особливостей підлітків, здатних протистояти криміналізації, і 

підлітків із зниженою такою здатністю, то зазвичай порівнювались такі підгрупи 

досліджуваних 3 і 1; 3 і 2; 1 і 2; 3 і 4; 2 і 4 (див. примітку до рис. 2.11). 

Таблиця 2.10 

Порівняння підгруп досліджуваних 

№ 

з/

п 

Модель 

наслідування 

Відмінності між підгрупами 

Підрупи 

3 і 1 

Підрупи 

3 і 2 

Підрупи 

1 і 2 

Підрупи 

3 і 4 

Підрупи 

2 і 4 

t p t p t p t p t p 
1 “Я” (мати) 4,76 ,001 5,41 ,001 ,067 - 4,77 ,001 0,91 - 

2 “Я” (батько) 3,32 ,01 5,22 ,001 ,785 - 2,62 ,01 0,22 - 

3 “Ти” 2,26 ,05 3,85 ,001 1,38 - 1,29 - 2,22 ,05 

4 “Ми” 1,46 - 2,98 ,01 1,12 - 1,1 - 0,71 - 

5 “Пра-Ми” 2,35 ,05 2,09 ,05 0,14 - 0,33 - 2,18 ,05 

 

Згідно з даними табл. 2.10, підгрупа 3 (досліджувані з правомірною 

поведінкою, здатні протистояти криміналізації), цілком відрізняється від 



134 
 

підгрупи1 (досліджувані з досвідом делінквентної поведінки, здатні протистояти 

криміналізації), за показниками моделей наслідування “Я”(мати), “Я”(батько), 

“Ти”, “Пра-Ми”. Від підгрупи 2 (досліджувані з делінквентною поведінкою і 

зниженою здатністю протистояти криміналізації) підгрупа 3 цілком 

відрізняється за всіма моделями наслідування. Наявні відмінності між 

підгрупами 3 і 4 (досліджувані з правомірною поведінкою): у підлітків, здатних 

протистояти криміналізації, вищими є показники за моделями наслідування 

“Я”(мати), “Я”(батько). Підгрупи 1 і 2 (досліджувані з досвідом делінквентної 

поведінки) істотно не відрізняються за показниками моделей наслідування 

Порівняння підгрупи 2 (досліджувані з досвідом делінквентної поведінки і 

підлітків і зниженою здатністю протистояти криміналізації) і підгрупи 4 

(досліджувані з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації) засвідчує наявність значних відмінностей за показниками 

моделей наслідування “Ти”, “Пра-Ми”.  

Можемо стверджувати, що підлітки з правомірною поведінкою і здатністю 

протистояти криміналізації, сприймають свої стосунки з матірʼю і батьком більш 

позитивно (порівняно з підлітками інших підгруп). Також підлітки оцінюють 

стосунки батьків між собою як більш позитивні, уважні, здатні долати проблеми, 

а ставлення батьків до світоглядних питань, релігії, майбутнього – як більш 

оптимістичне й обнадійливе (порівняно з підлітками, що мають досвід 

делінквентної поведінки). Крім того, підлітки з правомірною поведінкою і 

здатністю протистояти криміналізації, оцінюють ставлення батьків до 

навколишнього світу як більш відкрите, терпиме, сердечне, товариське, 

порівняно з підлітками, що мають досвід делінквентної поведінки і знижену 

здатність протистояти криміналізації . 

Підлітки з правомірною поведінкою і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації більш позитивно оцінюють стосунки між батьками та їхнє 

ставлення до світоглядних питань (порівняно з підлітками, що мають досвідом 

делінквентної поведінки і знижену здатність протистояти криміналізації).  
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Описане вище дає підстави вважати, що моделі наслідування як спосіб 

походження поведінкових особливостей підлітків залежить від їхньої здатності 

протистояння криміналізації. Об’єктом подальшого дослідження – стало 

виявлення міри і способу такого звʼязку. 

2.2.5. Зв'язок здатності підлітків протистояти криміналізації  

з актуальними здібностями, способами реагування  

на конфліктні ситуації та моделями наслідування поведінки 

Для зʼясування співвідношення здатності підлітків протистояти 

криміналізації та закономірностей їхньої поведінки, способів реагування на 

конфліктні ситуації та способів походження таких поведінкових особливостей 

застосовувався rₛ – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Результати 

обчислень подано у табл. 2.11 – 2.13. 

Згідно з даними табл. 2.11, здатність підлітків до протистояння 

криміналізації позитивно корелює з такими закономірностями поведінки: 

акуратність, чесність, старанність, справедливість, вірність, почуття часу, надія, 

ніжність, любов, віра. Негативна кореляція спостерігається з бережливістю і 

довірою. При цьому звʼязок із такими закономірностями поведінки, як почуття 

часу, любові, віри – середній, з іншими – слабкий. 

Таблиця 2.11 

Кореляція здатності підлітків протистояти криміналізації  

та закономірностей їхньої поведінки 

№ 

з/п 

Закономірності поведінки Показник кореляції із 

здатністю протистояти 

криміналізації 

Рівень 

статистичної 

значущості 

1 Акуратність 0,297 0,01 

2 Охайність -0,059 - 

3 Пунктуальність -0,130 - 

4 Ввічливість 0,096 - 

5 Чесність 0,170 0,05 

6 Старанність 0,248 0,01 

7 Совісність 0,155 - 

8 Бережливість -0,176 0,05 

9 Слухняність  0,085 - 

10 Справедливість 0,226 0,01 
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11 Вірність 0,299 0,01 

12 Терпіння 0,096 - 

13 Розподіл часу 0,535 0,01 

14 Контакти -0,101 - 

15 Довіра -0,186 0,05 

16 Надія 0,177 0,05 

17 Ніжність 0,185 0,05 

18 Любов 0,389 0,01 

19 Віра 0,371 0,01 

Як бачимо з табл. 2.12, спостерігається слабкий прямий звʼязок між 

здатністю підлітків протистояти криміналізації та “Фантазії” як способом 

реагування на конфліктні ситуації. Тобто, із зростанням здатності підлітка 

застосовувати творчість, уяву для вирішення проблем (з’являється можливість 

подумки вирішувати свої конфлікти, досягати бажаних успіхів чи карати 

кривдників) до певної міри зростає його здатність протистояти криміналізації. 

Таблиця 2.12 

Кореляція здатності підлітків протистояти криміналізації  

та способів їхнього реагування на конфлікти 

№ 

з/п 

Спосіб реагування  

на конфліктні ситуації 

Показник кореляції  

із здатністю протистояти 

криміналізації 

Рівень 

статистичної 

значущості 

1 Сфера “Тіло” 0,003 - 

2 Сфера “Діяльність” -0,570 - 

3 Сфера “Контакти” 0,003 - 

4 Сфера “Майбутнє” 0,217 0,01 

 

Як бачимо з табл. 2.13, здатність підлітків протистояти криміналізації 

позитивно корелює з моделями наслідування “Я”(мати), “Я”(батько), “Ти”, 

“Ми”. При цьому звʼязок із моделлю наслідування “Я”(мати) є – середній, з 

іншими моделями – слабкий. 

Таблиця 2.13 

Кореляція здатності підлітків протистояти криміналізації  

та сфер походження їх поведінкових особливостей 

№ 

з/п 

Сфера походження 

поведінкових особливостей 

Показник кореляції  

із здатністю протистояти 

криміналізації 

Рівень 

статистичної 

значущості 

1 2 3 4 

1 Модель “Я” 

(Мати) 

 

0,403 

 

0,01 
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Батько) 0,272 0,01 

2 Модель “Ти” 0,269 0,01 

3 Модель “Ми” 0,166 0,05 

4 Модель “Пра-Ми” -0,067 – 

 

Застосування rₛ – коефіцієнта рангової кореляції Спірмена дало 

можливість виявити звʼязок здатності підлітків протистояти криміналізації в 

окремих конфліктних ситуаціях криміногенних спокус з їхніми поведінковими 

особливостями ( табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Кореляція здатності підлітків протистояти криміналізації  

в окремих конфліктних ситуаціях та їхніх поведінкових особливостей 

№ 

з/п 

Особливості поведінки Показник кореляції 

Конфліктні ситуації (1-6) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акуратність 0,171* 0,140 0,181* 0,137 0,210** 0,226** 

2 Охайність 0,001 0,079 0,054 0,106 -0,061 -0,185* 

3 Пунктуальність -0,100 0,120 -0,006 0,033 0,067 -0,154* 

4 Увічливість -0,028 0,046 -0,100 0,161* 0,088 -0,013 

5 Чесність 0,040 0,009 -0,037 0,137 0,021 0,194* 

6 Старанність 0,110 0,146 0,138 0,195* 0,093 0,110 

7 Совісність 0,064 0,103 0,074 0,182* 0,068 0,046 

8 Бережливість 0,032 -0,051 -0,049 -0,100 -0,070 -0,122 

9 Слухняність 0,129 0,127 0,119 0,156* 0,151 -0,075 

10 Cправедливість -0,069 0,154 -0,028 0,179* 0,085 0,151 

11 Вірність 0,240** 0,177* 0,186* 0,165* 0,175* 0,250** 

12 Терпіння 0,053 0,140 0,016 0,137 0,073 0,017 

13 Розподіл часу 0,230** 0,172* 0,185* 0,338** 0,330** 0,405** 

14 Контакти 0,027 -0,047 -0,054 0,048 -0,038 -0,119 

15 Довіра 0,018 0,014 -0,092 -0,112 -0,095 -0,148 

16 Надія 0,094 0,159* -0,048 0,129 0,149 0,113 

17 Ніжність 0,141 0,019 -0,016 0,108 0,045 0,251 

18 Любов 0,205** 0,150 0,125 0,202** 0,337** 0,315** 

19 Віра 0,069 0,208** 0,166* 0,251** 0,164* 0,182* 

20 Сфера “Тіло” -0,069 -0,089 0,037 -0,051 -0,017 0,00 

21 Сфера “Діяльність” -0,031 0,068 -0,093 0,051 -0,074 -0,053 

22 Сфера “Контакти” -0,026 0,108 0,010 -0,003 -0,076 0,014 

23 Сфера “Фантазії” 0,180* 0,145 0,106 0,181* 0,039 0,168* 

24 Модель “Я” Мати 

Модель Батько 

 

0,098 

0,113 

 

0,208 

0,124 

 

0,123 

0,148 

 

0,350** 

0,309** 

 

0,178* 

0,080 

 

0,213** 

0,125 

25 Модель “Ти” 0,195* 0,130 0,168* 0,208** 0,118 0,202** 

26 Мождель “Ми” 0,074 0,185* 0,016 0,140 0,180* 0,084 

27 Модель “Пра-Ми” 0,026 0,126 -0,012 0,044 -0,072 -0,167* 
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*    – показник кореляції на рівні значущості 0,05; 

**  – показник кореляції на рівні значущості 0,01. 

 

За даними таблиці 2.14, здатність протистояти криміналізації у 

змодельованих ситуаціях, що можуть спровокувати ненавмисну крадіжку 

(„приваблива річ не на своєму місці”), слабко повʼязана з акуратністю, вірністю, 

почуттям часу, любовʼю, сферою “Майбутнє” (спосіб реагування на конфліктні 

ситуації) та моделлю наслідування “Ти”. Здатність протистояти криміналізації у 

змодельованих ситуаціях, що можуть спровокувати хуліганство у відповідь на 

провокації, слабко повʼязана з вірністю, почуттям часу, надією, вірою і моделлю 

наслідування “Ми”. Здатність протистояти криміналізації у ситуаціях, що можуть 

спровокувати хуліганство як спосіб структурування часу, слабко повʼязана з 

акуратністю, вірністю, почуттям часу, вірою та моделлю наслідування “Ти”.  

Здатність протистояти криміналізації у ситуаціях, що можуть спровокувати 

делінквентну поведінку як спосіб адаптації до навколишнього середовища, 

завоювання визнання у групі, середньою мірою повʼязана з почуттям часу, 

моделями наслідування “Я” (мати), “Я” (батько) та слабо повʼязана з увічливістю, 

старанністю, совісністю, слухняністю, справедливістю, вірністю, любовʼю, вірою, 

сферами “Майбутнє” (спосіб реагування на конфліктні ситуації, моделлю 

наслідування “Ти”.  

Здатність протистояти криміналізації у конфліктних ситуаціях, що можуть 

спровокувати делінквентну поведінку на підґрунті соціально прийнятної мети 

(відзначається невмінням її учасника передбачити можливі негативні наслідки 

своїх дій), середньою мірою повʼязана з почуттям часу і любовʼю та слабко 

повʼязана з акуратністю, вірністю, вірою і моделями наслідування “Я” (мати), 

“Ми”. Здатність протистояти криміналізації у конфліктних ситуаціях, що можуть 

спровокувати делінквентну поведінку, зумовлену невеликим життєвим досвідом 

(не враховуються усі обставини ситуації), до мірою повʼязана з почуттям часу і 

любовʼю та слабко повʼязана з акуратністю, охайністю, пунктуальністю, чесністю, 

вірністю, вірою, сферою “Майбутнє”(спосіб реагування на конфліктні ситуації та 
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моделями наслідування “Я” (мати), “Ти”, “Пра-Ми” (звʼязок здатності протистояти 

криміналізації у цій конфліктній ситуації зі світоглядними уявленнями батьків 

обернений – обережність поєднана із зниженням оптимізму в ставленні до 

майбутнього). 

 З аналізу кореляцій здатності підлітків протистояти криміналізації та 

актуальних здібностей, способів реагування на конфліктні ситуації, моделей 

наслідування поведінкових особливостей можемо виокремити психологічні 

характеристики – 17 із 28, що так чи інакше повʼязані із зазначеною здатністю. 

Окрім того, як свідчать дані кореляційної матриці, отриманої з допомогою 

програми IBMSPSS Statistics 21), існують тісні звʼязки між самими поведінковими 

особливостями досліджуваних.  

Із метою виокремлення типових поведінкових особливостей підлітків, 

здатних протистояти криміналізації, здійснено факторний аналіз первинних 

статистичних даних за допомогою програми із подальшим використанням методів 

головних компонент і варімакс-обертанням.  

Аналіз поведінкових особливостей підлітків із високим рівнем здатності 

протистояти криміналізації виявив п’ять основних компонент, що описують 

73,87% дисперсії. Матриця даних факторного аналізу містить значення 

досліджуваних поведінкової особливості за виокремленими факторами (табл. 2.15). 

 Як бачимо з таблиці 2.15, перший фактор інтегрує такі найбільш вагомі за 

значенням поведінкові закономірності: терпіння (0,847), почуття часу (0,915), 

ніжність (0,713) та сферу “Майбутнє” (0,937) (спосіб реагування на конфліктні 

ситуації). Оскільки цей фактор обʼєднує первинні здібності людини (у термінах 

Н. Пезешкіана), що виявляють її емоційну сферу, та спосіб реагування на 

конфліктні ситуації через інтуїцію і творчість, то його умовно названо “емоційно-

інтуїтивним”. 

Другий фактор об'єднує такі поведінкові особливості з найбільшим 

значенням: охайність (0,741), чесність (0,793), слухняність (0,845). Навколо цього 

фактора згруповані вторинні здібності людини (у термінах Н. Пезешкіана), 

показники розвитку яких свідчать про здатність підлітків до організованості, 
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порядку, задоволення прохань, а також про їхню добросовісність і правдивість. 

Такий фактор визначений нами як “виконавчий” тип поведінки. 

Довкола третього фактора поведінкові особливості підлітків групуються з 

найбільшими значеннями, а саме: ввічливість (0,777) (вторинна актуальна 

здібність); сфера “Контакти” (0,713) як спосіб реагування на конфліктні ситуації; 

моделі “Ми” (0,751) як взірець наслідування поведінки. За своєю сутністю ці 

 

 

Таблиця 2.15 

Матриця даних факторного аналізу 

Особливість поведінки 

Фактор 

1 

(19,667%) 

2 

(16,514%) 

3 

(13,583%) 

4 

(13,454%) 

5 

(10,653%) 

Акуратність ,141 ,420 ,085 ,481 ,199 

Охайність ,034 ,741 ,421 -,067 ,095 

Пунктуальність -,051 ,558 -,095 ,352 -,498 

Увічливість -,163 ,242 ,773 ,172 ,178 

Чесність -,065 ,793 ,189 ,236 -,235 

Старанність ,681 ,583 -,102 ,124 -,274 

Совісність ,673 ,583 -,102 ,124 -,274 

Бережливість ,267 -,117 ,100 -,868 ,191 

Слухняність -,002 ,845 -,070 -,273 -,017 

Справедливість ,240 -,213 ,271 ,832 -,101 

Вірність ,065 -,040 ,181 ,622 ,285 

Терпіння ,847 -,002 -,079 -,156 ,286 

Розподіл часу  ,915 ,257 -,179 ,050 ,099 

Контакти -,677 ,261 -,173 -,561 ,221 

Довіра -,203 -,075 ,208 -,221 ,764 

Надія ,124 ,018 -,098 ,086 ,839 

Ніжність ,713 -,255 -,129 ,233 -,128 

Любов ,293 ,271 -,267 ,352 ,573 

Віра ,531 -,213 ,375 ,517 ,044 

Сфера “Тіло” ,071 ,218 ,697 ,140 -,244 

Сфера “Діяльність” ,243 -,085 ,620 -,530 ,107 

Сфера “Контакти” -,128 -,519 ,713 ,128 ,089 

Сфера “Майбутнє” ,937 ,018 ,016 ,046 ,156 

Модель “Я” (мати) ,323 ,386 -,221 ,321 ,434 

Модель “Я” (батько) ,075 ,679 ,219 -,004 ,344 

Модель “Ти” ,594 ,528 -,103 -,257 ,136 

Модель “Ми” -,030 ,250 ,751 ,173 -,042 

Модель “Пра-Ми” -,191 -,032 ,662 -,043 -,016 
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поведінкові особливості безпосередньо повʼязані зі спілкуванням: увічливість 

передбачає хороші манери(сфера “Контакти”) – пошук спілкування, близькості, 

привʼязанності; модель “Ми” наслідування відкритого, терпимого, сердечного 

ставлення батьків (чи осіб, які їх заміняють) до навколишніх. Таким чином, цей 

тип поведінки отримав назву “комунікативний”. 

Четвертий тип обʼєднує такі поведінкові особливості з найбільшим 

значенням: бережливість (-0,868 – знак “-” указує на протилежне значення цієї 

актуальної здібності, тобто нерозсудливе витрачання коштів, невпорядковане 

поводження з грошима і речами та справедливість (0,832). Завдяки цим 

вторинним здібностям підліток обмірковує наслідки своєї поведінки. Тому 

четвертий тип умовно названо “розсудливим”. 

Довкола пʼятого типу групуються такі поведінкові особливості, що мають 

найвище значення: довіра (0,764) і надія (0,839). Це первинні актуальні 

здібності, що передбачають здатність сприймати себе й інших як неповторних 

особистостей, позитивну установку щодо певних способів поведінки, якими 

володіє людина чи яких від неї очікують; а також здатність визнавати майбутні 

можливості для розвитку, орієнтуватися на майбутнє. Зважаючи на спільне у 

цих поведінкових особливостях, пʼятий тип умовно названо “оптимістичний”. 

Отже, можемо констатувати тісний звʼязок здатності підлітків протистояти 

криміналізації з їхніми первинними (терпіння, почуття часу, ніжність, довіра, 

надія) і вторинними актуальними здібностями (охайність, чесність, слухняність, 

увічливість, культура поведінки з грошима, справедливість), здатністю творчо 

вирішувати конфліктні ситуації із ставленням до навколишніх та перейнятим від 

батьків досвідом. Очевидно, що розвиток у підлітків здатності протистояти 

криміналізації, зумовлюється комплексами особливостей їхньої поведінки. 

Висновки до другого розділу 

Для з’ясування здатності підлітків протистояти криміналізації 

змодельовано ситуації, що містять криміногенні спокуси: 1) ненавмисна 
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крадіжка (“приваблива річ не на своєму місці”); 2) хуліганство у відповідь на 

провокації; 3)хуліганство як спосіб структурування часу; 4) делінквентна 

поведінка як спосіб адаптації до навколишнього середовища, завоювання 

визнання у групі; 5) делінквентна поведінка, що виникає на підґрунті соціально 

прийнятної мети, але відзначається невмінням її учасника передбачити можливі 

негативні наслідки своїх дій; 6) делінквентна поведінка, зумовлена життєвою 

недосвідченістю (не враховуються усі обставини конфліктної ситуації).  

За здатністю протистояти криміналізації у змодельованих конфліктних 

ситуаціях вдавалось виокремити такі підгрупи підлітків: 1) підлітки з досвідом 

делінквентної поведінки, здатні протистояти криміналізації; 2) підлітки з 

досвідом делінквентної поведінки і зниженою здатністю протистояти 

криміналізації; 3) підлітки з правомірною поведінкою, здатні протистояти 

криміналізації; 4) підлітки із правомірною поведінкою і зниженою здатністю 

протистояти криміналізації. 

З’ясовано відмінності щодо вираження підлітками, які входять до різних 

підгруп, поведінкових особливостей (“актуальних здібностей” – у термінах 

Н. Пезешкіана), способів реагування підлітків із різною здатністю протистояти 

криміналізації на конфліктні ситуації у моделях наслідування “Я”(мати), 

“Я”(батько), “Ти”, “Пра-Ми”. Зокрема, у досліджуваних із правомірною 

поведінкою, що здатні протистояти криміналізації, більшою мірою виявляються 

(порівняно з іншими підгрупами підлітків) такі закономірності поведінки: 

акуратність, увічливість, чесність, старанність, совісність, бережливість, 

слухняність, справедливість, вірність, почуття часу, довіра, надія, любов, віра. 

Показники розвитку цих особливостей поведінки свідчать про більш виражені в 

підлітків здатності до організованості, прагнення до порядку, впорядкованості 

простору довкола себе, намагання бути тактовним, дружелюбним, любʼязним, 

виявляти здатність до позитивного емоційного ставлення до інших, до 

прийняття особистості іншої людини. До того всього, такі підлітки проявляють 

готовність протягом тривалого часу віддаватися напруженій та виснажливій 

роботі для досягнення поставленої мети, принциповість, ретельність у справах, 
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довершеність. Вони більше схильні до розсудливого поводження з грошима – 

без скупості й марнотратства, стараються задовольняти прохання, виконувати 

доручення, накази авторитетної людини, однак без сліпого наслідування, 

намагаються керуватись у своїй поведінці здебільшого розумними 

міркуваннями, ніж особистими привʼязанностями.  

Виявляють більшу непохитність у свідомому чи несвідомому 

дотримуванні норм і принципів; схильні до впорядкованого розподілу часу; їм 

властиві тенденції піддавати сумніву інформацію, що надходить ззовні. Цим 

підліткам властива здатність до вільного висловлювання своєї думки, бути 

оптимістами з орієнтацією на майбутнє; мати впевненість у навколишньому 

світі, вірити у сенс свого життя та в здійсненність своїх планів.  

У досліджуваних із правомірною поведінкою, що здатні протистояти 

криміналізації, спостерігається схильність реагувати на конфліктні ситуації 

через сферу “Фантазії”. Це свідчить про тенденцію до вирішення проблеми 

завдяки творчому підходу. Підлітки з правомірною поведінкою, що здатні 

протистояти криміналізації, значно відрізняються від підлітків інших підгруп 

способами реагування на конфліктні ситуації через сфери: “Діяльність” і 

“Контакти” (порівняно з підлітками, що мають досвід делінквентної поведінки і 

здатні протистояти криміналізації), “Тіло” і “Фантазія” (порівняно з підлітками з 

делінквентною поведінкою і зниженою здатністю протистояти криміналізації), 

“Тіло” (порівняно з підлітками з правомірною поведінкою і зниженою здатністю 

протистояти криміналізації). 

Зʼясовано, що найбільшою мірою розвиток здатності підлітків протистояти 

криміналізації, зумовлюється особливостями їхньої емоційної сфери: вмінням 

цінувати час, здатністю любити і приймати любов, вірою в себе та інших, а 

також особливостями їхніх стосунків з матірʼю та батьком. 

Констатовано звʼязок здатності підлітків протистояти криміналізації з 

їхніми первинними (почуття часу, любов, віра, ніжність, довіра, надія, вірність) і 

вторинними актуальними здібностями (акуратність, чесність, старанність, 

бережливість, культура поведінки з грошима, справедливість) здатністю творчо 
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вирішувати конфліктні ситуації та ставленням до навколишніх, перейнятим від 

батьків. При цьому розвиток у підлітків здібності протистояти криміналізації 

зумовлюється не однією з перелічених особливостей поведінки, а їх 

комплексами. 

Виділено типи здатностей підлітків протистояти криміналізації залежно 

від міри її звʼязку з поведінковими особливостями, а саме: 1) емоційно-

інтуїтивний (підлітки здатні відтерміновувати виконання бажань, схильні до 

впорядкованого розподілу часу; сприймають іншу людину як особистість, 

проявляють творчість у вирішенні конфліктних ситуацій); 2) виконавчий 

(підлітки прагнуть до організованості й злагодженості, впорядкованості 

простору довкола себе, здатні зважати на прохання, доручення, накази 

авторитетної людини, однак без намагання бездумно їм наслідувати; здатні до 

відкритого висловлювання своєї думки);  3) комунікативний (підліткам властиві 

хороші манери, дружелюбність; вони здатні бути люб’язними, встановлювати і 

підтримувати стосунки при виникненні проблем; наслідувати від батьків 

відкрите, товариське ставлення до оточуючих людей); 4) розсудливий (підлітки 

здатні розпоряджатися грошима та речами, керуватись у своїй поведінці 

розумними міркуваннями більше, ніж особистими схильностями);  

5) оптимістичний (підлітки здатні сприймати себе й інших у їхній 

неповторності, критично оцінювати інформацію, визнавати перспективи свого 

розвитку, розуміти відносність досягнутого). 

Виокремлені поведінкові особливості досліджуваних (містять актуальні 

здібності, способи реагування на конфліктні ситуації, моделі наслідування) 

будуть враховані при розробленні заходів, спрямованих на розвиток здатності 

підлітків протистояти криміналізації. 

 

Результати емпіричного дослідження подано у публікаціях автора [94; 98; 

101; 102; 103; 104]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЩО 

ПІДВИЩУЄ ЗДАТНІСТЬ ПРОТИСТОЯТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

У третьому розділі роботи обґрунтовано принципи, методи і прийоми 

цілеспрямованого формування у підлітків здатності протистояти криміналізації. 

Описано зміст розробленої програми психотренінгу. Особливу увагу приділено 

висвітленню формувального етапу експерименту, обґрунтуванню програми 

тренінгу та її ефективності.  

3.1.  Принципи, методи і прийоми формування у підлітків  

здатності протистояти криміналізації 

У контексті нашого дослідження під цілеспрямованим психологічним 

упливом розуміємо надання психологом/педагогом кваліфікованої допомоги 

підліткам з метою досягнення позитивних результатів у розвитку їхньої здатності 

протистояти криміналізації. 

Для отримання передбачуваного розвивального ефекту вважали за доцільне 

дотримуватися таких принципів: 

1. Розвивальна стратегія взаємодії – орієнтація на позитивні зміни 

особистості у процесі діалогу. 

2. Інтеріоризація – результат розвивального впливу; висновки, і відкриття 

підлітків мають стати їхніми переконаннями. 

3. Безпосередність впливу – передавання інформації під час безпосереднього 

спілкування. 

4. Формування стереотипів правомірної поведінки – залучення до 

повторюваної діяльності чи інакше організованої, руйнування стереотипів 

поведінки, що знижують здатність протистояти криміналізації, зміна їх основи; 

поновлення референтної групи. 
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5. Формування образу “Я” – вироблення характеристики, що підвищують 

стійкість до криміногенних спокус. 

Як свідчать результати факторного аналізу емпіричних даних, отриманих у 

нашому дослідженні, характеристиками, що підтверджують стійкість підлітків до 

кримінальних спокус є такі: 

– емоційно-інтуїтивні (здатність чекати, відтермінувати виконання бажань; 

схильність до розумного й раціонального розподілу часу; прийняття іншої людини 

як особистості; творче вирішення конфліктних ситуацій);  

– виконавчість (прагнення до організованості, впорядковування простору 

довкола себе; намагання дотримуватися прохання, виконувати доручення, накази 

авторитетної людини, однак без сліпого наслідування; здатність до відкритого 

висловлювання своєї думки); 

– комунікативні (тактовність, дружелюбність, здатність бути любʼязним; 

здатність встановлювати і підтримувати стосунки при виникненні проблем; 

здатність наслідувати відкрите, терпиме, товариське ставлення до навколишніх); 

– розсудливість (впорядкована(розсудлива) поведінка з грошима і речами; 

здатність керуватись у своїй поведінці розумними міркуваннями, а не особистими 

привʼязаностями); 

– оптимістичність (здатність приймати себе та інших як неповторних 

особистостей, критично оцінювати інформацію; вміння визнавати майбутні 

можливості для розвитку, розуміти відносність майбутніх досягнень). 

Окрім названих, приділена увага формуванню інших актуальних здібностей, 

що пряма корелюють зі здатністю протистояти криміналізації:  

– старанності (готовність протягом тривалого часу віддаватися напруженій і 

виснажливій роботі для досягнення певної мети); 

– вірності (принциповість, ретельність у справах, довершеність);  

– вірі (здатність цікавитись питаннями сенсу життя). 

6. Залучення до спільної діяльності – фіксація уваги підлітків на певних 

видах особливостей поведінки, способах реагування на конфліктні ситуації, 
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розширення спектра позитивних характеристик поведінкових реакцій, підготовка 

до реалізації правомірної поведінки у конфліктних ситуаціях. 

7. Вибір способів реалізації потреб – набуття досвіду задоволення особистих 

соціально прийнятними способами. 

Для втілення у реальну діяльність зазначених вище принципів і досягнення 

поставленої мети було вибрано метод групової роботи. Саме завдяки йому 

здійснюються групові механізми впливу на особистість та “…досягаються зміни 

тих характеристик, з якими повʼязане виникнення труднощів і проблем у 

найрізноманітніших сферах життєдіяльності людини” [88; 90]. 

Однією з доцільних форм групової роботи для розвитку в підлітків здатності 

протистояти криміналізації вважаємо психологічний тренінг. 

Тренінг – це інтерактивна форма групової роботи, яка забезпечує активну 

участь і творчу взаємодію учасників групи між собою та з ведучим. 

Психологічний тренінг – форма організації групового навчання, яка 

передбачає розвиток теоретичних і практичних навичок соціальних й особистісних 

[4139]. 

Підґрунтям ефективності групового навчання є такі його механізми: 

– створення сприятливої для саморозкриття і позитивних змін; емоційної 

атмосфери (за безумовного прийняття); 

– вибудовування спільних тем для обговорення, у процесі якого виникає 

спільне для усіх учасників проблемне поле. Відповідно кожен має можливість 

опрацювати важливе для себе питання у присутності інших учасників групи та 

отримати від них допомогу;  

– модифікація норм поведінки і систем внутрішніх переконань (можуть 

піддаватись обговоренню). Це дає змогу з’ясовувати, чому людина сприймає ті чи 

ті речі, предмети, факти, або не сприймає їх. Учасники групи можуть відкрити для 

себе, чому людина дотримується тієї чи іншої норми (моделі) поведінки, а не її 

зразка, прийнятого більшістю. Завдяки такому взаємообміну інформацією в 

учасників груп змінюється его-синтонічна позиція (“мої переконання 

найправильніші, тому що у мене не може бути неправильних переконань”) на его-
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дистонічну (критичне ставлення до своїх поглядів), що є фундаментом подальших 

змін; 

– спостереження за особливостями взаємодії інших, усвідомлення наслідків 

тих чи інших моделей поведінки; 

– у групі учасники отримують ефективний зворотний звʼязок про себе і свою 

поведінку; 

– налагодження у групі ефективного зворотного зв’язку для усвідомлення її 

учасниками своєї поведінки; 

– безпечне випробування нових моделей поведінки [44]; 

– зближення учасників групи (одні члени групи можуть стати значущим для 

інших і увійти до їхньої референтної групи). 

Змістове наповнення програми психологічного тренінгу складали 

інтерактивні технології, які спрямовані на “взаємодію”, тобто активну участь всіх 

учасників групового процесу. 

У нашому варіанті тренінгової програми інтерактивні технології 

застосовувались з метою формування у підлітків моделей поведінки, що 

зумовлюють здатність  протистояти криміногенним спокусам. Даючи аналіз своїх 

поведінкових реакцій та реакцій учасників, у підлітків формується здатність до 

змін своєї поведінки на рівні усвідомленого їх засвоєння, що дозволяє говорити про 

інтерактивні технології не тільки як про процес навчання, а й виховання . Крім 

того, застосування таких технологій, на нашу думку, сприятиме розгортанню 

“самого життя”, де учасники “проживають” конкретну подію, що спланована, 

структурована, концентрована за принципом “тут і зараз”. Основними 

технологіями виступили: дискусія, групова дискусія; ігрові методи – ситуаційно-

рольові, творчі й імітаційні ігри, спрямовані на досягнення поставленої мети. 

Розкриємо їх сутнісні характеристики. 

Метод дискусії застосовувався нами в якості групової роботи з метою 

надання можливості учасникам тренінга висловлювати свої думки, розглядати 

конфліктну ситуацію (проблему) з різних сторін, аналізувати виявлені переживання 

та актуалізувати приховані, відкрито висловити свою позицію з опертям на знання, 



149 
 

позитивний досвід (батьків, рідних, однолітків та інших авторитетних осіб), 

розширювати, поглиблювати, а, інколи й змінювати за допомогою саморефлексії 

його. Особливістю проведення методу дискусії було формування здатності щодо 

задоволення своєю потребою у визнанні й повазі. Використовували такі види 

дискусій: структуровані (оголошувалася тема для обговорення та чітко 

регламентувався порядок її проведення), тематичні (обговорювалися важливі 

проблеми) та біографічні (переосмислювався минулий досвід).  

Групова дискусія – спільне обговорення якогось спонтанного питання, що дає 

можливість з’ясовувати, змінити думки, позиції та установки учасників групи під 

час безпосереднього спілкування. Важливими елементами дискусії є врахування 

поглядів учасників тренінгу на розв’язання того чи іншого питання та створення 

атмосферу довіри і взаємоповаги. 

Ігрові методи – ситуаційно-рольові, творчі й імітаційні ігри.  

Ситуаційно-рольові ігри використовувались нами з метою створення 

несподіваної ситуації, в якій пропонувалося прийняти позицію (роль) когось із 

учасників і потім напрацювати спосіб, який дозволить привести цю ситуацію до 

логічного завершення. 

Імітаційні ігри використовувалися з метою моделювання поведінки, 

характерної для повсякденного життя та для реальних ситуацій, які формують 

здатність протистояти протиправним, криміногенним ситуаціям. Важливим під час 

розв’язання підлітками імітаційних ігор було поведінкові реакції, міра їх 

усвідомленості для подальшої дискусії. Крім того, ігрові методи сприяють 

подолання скутості й напруженості учасників, зняття “психологічного захисту”. 

Діагностична мета цих методів – швидке виявлення труднощів у спілкуванні, 

інтенсифікація процесу навчання, вироблення і закріплення нових навичок 

поведінки, способів оптимальної взаємодії з іншими людьми, комунікативних 

умінь [44]. 

Для реалізації програми через ігрові методи застосовували такі прийоми: 

бесіду, розповідь, пояснення, інтервʼю, аналіз життєвих випадків, спостереження, 
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самоаналіз (рефлексія), перегляд відеоматеріалів, розігрування ситуацій, заданих 

певною вправою чи грою; роботу з притчами; наратив. 

На етапі формувального експерименту стратегією роботи з цілеспрямованого 

розвитку в підлітків здатності протистояти криміналізації була п’ятикрокова 

модель позитивної психотерапії Н. Пезешкіана [179; 180]. Вкажемо на доцільність 

позитивної психотерапії як ресурсно-фокусованого методу, що системно поєднує у 

собі психодинамічний, когнітивний і поведінковий елементи. Це забезпечує 

короткотерміновість консультування у її здійсненні. П’ятикрокова стратегія 

психотерапевтичної допомоги ґрунтується на принципі консультування, у процесі 

якого клієнти вчаться надавати собі допомогу. 

Для розвитку психологічних характеристик підлітків, необхідних для 

забезпечення їхньої стійкості до криміногенних спокус, дотримувалися таких 

етапів роботи (протягом усього тренінгу та впродовж занять з розвитку тих чи 

інших якостей):  

1) спостереження/дистанціювання – ознайомлення з метою тренінгу і 

змістом конкретних занять, розкриття значення різних психологічних 

характеристик особистості (що підлягають розвитку під час тренінгу) та їх упливу 

на поведінку, зʼясування специфіки розвитку індивідуальності кожного учасника 

групи; 

2) інвентаризація – зʼясування походження психологічних характеристик 

учасників групи, проведення вправ для їхнього розвитку; 

3) ситуативне підбадьорення – акцентування на досягненнях учасників 

групи, рефлексія досвіду, що набутий під час занять; 

4) вербалізація – обговорення складних конфліктних ситуацій 

криміногенного спрямування, у які можуть потрапити підлітки, способів поведінки 

у них; 

5) розширення системи цілей – складання планів на найближче та більш 

віддалене майбутнє, обговорення того, яким чином досвід, що набутий під час 

тренінгових занять, може допомогти їх учасникам у повсякденному житті.  
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Основним механізмом розвитку в підлітків готовності до протистояння 

криміналізації стала гармонізація особистості – набуття нового поведінкового 

досвіду та його закріплення. Наше уявлення узгоджується з поглядами відомих 

учених. Так, за К. Юнгом, фундаментальний психологічний закон аналогічний 

принципу збереження енергії у фізичному світі: жодна психічна величина не може 

щезнути без заміни її на іншу, рівну за інтенсивністю [276]. За П. Горностаєм та 

С. Васьківською, у ланцюг умовно-рефлекторних зв’язків, які лежать в основі будь-

якого з психічних феноменів, легше вплести нову ланку, ніж знищити стару [59, с. 

79].  

3.2.  Зміст психологічного тренінгу здатності підлітка  

протистояти криміналізації 

Програма психотренінгу здатності підлітків протистояти криміналізації 

містить 15 занять (одне заняття проводиться раз на два тижні протягом 

навчального року і триває дві академічні години).  

Виходячи з описаних вище принципів розвитку в підлітків здатності 

протистояти криміналізації, особливостями проведення тренінгу були: 

1) фасилітуюче спілкування; 2) зосередження уваги на рефлексії; 3) відкритість і 

щирість у спілкуванні; 4) зʼясування та аналіз поглядів підлітків на різні конфліктні 

ситуації, розігрування життєвих ситуацій, закріплення вибраних варіантів 

поведінки як оптимальних у кількох аналогічних ситуаціях; 5) використання 

комплексного, глибинного, системного й індивідуального підрозділів до 

формування образу “Я”, характеристики якого забезпечують стійкість до 

криміногенних спокус (дібрані методи і прийоми передбачали роботу з 

комплексом закономірностей поведінки, містили елементи психотерапії, 

застосовувались у роботі як з підлітками, так і їхніми батьками, а також 

враховували різну міру зосередженості на роботі з окремими поведінковими 

закономірностями різних підлітків); 6) робота мала груповий характер – 
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здійснювалась або у групі в цілому, або у підгрупах; 7) скерування уваги на 

життєвий досвід підлітків.  

Опишемо основні етапи психотренінгу здатності підлітків протистояти 

криміналізації. 

І. Спостереження. Цей етап охоплює три заняття (два – з підлітками, одне – 

з їхніми батьками), спрямованих на: 1)налаштування на роботу; 2)самопізнання 

підлітками закономірностей їхньої поведінки; 3)аналіз взаємодії батьків і дітей. 

ІІ. Інвентаризація. Передбачає три заняття (два – з підлітками, одне – з 

їхніми батьками); спрямованих на аналіз походження закономірностей поведінки 

підлітків, її сильних і слабких сторін; вправляння у застосуванні нових навичок 

поведінки; аналіз батьками способів підтримки позитивних поведінкових 

закономірностей їхніх дітей. 

ІІІ. Ситуативне підбадьорення. Передбачає три заняття (два – з підлітками, 

одне з їхніми батьками) зорієнтованих на: 1) аналіз підлітками своїх досягнень; 

2) поширення підлітками позитивного досвіду поведінки; 3) обговорення батьками 

позитивного досвіду виховання їхніх дітей.  

ІV. Вербалізація. Передбачає три заняття (два – з підлітками, одне – з їхніми 

батьками), спрямованих на: 1) аналіз підлітками поведінки їхніх однолітків у 

ситуаціях криміногенних спокус; 2) аналіз свого досвіду поведінки у ситуаціях 

криміногенних спокус; 3) аналіз батьками способів підтримки правомірної 

поведінки їхніх дітей. 

V. Розширення системи цілей. Охоплює три заняття (два – з підлітками, одне 

– з їхніми батьками) і передбачає: 1) зосередження на роботі з мріями (фантазіями) 

підлітків; 2) складання підлітками планів на майбутнє; 3) аналіз батьками значення 

і сутності теперішніх їхніх дій для завтрашньої самореалізації дітей.  

Кожне заняття, як з підлітками, так і з їхніми батьками, містить п’ять етапів 

роботи: 

Перший етап – спостереження (ознайомлення з метою заняття, зʼясування 

особливостей прояву в учасників тренінгу закономірностей поведінки);  
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Другий – інвентаризація (зʼясування впливу закономірностей поведінки 

учасників на їхнє життя, способи походження цих закономірностей, з’ясування 

уявлень учасників тренінгу про ідеал/норму поведінки у конфліктних ситуаціях, 

що розглядаються); 

Третій – ситуативне підбадьорення (аналіз учасниками тренінгу сильних 

сторін своєї поведінки);  

Четвертий – вербалізація (аналіз учасниками тренінгу необхідних змін у 

своїй позиції, ознайомлення з іншими соціально прийнятними способами 

поведінки, вправляння у нових моделях поведінки; 

П’ятий – розширення системи цілей (рефлексія набутого досвіду, аналіз 

можливостей його впровадження у реальну дійсність). 

Описані етапи роботи реалізовувались у певній послідовності. 

Під час першого заняття підлітки налаштовувалися на взаємодію у процесі 

тренінгу, розвивали здатність до самоспостереження.  

Перший етап першого заняття – спостереження. Ведучий спостерігав за 

учасниками, учасники – один за одним, за процесом роботи, за собою під час 

привітання, ознайомлення з основними завданнями заняття, вироблення правил 

роботи групи та виконання вправ для розігріву. Разом із підлітками було вироблено 

такі правила взаємодії під час тренінгових занять: щирість у спілкуванні; 

обов’язкова участь у роботі групи протягом кожного заняття; не поширення 

інформації про обговорювані проблеми поза межами групи; не обговорення чиїсь 

проблеми з людьми, які не беруть участь у тренінгу, а також із членами групи поза 

тренінгом (краще це робити безпосередньо на занятті); кожен член групи має право 

сказати “стоп”, щоб припинити обговорення його проблеми, чи щось уточнити; 

кожен говорить лише за себе, від свого імені (не варто відступати від обговорення 

конкретної проблеми і допускати міркування типу: “всі так думають”, “більшість 

так уважає” тощо; краще формулювати свою думку так: “Я думаю…”, “Я 

відчуваю…”, “мені здається…” тощо); не піддаватись критиці й визнавати за 

кожним його право на висловлення своєї думки. Для розігріву учасників групи 
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застосовувались вправи “Самопрезентація”, “Спільна ознака”, “Друкарська 

машинка”.  

Другий етап першого заняття – інвентаризація. Передбачалася робота з 

диференціально-аналітичним переліком вторинних і первинних здібностей 

(актуальні здібності за Н. Пезешкіаном). Учасникам пояснювали сутність кожної 

актуальної здібності. Зокрема, підлітків інформували про те, що у своєму житті 

люди керуються певними правилами поведінки. У нашому щоденному спілкуванні 

ці правила діють постійно, і часто можуть “точити камінь”, тобто провокувати 

непорозуміння, конфлікти. Далі учасникам тренінгу роздавали картки з 

диференціально-аналітичним опитувальником та ставили завдання позначити міру 

дотримання ними зазначених правил поведінки у своєму повсякденному житті. 

Підлітки мали керуватися такою шкалою оцінок: якщо вони дотримуються правила 

завжди і всюди, то ставлять біля нього знак “+++”; якщо правило для них важливе і 

вони намагаються його дотримуватися – “++”; якщо правило для них важливе і 

вони дотримуються його час від часу – “+”; якщо правило їм байдуже – “+ ”, якщо 

правило для них не притаманне – “-”; якщо їм не подобається дотримуватися цього 

правила – “- -”; якщо вони не дотримуються правил ніде і ніколи – “- - -”. Також 

підлітки мали можливість пояснити свій вибір, навівши для цього приклади із 

свого життя. Оцінюванню підлягали такі правила поведінки: охайність, 

слухняність, увічливість, чесність (відкритість), справедливість, бережливість 

(вміння розумно й раціонально розпоряджатися грошима, речами), ніжність, 

терпіння, час (вміння розподіляти свій час), довіра (віра в інших людей), надія 

(оптимістичність). 

Відбувалося обговорювання ступеня розвитку деяких актуальних здібностей 

(терпіння, уміння цінувати час, прагнення до порядку, любов, чесність/відкритість, 

слухняність, увічливість, контактність, бережливість, справедливість, довіра/надія, 

старанність) та їх прояв у реальному житті підлітків. 

Третій етап першого заняття – ситуативне підбадьорювання. Вагоме 

значення для підлітків мало виконання розробленої нами вправи “Завдяки…”. 

Ведучий звертав увагу учасників на важливість досліджуваних актуальних 
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здібностей (правила поведінки) для людини у різних життєвих ситуаціях і 

пропонував продовжити речення “Завдяки моєму терпінню Я …”, “Завдяки моєму 

вмінню цінувати час Я …”, “Завдяки любові Я …”, “Завдяки своїй чесності, 

відкритості Я …”, “Завдяки своєму слухняності Я …”, “Завдяки своїй ввічливості Я 

…”, “Завдяки своєму контактуванню Я …”, “Завдяки своїй бережливості Я …”, 

“Завдяки своїй справедливості Я …”, “Завдяки своїй довірі та надії Я …”. Після 

кількох наведених ведучим прикладів завершення таких речень, учасники активно 

включились у виконання вправи, у них виникло чимало асоціацій до кожної 

актуальної здібності. Підлітки навіть підказували один одному чого вони досягали 

завдяки дотриманню тих чи інших правил поведінки. 

Четвертий етап першого заняття – вербалізація. Учасникам заняття 

пропонувалась робота в парах. Підліткам ставили завдання поділитись один з 

одним своїми міркуваннями про те, які з їхніх актуальних здібностей іноді їх 

підводять (у яких ситуаціях), над розвитком яких вони хочуть попрацювати та 

наскільки їх покращити. Для полегшення роботи у парах на ватмані був зроблений 

напис “Перелік актуальних здібностей, про які буде йтися”. Під час обговорення 

роботи в парах ведучий зʼясовував, які актуальні здібності підлітки хочуть 

покращити у себе та робив на дошці біля кожної здібності позначку. Далі звертав 

увагу учасників на те, що вони можуть давати рекомендації один одному з 

розвитку своїх актуальних здібностей. Для цього підліткам було роздано стікери, 

на яких вони писали свої міркування і які чіпляли на ватман біля відповідної 

здібності. Ці варіанти розглядалися на подальших заняттях.  

П’ятий етап першого заняття – розширення системи цілей. Підлітки ділилися 

враженнями від виконаної роботи, зʼясовували очікування від подальших занять. 

Ведучий робив короткі узагальнення та підсумовував проведення занять.  

Під час другого заняття аналізували поведінку підлітків із метою виявлення 

її закономірностей.  

Перший етап другого заняття – спостереження. З’ясовували очікування 

підлітків від роботи на занятті, ознайомлювали із завданнями заняття, проводили 

вправи для розігріву учасників тренінгу. Найважливішою роботою під час цього 
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етапу була робота з моделлю балансу Н. Пезешкіана. Підліткам коротко розповіли 

про чотири сфери сприймання і пізнання світу: “Тіло/відчуття”, 

“Діяльність/розум”, “Контакти/традиції” і “Фантазія/інтуїція”. Зазначалося, що в 

ідеалі енергія людини гармонійно розподіляється між цими чотирма сферами. 

Сфера “Тіло/відчуття” охоплює режим сну, харчування, секс, спорт, порушення 

тілесних функцій, догляд за тілом. Сфера “Діяльність/розум” містить досягнення, 

мислення, розум, уміння і навички людини, її здібності. Сфера “Контакти/традиції” 

– це здатність людини розвивати і підтримувати стосунки із самою собою, 

партнером, родичами, друзями та відношення з тваринами, рослинами, речами.  

Сфера “Фантазія/інтуїція” може бути названа осяянням, натхненням, 

поглядом у майбутнє, творчим пориванням, сенсом життя”. Під час пояснень 

ведучий зображав на ватмані ромб, позначаючи його вершини як сфери пізнання 

дійсності. Далі учасникам ставили завдання на аркушах паперу намалювати ромб і 

позначити на ньому, як вони розподіляють 100% своєї енергії за цими чотирма 

сферами. Ведучий ставив запитання до кожної сфери, а підлітки давали на них 

письмову відповідь (проставляли знаки “+” чи “-” біля відповідної сфери). Зокрема, 

питаннями до сфери “Тіло-відчуття” були: Як ви оцінюєте свою зовнішність? Чи 

достатньо у вас часу для сну?Чи приділяєте увагу правильному харчуванню? Чи 

займаєтесь спортом? Чи дбаєте про своє фізичне здоровʼя? Чи немає у вас 

шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, тяга до наркотиків тощо)? 

До сфери “Діяльність/розум” питаннями були: Чи задоволені своїм 

навчанням? Чи є предмети, які ви із задоволенням вивчаєте? Чи важливо для вас 

завжди досягати успіху в навчанні? Чи вважаєте себе розумною людиною? Чи є у 

вас хобі? Чи займаєтесь у якихось гуртках, секціях?; 

До сфери “Контакти/традиції” підлітки відповідали на такі питання: Чи 

комунікабельна ви людина? Чи почуваєтесь комфортно у багатолюдному місці? Чи 

легко встановлювати вам контакти з іншими людьми, батьками ? Чи є у вас друзі? 

Чи часто ви усміхаєтесь людям? Чи є у вас людина, до якої можете звернутися, 

коли трапляються труднощі?; 

До сфери “Майбутнє/інтуїція” підліткам було поставлено такі запитання: Чи 
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любите ви мріяти? Чи є у вас мета (для прикладу на майбутнє)? Чи любите ви 

розмірковувати про своє життя? Чи часто у вас виникають хороші ідеї? Як 

сприймається вами майбутнє (у яких тонах – більше до позитивного чи 

негативного? Чи знаєте, на кого хотіли б бути схожим, або вже наслідуєте цей 

ідеальний образ? 

Далі проводиться обговорення, у якій сфері більше знаку„+”, та в яких 

сферах і щодо яких запитань у підлітків знак “-”. Акцент робили на сфері 

“Фантазія/інтуїція”. Звертали увага на ставлення підлітків до своєї моделі 

розподілу енергії. 

Другий етап другого заняття – інвентаризація. Аналізували прояв 

актуальних здібностей підлітків у різних сферах за моделлю балансу. Учасникам 

роздавали картки з таблицями, у першій колонці яких зазначались актуальні 

здібності, у чотирьох наступних – чотири сфери за моделлю балансу 

Н. Пезешкіана. Підліткам треба було дати відповіді на поставлені запитання та 

заповнити картку, проставляючи знаки “+” („++”,„+++”) або “-” („- -”, “- - -”) у 

відповідних колонках. 

Для аналізу прояву звички бути охайними ставилися такі запитання: 

Наскільки ви охайні щодо свого тіла? Наскільки ви охайні у вашій діяльності 

(наприклад, навчальній)? Наскільки проявляється ваша охайність у стосунках з 

іншими людьми (з батьками, рідними, однокласниками), тобто у ваших контактах? 

(тут ведучий наводить приклади, як може проявлятись охайність: зокрема, чи 

дозволяєте ви собі брудними руками взяти якусь чужу річ чи будь який предмет? 

Чи важливий для вас охайний вигляд вашого співрозмовника?); Як ви вважаєте, чи 

впливає охайність на ваше майбутнє? 

Щодо слухняності запитання були такими: Як ваша слухняність позначається 

на вашому самопочутті, здоровʼї, зовнішніх проявів? Як ваша слухняність 

позначається на вашій діяльності, наприклад у навчанні? Як слухняність 

позначається на ваших стосунках з іншими людьми (з батьками, рідними, 

однокласниками)? Чи впливає слухняність, на вашу думку, на реалізацію планів на 

майбутнє? 
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Для аналізу прояву ввічливості ставились такі запитання: Як ваша 

ввічливість позначається на вашому самопочутті, здоровʼї, зовнішньому 

вигляді?Як ваша ввічливість позначається на вашій діяльності, навчанні? Як ваша 

ввічливість позначається на ваших стосунках з іншими людьми (з рідними, 

однокласниками)? Як ви вважаєте, наскільки ваша ввічливість допомагатиме вам у 

майбутньому? 

Щодо чесності треба було відповісти на такі запитання: Як ваша відкритість 

впливає на ваше самопочуття? Як ваша чесність позначається на ваших 

досягненнях у навчальній діяльності? Як ваша відкритість, чесність позначається 

на ваших стосунках з іншими людьми (з рідними, однокласниками)? Як ви 

вважаєте, наскільки ваша відкритість допомагатиме вам у майбутньому? 

Для аналізу прояву справедливості обговорювали запитання: Як ваше 

дотримання правила справедливості позначається на вашому самопочутті? Як ваше 

дотримання правила справедливості позначається на вашій навчальній діяльності? 

Як ваше дотримання правила справедливості позначається на ваших стосунках з 

іншими людьми (з рідними, однокласниками)? Як ви вважаєте, чи вплине те, 

наскільки ви дотримуєтеся правила справедливості, на ваше майбутнє? 

Щодо бережливості (вміння розпоряджатися грошима, речами) запитання 

були такими: Як ваше вміння розпоряджатися грошима позначається на вашому 

самопочутті? Як ваше вміння розпоряджатися грошима позначається на ваших 

досягненнях у різних видах діяльності? Як ваше вміння розпоряджатися грошима 

позначається на ваших стосунках з іншими людьми (з батьками, рідними, 

однокласниками)? Як ви вважаєте, чи вплине те, наскільки ви вмієте 

розпоряджатись грошима та раціонально їх розподіляти, на ваше майбутнє? 

Актуальну здібність ніжність виявляли за допомогою запитань: Як ваша 

ніжність позначається на власному самопочутті, зовнішніх виявах? Як здатність 

проявляти любов позначається на ваших досягненнях у різних видах діяльності 

(зокрема, до улюбленої роботи, хобі, побуту)? Як ваша здатність проявляти любов 

позначається на стосунках з іншими людьми (до батьків, рідних, однокласників, 

друзів)? Як ви вважаєте, наскільки ваша здатність проявляти любов допомагатиме 
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вам в утвердженні у майбутньому? 

Своє терпіння учасники тренінгу аналізували за запитаннями: Як ваше 

терпіння впливає на стан самопочуття? Як ваше терпіння позначається на 

досягненнях у різних видах діяльності? Як ваше терпіння позначається на 

стосунках з іншими людьми (з батьками, рідними, однокласниками, друзями)? Як 

ви вважаєте, наскільки ваше терпіння допомагатиме вам у реалізації ваших планів? 

Щодо актуальної здібності час (здатність розподіляти свій час) запитання 

були такими: Чи достатньо часу ви приділяєте своєму здоровʼю (для прикладу: сну, 

спорту, правильному харчуванню), догляду за своєю зовнішністю? Наскільки 

правильно (раціонально й помірковано) розподіляєте свій час для того, щоб 

вистачало на навчання, інші види діяльностей, дозвілля? Чи приділяєте час 

спілкуванню з рідними, близькими, друзями (важливими для вас людьми)? Чи 

приділяєте ви час плануванню ваших дій, майбутнього, мріям? 

Актуальну здібність таку, як довіра (віра в інших людей) вивчали у такій 

послідовності: Як ваша довіра до інших позначається на вашому самопочутті, 

зовнішності, здоровʼї? Як ваша здатність довіряти іншим позначається на ваших 

досягненнях у різних видах діяльності? Як ваша здатність довіряти іншим 

позначається на ваших стосунках з іншими людьми (з рідними, однокласниками)? 

Наскільки ваша довіра до інших, на вашу думку, впливатиме на реалізацію ваших 

планів на майбутнє, на здійснення ваших мрій? 

Щодо актуальної здібності надії (оптимістичність) запитання були такими: 

Наскільки оптимістично ви ставитеся до свого здоровʼя, зовнішності? Як ваша 

оптимістичність позначається на ваших досягненнях у різних видах діяльності? Як 

ваша оптимістичність позначається на ваших стосунках з іншими людьми (з 

батьками, рідними, однокласниками, друзями)? Наскільки оптимістичним ви 

бачите своє майбутнє?  

Третій етап другого заняття – ситуативне підбадьорення. Підлітки 

обговорювали у парах актуальні здібності, що позитивно впливають на різні сфери 

їхнього життя.  

Четвертий етап другого заняття – вербалізація. Учасники тренінгу 
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ознайомлювалися із способами реагування людей у складних конфліктних 

ситуаціях. Ведучий коротко інформував про те, що опрацьовувані на занятті сфери 

самопізнання світу використовуються людьми як форми їхньої самозміни під час 

конфліктів. Зауважувалось на тому, що при виникненні проблем одні “втікають у 

тіло” (у хворобу, спорт, безладні статеві стосунки, вживання психотропних 

речовин); інші з “головою занурюються у діяльність” (роботу, навчання, інші 

сфери); треті “ховаються, закриваються” (або ж встановлюють численні поверхові 

контакти, наприклад спілкування у соцмережах); четверті втрачають сенс життя 

(або знаходять новий). Тобто цей процес відбувається індивідуально, в залежності 

від переваг тієї чи іншої форм осмислення конфліктів чи конфліктної ситуації. 

Вибір, звичайно, залежить від набутого життєвого досвіду.  

Далі підлітки аналізували (тобто відбувався самоаналіз) свої звичні способи 

реагування у складних для них конфліктних ситуаціях (із наведенням прикладів). 

Їм пропонували подумати, як вони реагують на проблеми, що виникають у їхньому 

житті: за допомогою таких актуальних здібностей, як своє “тіло”, своя “діяльність”; 

прохання допомоги у батьків, рідних, друзів; звертання до духовних інстанцій 

(Бога, духовного наставника тощо); через фантазії, мрії. Підліткам давався час на 

роздуми, прослуховувались записи їхніх відповідей, які потім обговорювалися. 

Увага учасників зосереджувалася на конструктивних способах виходу із складних 

конфліктних ситуацій. Учасники не тільки розглядали можливі варіанти відповідей 

вирішення конфліктної ситуації (взятої із їхнього життя), а й програвали їх. 

Обговорювались особливості й можливі наслідки різних сценаріїв поведінки.  

Пʼятий етап другого заняття – розширення системи цілей. Здійснювалася 

рефлексія набутого учасниками досвіду та обговорювалися можливості його 

застосування у повсякденному житті. 

Під час третього заняття,умовно названому “Мої сильні й слабкі 

сторони”, аналізувались позитивні й негативні наслідки закономірностей поведінки 

підлітків, презентувалися інші моделі поведінки. 



161 
 

Перший етап третього заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

учасників від роботи у групі, озвучували завдання заняття, а також виконували 

вправу “Жахлива таємниця” для згуртування учасників групи та активізації.  

Другий етап третього заняття – інвентаризація. Було проведено авторську 

вправу “Я пишаюсь”. Усі учасники сідали в коло і за чергою розповідали про якусь 

історію свого вчинку, яким вони пишаються. Розповідь розпочинали словами: 

“Одного разу я …”. На обдумування завдання відводилося  

2-3 хвилини. Після цього кожен робив коротке повідомлення про себе. По 

завершенні ведучим було зроблено короткий висновок про те, що кожна людина 

володіє якимись позитивними якостями (здатностями), та щоб їх побачити, треба 

дуже уважно і доброзичливо ставитися до себе і до інших. 

Третій етап третього заняття – ситуативне підбадьорення. Обговорювались 

актуальні здібності, які допомагали підліткам здійснювати добрі вчинки, якими 

вони пишаються. Такими здібностями виявилися: час, терпіння, бережливість, 

контактність, надія, старанність, чесність. 

Четвертий етап третього заняття – вербалізація. Учасники розподілились на 

чотири підгрупи. Кожна підгрупа одержала завдання скласти список рекомендацій 

своїм однолітками для підтримання їхніх позитивних поведінкових особливостей. 

Так, перша підгрупа: слухняність , прагнення до порядку, старанність; друга 

підгрупа: терпіння, уміння цінувати час, любов; третя підгрупа: 

чесність/відкритість, увічливість, контактність; четверта підгрупа: бережливість, 

справедливість, довіра/надія. Надалі обговорювалися рекомендації, що були 

складені у групі. Кожний список рекомендацій вивішували на дошці/ватмані. 

Пʼятий етап третього заняття – розширення системи цілей. Учасникам 

пропонувалося подумати над тим, які їхні поведінкові особливості (актуальні 

здібності) треба вдосконалювати. Для розв’язання цього завдання вони обирали 

п’ять рекомендацій, які на їх думку, були найбільш слушними, та робили позначки 

на аркушах біля відповідних записів. Наприкінці етапу обговорювалися 

рекомендації, що отримали найбільше виборів та можливості їх застосування у 

повсякденному житті. 
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Під час четвертого заняття “Чому я так поводжуся”, аналізували 

особливості походження закономірностей поведінки; підлітки вправлялися у 

застосуванні поведінкових умінь.  

Перший етап четвертого заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

учасників тренінгу від їхнього роботи на занятті, озвучували завдання тренінгу, а 

також виконували вправу для розігріву “Послання самому собі”. Підлітків 

ознайомлювали з моделлю наслідування Н. Пезешкіана. Акцентували на 

важливості розуміння походження особливостей поведінки людини, тих концепцій 

(кредо, девізу, лозунгу, заклику, наказу сімʼї), які її зумовлюють. Обговорювали 

значення правил і концепцій (соціальних ролей, традицій), що існують у 

батьківській сімʼї та впливають на формування особистості підлітка. Зазначалося, 

що батьки, бабусі, дідусі, брати і сестри є носіями сімейних концепцій, що існують, 

і які певним чином відбиваються на нашому житті: одні ми засвоюємо, від інших 

відмовляємось. Було зауважено, що психологи умовно виокремлюють чотири 

сфери наслідування, з яких ми запозичуємо свої поведінкові особливості:  

1) наші стосунки з батьками, братами/сестрами, ровесниками (сфера “Я”); 

2) стосунки між самими батьками (сфера “Ти”);  

3) ставлення батьків до навколишнього (сфера “Ми”);  

4) життєва філософія батьків (сфера “Пра-Ми”)”.  

Пояснення ілюстрували малюнком ромба з позначеними сферами на його 

вершинах. 

Другий етап четвертого заняття – інвентаризація. Проводилася робота з 

моделлю наслідування: самодіагностика. Підлітки давали письмові відповіді на 

запитання до сфер “Я”, “Ти”, “Ми”, “Пра-Ми”. 

Запитання, що стосувалися сфери “Я”, були такими: 

1. З ким у вас найбільш близькі стосунки (з батьком, матірʼю, бабусею, дідом)? 

2. Як батьки демонстрували свою любов до Вас, коли ви були маленькими? 

3. Чи відчуваєте ви, що бажані для батьків? 

Запитання, що стосувалися сфери “Ти”: 

1. Чи добре ваші батьки розуміють один одного? 
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2. Які ваші установки щодо шлюбу? 

3. Які уявлення повʼязуєте з партнерством та із ставленням до свого партнера 

(друга, майбутнього шлюбного партнера)? Які ситуації спадають вам на думку? 

Запитання, що стосувалися сфери “Ми”: 

1. Хто з ваших батьків більш відкритий для спілкування, для контакту з вами? 

2. Людям якого типу віддає перевагу ваша сімʼя? 

3. Чи властива вам соціальна активність? 

Запитання, що стосувалися сфери “Пра-Ми”: 

1. Хто з ваших батьків надає більшого значення філософським і світоглядним 

питанням? 

2. Як ви ладите з представниками інших віровчень? 

3. Чи цікавитеся питаннями сенсу життя? 

Третій етап четвертого заняття – ситуативне підбадьорення. Визначали 

сильні сторони кожної з моделей наслідування. Підлітки працювали письмово, 

індивідуально. Їм було поставлене завдання подумати, які девізи і переконання 

вони взяли собі за взірець з кожної моделі наслідування, і які ці девізи і 

переконання допомагають їм у житті. Потрібно було записати їх у вигляді коротких 

висловлювань. Наприклад:  

з моделі наслідування “Я” – “я везунчик”, “мене всі люблять”, “усе, до чого я 

торкаюсь, починає йти добре”, “я довіряю собі” … тощо;  

з моделі наслідування “Ти” – “у кожній людині є щось позитивне”, 

“порозумітися можна з кожним” … й ін.; 

з моделі наслідування “Ми” – “ людина сильніша, якщо вона не одна”, “не 

май багато грошей, а май багато друзів” … тощо; 

з моделі наслідування “Пра-Ми”: “труднощі, що виникають час від часу 

мають свій смисл і можуть бути вирішені”, “якщо сам будеш добрим, то й добрих 

людей зустрічатимеш”, “людина планує, а Господь керує”, “усе, що не стається, то 

– на краще” … ” й ін. 

Далі учасники зачитували свої переконання та пояснювали, яким чином вони 

допомагають підліткам. 
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Четвертий етап четвертого заняття – вербалізація. Аналізували походження 

поведінкових закономірностей підлітків (за моделлю наслідування). За 

запитаннями та коментарями ведучого вони давали короткі письмові відповіді. 

Ведучий пропонує учасникам заняття визначити, які концепції зумовлюють 

закономірності їхньої поведінки. Для з’ясування цього завдання перед підлітками 

ставилися запитання, на які вони повинні були самостійно дати короткі відповіді, 

щодо закономірностей їхньої поведінки. Зокрема:  

1. Щодо охайності. Наскільки важливою була охайність для ваших батьків? 

Що говорили ваші батьки про охайність один одного, інших людей? 

2. Щодо слухняності. Наскільки ваші батьки вміли слухати один одного та 

поважливо ставитись один до одного ? Що говорили про слухняність інших? 

3. Щодо ввічливості. Наскільки ваші батьки були ввічливими один з одним, 

з іншими людьми? Що говорили про ввічливість інших? 

4. Щодо чесності (відкритості). Чи могли ваші батьки відкрито розмовляти 

один з одним про те, що їх хвилює? Чи були вони чесними і відкритими з іншими 

людьми (могли відкрито говорити про свої переживання, образи тощо)? 

5. Щодо справедливості. Чи були ваші батьки справедливими один до 

одного (кожен мав можливість приділити час своєму захопленню, собі тощо)? Чи 

були ваші батьки справедливими до інших – друзів, сусідів, інших родичів? Що 

вони говорили про справедливість інших? 

6. Щодо бережливості (вміння розпоряджатися грошима, речами): Що 

говорили у вашій сімʼї про бережливість / уміння розпоряджатися грошима? Кому 

в сімʼї вдавалося добре виконувати роль сімейного фінансового директора 

/менеджера ? 

7. Щодо прояву ніжності/любові. Чи проявляли батьки у вашій присутності 

ніжність один до одного? Що говорили про прояв ніжності/любові інших людей?  

8. Щодо терпіння. Чи були батьки терпимим один до одного? До інших 

людей? 

9. Щодо розподілу свого часу. Хто з батьків умів добре розподіляти свій час, 

міг приділяти достатньо часу важливим речам? Що говорили батьки про розподіл 



165 
 

часу? 

10. Щодо довіри (віри в інших людей). Чи вірили батьки один в одного (їхні 

здібності, вміння)? В інших людей? Що говорили про довіру іншим?  

11. Щодо надії (оптимістичності). Чи могли батьки надіятися один на 

одного? Чи дивилися вони з надією у майбутнє? Що говорили про значення цієї 

здатності для людини? 

Завдання виконувались самостійно. На обговорення у групі виносились такі 

запитання: наскільки ви схожі до своїх батьків за проявами охайності, слухняності, 

ввічливості, чесності, справедливості, бережливості, ніжності, терпіння, здатності 

розподіляти час, надії до своїх батьків? Що позитивного ви перейняли від них, а що 

– ні?  

П’ятий етап четвертого заняття – розширення системи цілей. Обговорювали 

висновки підлітків про походження їх поведінкових закономірностей (актуальні 

здібності), вислуховували їхні міркування щодо доцільності дотримання засвоєних 

способів поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях. 

Під час проведення заняття увагу зосереджували на способах, які 

застосовують підлітки для подолання труднощів. Перед підлітками ставили мету: 

проаналізувати свої досягнення у подоланні складних ситуацій взаємодії з іншими 

людьми. 

Перший етап п’ятого заняття – спостереження. Традиційно зʼясовували 

очікування підлітків від роботи протягом найближчої години, окреслювали 

завдання заняття, а також проводили вправу для розігріву “Комплімент” (для 

розвитку вміння давати зворотній зв’язок позитивного, підтримуючого характеру). 

Учасникам пропонувалося сказати один одному компліменти (на свій вибір), після 

чого коротко поділитися враженнями від такої роботи. Ключовим видом роботи 

було складання списку найбільш складних ситуацій взаємодії, учасниками яких 

були самі підлітки.  

Другий етап п’ятого завдання – інвентаризація. Обговорювали способи 

виходу підлітків із зазначених ситуацій. Кожен ділився своїм досвідом, як йому 

вдалося вийти із такої ситуації, яким був результат. 



166 
 

Третій етап п’ятого заняття – ситуативне підбадьорювання. Зʼясовували ті 

якості підлітків, які допомагали їм упоратись із складними ситуаціями (самоаналіз і 

подальше обговорення). 

Четвертий етап п’ятого заняття – вербалізація. Зʼясовували ті ситуації, які є 

складниками для підлітків. Обговорювали також якості, які потрібно підлітками 

для виходу з цим ситуацій.  

Значну частину часу приділяли вправлянню підлітків у виробленні 

актуальних здібностей. Підліткам пропонували зразки зміни поведінки у більш 

конструктивному напрямі (аналогічно до описаної такої роботи на першому занятті 

з батьками). Однак дійовими особами були підлітки у своїх стосунках із батьками 

чи ровесниками. Наприклад: 

Увічливість. Ситуація: на шкільний перерві однокласник без дозволу взяв із 

парти ваш телефон, аби його роздивитися. 

Реальна поведінка: “Ану, віддай!” 

Конструктивна поведінка: “Я не проти, щоб ти роздивився мій телефон, але я 

почуваюся зневаженим, коли хтось бере мої речі без мого дозволу”.  

Після наведеного зразка прояву актуальної здібності ведучий пропонував у 

схожій ситуації аналогічний приклад поведінки для її трансформування підлітками 

у конструктивну. 

Окрему увагу на четвертому етапі п’ятого заняття було приділено 

вправлянню у виробленні вміння говорити “ні”.  

П’ятий етап п’ятого заняття – розширення системи цілей. Акцентували на 

рефлексії набутого досвіду. 

Під час тренінгового заняття з підлітками аналізували їхній позитивний 

досвід поведінки у складних ситуаціях, розширювали уявлення підлітків про 

способи поведінки у складних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. 

Перший етап шостого заняття – спостереження. Традиційно зʼясовували 

очікування підлітків від роботи на занятті, ознайомлювали із завданнями заняття, 

виконували вправи для розігріву “Піаніно”.  

Визначальною особливістю першого етапу шостого заняття стало виконання 
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вправи “Емоційно-поведінковий словник” (модифікація автора). Підліткам 

пропонували продовжити речення (записані на аркушах, які отримав кожен 

учасник): 

Добрий, якщо … Розслаблений, якщо … Задоволений, якщо … Лукавий, 

якщо … Хитро-мудрий, якщо … Самозадоволений, якщо … Радісний-піднесений, 

якщо … Бажаючий, якщо … Лінивий-сумний, якщо … Захоплений, якщо … 

Ображений, якщо … Роздратований, якщо … Лютий, якщо … Злий і хитрий, якщо 

… Роздратований і збуджений, якщо … Підступний, якщо … Захоплений і 

радісний, якщо … Принижений, якщо … Милий і поблажливий, якщо … Гордий (з 

гідністю), якщо … Сумний і приречений, якщо … Пригнічений, якщо … 

Невтомний і прагнучий, якщо … Заздрісний, якщо … 

Кілька речень підлітки доповнювали разом із ведучим, записували ці 

варіанти. А далі – кожен самостійно. Після завершення вправи проводилось 

обговорення у групі особливостей виникнення у людини того чи іншого 

емоційного стану. 

Другий етап шостого завдання – інвентаризація. Ведучий пропонував 

учасникам проаналізувати, які з емоційних станів, що розглядалися на першому 

етапі (з якими вони працювали), можуть створювати ризик до прояву 

неправомірної поведінки (агресії, обману, крадіжки, вживання психоактивних 

речовин тощо).  

Третій етап шостого заняття – ситуативне підбадьорення. Ставили 

запитання підліткам: “Що допомагає вам утриматися від неправомірної 

поведінки?” та обговорювали їхні відповіді.  

Четвертий етап шостого заняття – вербалізація. Обговорювали випадки, коли 

підліткам було важко стримувати себе від прояву агресії (вербальна чи 

невербальна), обману, спокуси щось украсти, спробувати алкоголь або наркотик й 

ін. 

П’ятий етап шостого заняття – розширення системи цілей. Ставили підліткам 

запитання: “Звідки у подальшому житті ви зможете черпати сили для відновлення 

своєї душевної рівноваги?”, “Хто і що вам у цьому допомагатиме?” та обговорили 
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їхні відповіді.  

Під час сьомого тренінгового заняття (умовна назва “Мої однолітки у 

складних ситуаціях”) актуалізувався досвід підлітків, які знаходились у складних 

конфліктних ситуаціях, збагачувався досвід соціально прийнятної поведінки 

учасників таких ситуацій. 

Перший етап сьомого заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

підлітків від роботи на занятті, визначали завдання роботи, проводили вправи для 

розігріву “Порожній стілець”.  

Основна робота на етапі спостереження була зосереджена на бесіді за темою: 

порушення у поведінці підлітків, що тягнуть за собою кримінальне покарання; про 

причини таких порушень поведінки; про ситуації, що містять приховані спокуси 

скоїти неправомірні дії.  

Другий етап сьомого заняття – інвентаризація. Проводили рольову гру “Як 

учинити, якщо…”(авторська розробка) розігрувались конфліктні ситуації, що 

містять криміногенні спокуси (аналогічні до описаних в анкетах, дод. А). Кожен 

бажаючий пропонував своє вирішення ситуації. Відтак підлітки розігрували кілька 

із запропонованих варіантів вирішення ситуації та озвучували своє бачення 

подальшого розвитку подій. Після завершення гри обговорювали з підлітками, 

наскільки вдалим був той чи інший спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Агресивні способи виходу із ситуації ведучий не критикував і не оцінював, а 

навпаки, пропонував як варіанти для програвання (чи усного розвитку) сюжету. 

Під час обговорення цих способів виходу із ситуації підлітки, як правило, самі 

переконувались у їх неефективності.  

Третій етап сьомого заняття – ситуативне підбадьорення. Обговорювали 

найбільш удалі варіанти виходу з розглянутих конфліктних ситуацій. 

Четвертий етап сьомого заняття – вербалізація. Зʼясовували найскладніші для 

підлітків конфліктні ситуації, у яких існує ризик виникнення неправомірних дій. 

П’ятий етап сьомого заняття – розширення системи цілей. Увагу підлітків 

скеровували на їхні ресурсні можливості у підтриманні своєї правомірної 

поведінки. Заохочували рефлексію учасників заняття, які набули досвіду виходу з 
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конфліктних ситуацій.  

Під час шостого етапу сьомого заняття (умовна назва “Мій вибір поведінки у 

ситуаціях криміногенних спокус”) підлітки навчались рефлексії набутого ними 

досвіду виходу з конфліктних ситуацій, вправлялись у правомірній поведінці  

Перший етап восьмого заняття – спостереження. Традиційно зʼясовували 

очікування підлітків від роботи на занятті, обговорювали завдання цього етапу. 

Проводили вправу “Відмітна ознака (характеристика)” (підлітки називали свої 

індивідуальні особливості). Основну увагу приділяли складанню списку 

конфліктних ситуацій, що провокують скоєння неправомірних дій, у які 

доводилось потрапляти підліткам.  

Другий етап восьмого заняття – інвентаризація. Робота проводили у 

підгрупах: учасники заняття обʼєднувались у дві підгрупи, кожна з яких ставила 

завдання іншій вирішувати конфліктну ситуацію, придуману ними чи взяту з 

життя, або наявну в складеному списку. Далі учасники кожної підгрупи, 

порадившись 5–10 хв., розповідали чи показували свій варіант вирішення ситуації. 

Третій етап восьмого заняття – ситуативне підбадьорення. Обговорювали 

сильні сторони запропонованих варіантів вирішення конфліктних ситуацій. 

Четвертий етап восьмого заняття – вербалізація. Розігрували дискусійні 

розвʼязки конфліктних ситуацій, аналізували переживання кожного учасника гри, 

обговорювали можливий варіант розв’язку кожної ситуації, акцентували увагу на 

конструктивних розвʼязках.  

На п’ятому етапі восьмого заняття – розширення системи цілей (тренінгове 

заняття) велась робота над притчею “Вибір”, зокрема обговорювали зміст, 

зосереджували увагу учасників заняття на важливості вибору лінії своєї поведінки 

та особистої відповідальності за її наслідки. 

Під час тренінгового заняття на тему “Мої мрії” актуалізували потребу 

підлітків у самореалізації, стимулювали їхню креативність, обґрунтовували 

необхідність правомірної поведінки. 

Перший етап дев’ятого заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

підлітків від роботи на занятті, ознайомлювали із завданнями виконували 
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авторську вправу для розігріву “Креативне привітання” (підліткам пропонували 

привітатись один з одним, з групою в цілому у креативній формі). Основну увагу 

приділяли бесіді на тему “Мрії у житті людини” (обговорювався психологічний 

зміст, значення для людини).  

Другий етап дев’ятого заняття – інвентаризація. Підлітки писали короткі есе 

про свої мрії та обговорювали їх у групі. Ведучий акцентував увагу на 

просоціальному характері мрій підлітків. 

Під час дев’ятого заняття – ситуативного підбадьорення, зʼясовували 

наявність у підлітків позитивного досвіду досягнення своїх мрій, підносили роль 

їхньої активності у здійсненні мрій.  

На четвертому етапі дев’ятого заняття – вербалізація, обговорювали можливі 

способи досягнення підлітками своїх мрій, чинники, що можуть сприяти чи 

перешкоджати їх здійсненню. Привертали увагу до соціально прийнятних способів 

досягнення цілей, надавали великого значення розвиткові креативності (як якості, 

що сприяє пошуку виходу з різних ситуацій, втілювати мрії).  

П’ятий етап дев’ятого заняття – розширення системи цілей. Проводили 

бесіду з метою рефлексії досвіду, набутого під час заняття, обмінювалися думками 

про перші кроки, які потрібно здійснити для досягнення своєї мрії. 

Десяте заняття з підлітками на тему “Я – через роки” – проводилось з метою 

усвідомлення ними взаємозвʼязку різних етапів життя, важливості теперішніх дій 

для самореалізації у майбутньому. 

Перший етап десятого заняття – спостереження. Окрім вступної частини 

(зʼясування очікувань підлітків від роботи на занятті, ознайомлення із завданнями 

заняття, проведення вправи для розігріву “Вітання по колу”) проводили бесіду про 

ставлення підлітків до свого майбутнього. Ведучий зауважував, що кожна людина 

замислюється над своїм майбутнім: вона може з упевненістю та оптимізмом 

дивитись уперед, може побоюватись завтрашнього дня, але ніколи не залишається 

байдужою до прийдешнього. З давніх-давен люди намагалися передбачити своє 

майбутнє, тому вдавалися до ворожінь та астропрогнозів. Але такі способи 

звільняли людину від почуття відповідальності за своє життя і прийняті рішення.  
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Другий етап десятого заняття – інвентаризація. Для проведення заняття 

використовували техніку психодрами. Спочатку ведучий пропонував підліткам 

попрацювати над своїм майбутнім протягом 30 хв. за таким планом: 

проаналізувати, чого їм хочеться від життя; чи готові вони до реалізації своїх 

планів; наскільки дії і кожного вчинки наближають його до здійснення своїх мрій. 

Для цього підлітки ставали в одну лінію на відстані витягнутої руки один від 

одного, щоб були достатньо місця для здійснення кількох кроків. Ведучий ставив 

такі завдання учасникам:  

- Пригадайте себе у віці п’яти років. Зробіть один крок уперед. Якими ви 

були (який мали вигляд, що вміли, з ким спілкувалися, про що мріяли)? Опишіть 

коротко. 

- Пригадайте себе у віці десять років. Зробіть ще один крок уперед. 

Подумайте і коротко опишіть, якими ви були. 

- Подумайте про себе теперішніх. Зробіть ще крок уперед. Опишіть коротко 

себе: які ви тепер, які ваші досягнення, з ким спілкуєтеся, про що мрієте? 

- А тепер уявіть себе через п’ять років. Зробіть ще крок уперед. Якими ви 

себе уявляєте? Опишіть. 

Третій етап десятого заняття – ситуативне підбадьорення. Обговорювали 

відповіді підлітків на запитання: “Що ви робите сьогодні для того, щоби 

здійснилися ваші мрії про ваше майбутнє, яким ви його описували?”, “Що з цього у 

вас добре виходить?” 

Четвертий етап десятого заняття – вербалізація. Обговорювали відповіді 

підлітків на запитання: “Хто чи що може завадити вам досягти омріяного 

майбутнього?”, “Як ви думаєте, чи можете ви самі бути перешкодою для 

здійснення своїх мрій?”, “Яким чином може вплинути ваш необачний вчинок на 

ваше майбутнє?”. 

П’ятий етап десятого заняття – розширення системи цілей. Проводили бесіду 

з метою рефлексії досвіду, якого отримали підлітки під час заняття.  

У роботі з батьками підлітків описані вище етапи занять реалізовувались 

таким чином. 
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На першому занятті з батьками (умовна назва “Ми та наші діти”) 

аналізували взаємодію батьків і дітей. 

Перший етап першого заняття – спостереження. Батьків ознайомлювали з 

метою тренінгу, правилами роботи групи, виконували кілька вправ для розігріву 

(„Сніговий клубок”, “Спільна ознака”, “Відмітна ознака”). 

Другий етап першого заняття – інвентаризація. Виконували роботу з 

диференціально-аналітичним переліком вторинних і первинних здібностей 

(актуальні здібності в термінах Н. Пезешкіана): батькам пояснювали сутність 

кожної актуальної здібності, після чого батьки виявляли міру їх розвитку у себе. 

Далі обговорювали міру розвитку окремих актуальних здібностей (терпіння, 

уміння цінувати час, прагнення до порядку, любов, чесність/відкритість, 

слухняність, увічливість, контактність, бережливість, справедливість, довіра/надія, 

старанність) у батьків та їх прояв у реальному житті. 

На третьому етапі першого заняття – ситуативне підбадьорення. 

Обговорювали у підгрупах (по три-чотири особи), які актуальні здібності батьків є 

зразками для їхніх дітей та як ці здібності допомагають і батькам, і дітям у житті. 

Четвертий етап першого заняття – вербалізація. Батьки працювали у 

підгрупах, зʼясовували слабкі сторони у виявленні їхніх актуальних здібностей. 

Також опрацьовували ефективні способи вираження своїх актуальних здібностей.  

Батькам пропонували зразки зміни поведінки у конструктивному напрямі. 

Щодо їхньої здатності до порядку аналізували таку ситуацію: дочка/син залишає у 

своїй кімнаті безлад. Обговорювали варіанти реальної поведінки батьків: 1) мама 

сама прибирає у кімнаті; 2) мама злісним тоном: “Як ти можеш іти гуляти, не 

навівши порядок у своїй кімнаті?” Далі ведуча акцентує увагу на більш 

конструктивній поведінці: 1) мама нагадує дочці/синові про те, що вона/він ще не 

прибрала/прибрав у своїй кімнаті, але не робить цього сама, а дає дочці/синові 

можливість набути свого досвіду; 2) мама: “У твоєму гардеробі завжди добрий лад 

тримаєш. Чи не могла/міг би ти й у своїй кімнаті навести лад?!”  

Щодо слухняності аналізували таку ситуацію: у сина/дочки у сусідній 

кімнаті до ночі голосно лунає музика. Обговорювали варіанти реальної поведінки 
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батьків. Мама батькові: “Скажи ж йому/їй, заради Бога, щоб він/вона 

зробив/зробила тихіше, а то я збожеволію!” Батько іде сварити сина/дочку. Далі 

обговорювали спосіб більш конструктивної поведінки. Батько на наступний день 

синові/дочці: “Я розумію, що тобі приносить задоволення слухати гучну музику. 

Як ти дивишся на те, щоб ми домовилися про певний час? Наприклад, після обіду 

ти міг/могла б вибирати будь-яку гучність, а коли ми повертаємося з роботи, ти 

робитимеш тихіше. Винятками можуть бути вечори, коли до тебе приходять друзі”. 

Для аналізу ввічливості розглядали ситуації взаємодії батьків і дітей на кухні. 

У реальному житті багатьом батькам властиве спілкування такого стилю (для 

прикладу): “Ну, давай сюди хліб!” Обговорювали більш конструктивний спосіб 

спілкування: “Будь добра/добрий, подай мені, будь ласка, хліб”.  

Чесність аналізували за допомогою ситуації крадіжки підлітком грошей у 

своїх батьків. Про реальну поведінку батьків свідчать такі їхні висловлювання: “Ти 

– злодій, я тобі більше ніколи не зможу довіряти!” Як більш конструктивний 

варіант поведінки пропонували: “Я вважаю, що ти неправильно зробив, що взяв у 

мене гроші. Ти мене цим дуже засмутив. Скажи мені, навіщо тобі знадобилися 

гроші? Хіба не краще було б, якби ти попросив у мене грошей? До того ж я не 

торкаюсь твого гаманця і очікую того ж і від тебе”. 

Для аналізу справедливості батьків обговорювали ситуацію: 12-річний син 

каже матері: “ Я мушу весь час доглядати сестричку (дворічну)”. У повсякденному 

житті батьки звикли реагувати у схожих ситуаціях таким чином: “Ти повинен 

тішитись, що у тебе є сестра. А ти постійно скиглиш. Я думаю, що ти зовсім її не 

любиш. Не соромно тобі!” Надалі ведуча запропонувала спосіб більш 

конструктивної поведінки. Фраза мами: “Ти ж знаєш, що найближчим часом нам 

інакше не можна, поки батько не повернеться з відрядження. Але у тебе, звичайно, 

має бути час для ігор. Давай подумаємо разом, як нам це влаштувати”.  

При обговоренні ситуації, коли дочка просить збільшити їй кількість 

кишенькових грошей, було проаналізовано ставлення батьків до бережливості їхніх 

дітей. У повсякденній реальності, як свідчать висловлювання учасників тренінгу, 

вони без пояснення відмовляють дітям (типу “і так обійдешся!”). Було скеровано 
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увагу батьків на більш конструктивний спосіб поведінки у таких ситуаціях: “Ми 

могли б спочатку обговорити, які у тебе причини, а потім вирішити”. 

Для аналізу ставлення батьків до старанності (ретельність у справах) 

аналізували таку ситуацію: син переписував текст і зробив чимало описок, деякі 

речення взагалі пропустив. Як виявилося, батьки часто реагують таким чином: “Ти 

будеш стільки часу переписувати текст, поки він не буде без помилок і без 

пропусків, навіть якщо тобі доведеться сидіти до ночі!” Ведуча запропонувала 

батькам більш конструктивний спосіб реагування: “Ти дуже багато слів переписав 

правильно. Будь ласка, виправ тепер помилки і допиши речення, яких не вистачає, 

а потім ми разом перепишемо ще раз і все перевіримо”. 

Для аналізу вміння цінувати час розглядали таку ситуацію: синові (одному в 

класі) важко дається іноземна мова. Багато батьків схильні поводитися в такій 

ситуації так: “Ти що, гірший від інших? Не можеш вивчити заданий матеріал?” У 

процесі обговорення було сформульовано конструктивне висловлювання. 

Поведінка мами: “Я бачу, що тобі поки що не вдається опанувати цей предмет. 

З’ясуємо разом, у чому саме полягають труднощі для тебе”. Поведінка батька: “ Я б 

тобі допоміг – але дещо призабув. Пропоную тобі ходити до репетитора, поки не 

наздоженеш упущене. Мову треба знати обов’язково. Ти не гірший за інших”.  

Аналіз терпіння здійснювали у процесі обговорення такої ситуації: дочка 

повертається увечері додому на годину пізніше, ніж їй дозволили батьки. Як 

засвідчили висловлювання батьків, багато з них схильні проявляти злість до своєї 

дитини у схожих випадках. Програвали конструктивну поведінку. Мама зустрічає 

дочку зі словами: “Слава Богу, ти повернулась, я так хвилювалась. У тебе все 

добре?” 

Про прояв любові батьками йшлося під час обговорення такої ситуації: син 

приносить додому табель з оцінками у кінці навчального року. Як виявилося, 

мама/батько побачивши картину – розгнівалися, успішність сина не виправдовує 

їхніх очікувань. Як конструктивний спосіб поведінки розглядався такий варіант 

поведінки батьків. Мама/батько хвалять за ті оцінки, які стали вищими порівняно з 

попередніми та висловлюють надію, що успішність сина стане кращою у 
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наступному навчальному році. Крім того, намагаються спільно із сином з’ясувати 

причину. 

Для аналізу актуальної здібності “контакт” розглядали таку ситуацію: у 

вихідний день син запрошує додому друзів, не попередивши батьків. 

Обговорювали варіант такої поведінки: мати сердиться, адже вона хотіла спокійно 

відпочити вдома; своє незадоволення синові демонструє батько. Спільно з 

учасниками заняття було описано конструктивну поведінку: мати домовляється із 

сином про те, що він разом із своїми гостями поводитимуться тихо, і про те, що 

наступного разу він буде узгоджувати з батьками свої плани на вихідні.  

Про довіру батьків йшлося під час обговорення способу реагування у такій 

ситуації: мати дізналася, що однокласники її сина палять. Порівнювали два 

варіанти поведінки. Досить поширений неконструктивний підхід: мати погрожує 

синові покаранням, якщо дізнається, що він палить. Конструктивний підхід матері: 

“Я знаю, що хлопці з твого класу палять. Мені дуже шкода, що вони так несвідомо 

ставляться до свого здоровʼя. Я вірю, що ти у мене мудріший від них і можеш 

почуватися більш дорослим і впевненим у собі без цигарок. Крім того,можеш 

пояснити їм на прикладах, які загрози від паління загрожують усім”. 

Щодо надії розглядали таку ситуацію: син займається футболом, він – 

воротар, уже черговий раз він пропускає гол, у результаті його команда програє. 

Аналізували поведінку батька: “Футбол – не твоє”. Обговорювали можливі 

варіанти конструктивних висловлювань: “Так буває, навіть відомі воротарі 

пропускають мʼяч; сьогодні не твій день; до наступного разу ти ще потренуєшся, і 

в тебе все вийде”.  

Учасникам заняття було запропоновано називати свої приклади ситуацій 

прояву їхніх актуальних здібностей. Разом із групою обговорювали 

конструктивний прояв цих здібностей у схожих ситуаціях.  

Пʼятий етап першого заняття – розширення системи цілей. Здійснювали 

рефлексію досвіду, якого батьки набули під час заняття. Обговорювали можливості 

його впровадження у повсякденному житті. 
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На другому тренінговому занятті з батьками аналізували способи заохочення 

позитивних проявів поведінки їхніх дітей. 

Перший етап другого заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

батьків від участі в тренінгу, ознайомлювали із завданнями заняття, проводили 

роботу щодо аналізу прояву актуальних здібностей дітей. Ведуча пояснила батькам 

сутність актуальних здібностей та запропонувала їм оцінити міру розвитку деяких 

актуальних здібностей їхніх дітей на спеціальній картці за допомогою позначок 

“+++”, “++”, “+”, “+ -”, “-”, “--”. Дорослі позначали на картках із переліком правил 

поведінки, , наскільки їхня дитина дотримується того чи іншого правила, і що 

треба зробити, аби вона його дотримувалася. Також батьки мали змогу коротко 

записати коментарі з приводу певного правила. 

Другий етап другого заняття – інвентаризація. Обговорювали “+” і “‒” 

прояву актуальних здібностей дітей. 

Третій етап другого заняття – ситуативне підбадьорення. Батьки 

обмінювалися досвідом щодо впровадження отриманої на попередньому занятті 

інформації про оптимальні способи прояву своїх актуальних здібностей у 

стосунках із дітьми.  

Четвертий етап другого заняття – вербалізація. Проводили бесіду про 

труднощі у вихованні підлітків. Акцентували увагу на навчанні ефективних 

способів спілкування з дітьми підліткового віку. Ведуча ознайомила батьків з 

ефективним прийомом висловлювання прохання за чотириступеневою формулою: 

“Я бачу … Я відчуваю … Я потребую … І тому я хотів би від тебе … ”. Зразок: “Я 

бачу, що ти останнім часом ходиш якийсь похмурий. Я відчуваю: щось 

відбувається недобре. А я хочу, щоб у тебе все було добре, щоб ти радів. Тому я 

хочу б з тобою поговорити. Скажи мені, що трапилось?” 

Далі батьків ознайомлювали з ефективним прийомом висловлювання 

критики: “Я-послання/ Я-повідомлення”. Наприклад, замість висловлювання: 

“Скільки можна! Ти постійно говориш так зухвало!”, краще сказати: “Коли ти так 

говориш, я відчуваю себе приниженою”. 

Особливу увагу приділяли вправлянню батьків у побудові висловлювання 
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своїх прохань за поданою формулою та у побудові зауважень у формі “Я-

повідомлень”. 

П’ятий етап другого заняття – розширення системи цілей. Виконували 

авторську вправу “Прямий ефір”. Батьки обʼєднувались у дві підгрупи, кожна з 

яких отримала завдання: “Уявіть, що вас запросили на телебачення для участі у 

передачі “Кохана, ми вбиваємо наших дітей”. Ви маєте дати телеглядачам 

рекомендації, які будуть сприяти їхньому ефективному спілкуванню з підлітками. 

Перша підгрупа адресує свій виступ батькам дівчаток, друга – батькам хлопчиків. 

Підготовка до “ефіру” – 15 хвилин. Час в ефірі – 5 хвилин. Вести передачу може як 

один представник підгрупи, так і кілька”. Потім кожна підгрупа показувала свій 

варіант передачі “У прямому ефірі”. Далі, у процесі групового обговорення, 

слухачі відзначали вдалі і невдалі варіанти взаємодії, пропонували свої способи 

ефективного спілкування з дітьми. Завершальним акордом заняття була рефлексія 

набутого досвіду завдяки виконанню вправи “Прямий ефір”. 

На третьому тренінговому занятті розглядали досягнення батьків у 

вихованні дітей з метою рефлексії їхнього досвіду, обміну досвідом взаємодії з 

дітьми підліткового віку в складних конфліктних ситуаціях. 

Перший етап третього заняття – спостереження. Зʼясовували очікування 

батьків від роботи на занятті, ознайомлювали із завданнями заняття, виконували 

вправу для розігріву “Усмішка по колу”. Акцентували увагу на авторській вправі 

“Питання – відповіді”. Батьки записували на стенді найактуальніші для себе 

запитання, відповіді на які вони хотіли б отримати. Далі кожен учасник тренінгу у 

вільній формі міг написати під запитанням свою пропозицію, спосіб виходу з 

конфліктної ситуації. 

Другий етап третього заняття – інвентаризація. Аналізували зібраний 

матеріал, обговорювали у групі ті проблеми, що зацікавили найбільшу кількість 

батьків, а також ті, які не вдалося вирішити.  

Третій етап третього заняття – ситуативне підбадьорення. Батькам 

пропонували обмінятися досвідом – що вони виховали у своїх дітях, чим вони 

пишаються, у чому вбачають свою заслугу у вихованості дітей. 
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Четвертий етап третього заняття – вербалізація. Кожен учасник тренінгу 

визначав для себе, над чим йому ще треба працювати у вихованні своєї дитини-

підлітка, які конфліктні ситуації завдають йому найбільше клопоту. (Ведуча 

пропонувала щоб кожен батько визначив три найважливіші на цей час конфліктні 

ситуації). Після цього проводилося обговорення висловлених батьками міркувань у 

групі. 

П’ятий етап третього заняття – розширення системи цілей. Батьки писали 

короткі есе на тему “Якою я хочу бачити свою дитину у майбутньому”, та 

обговорювали її зміст у групі. Наприкінці заняття ведуча спонукала батьків до 

рефлексії щойно здобутого досвіду. 

На четвертому тренінговому занятті за темою “Як підтримувати правомірну 

поведінку дітей”, батьки здійснювали рефлексію власного досвіду щодо виховання 

дітей, оволодівали новими знаннями, які стосувалися правослухняності особистості 

підлітка. 

Перший етап четвертого заняття – спостереження. Окрім традиційних видів 

роботи (зʼясування очікувань від роботи на занятті, ознайомлення із завданнями 

заняття, виконання вправи для розігріву “Побажання один одному”) проводили 

бесіду на тему “Криміногенні спокуси для молоді у сучасному суспільстві”. Під час 

бесіди переглядали відеоматеріали про делінквентну поведінку підлітків.  

Другий етап четвертого заняття – інвентаризація. Батьки працювали над 

вправою “Лист від імені підлітків”. Ведуча звертала увагу учасників заняття на 

важливість розуміння внутрішнього світу підлітків, складність цього вікового 

періоду, потребу підлітків у підтримці з боку батьків. Учасники обʼєднувались у 

дві команди, одна з яких складала звернення до батьків від імені хлопчиків-

підлітків, друга – від імені дівчаток-підлітків. Після завершення роботи у групі 

листи зачитували та обговорювали.  

Третій етап четвертого заняття – ситуативне підбадьорення. Обговорювали 

відповіді батьків на запитання: “Що ми робимо для підтримання правомірної 

поведінки своїх дітей?”, “Як ми можемо підтримувати правомірну поведінку своїх 

дітей?”.  
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Четвертий етап четвертого заняття – вербалізація. Зʼясовували труднощі, які 

можуть відчувати батьки, намагаючись виховувати своїх дітей як законослухняних 

громадян. Обговорювали можливі способи набуття батьками необхідних знань, 

отримання психологічної підтримки. 

П’ятий етап четвертого заняття – розширення системи цілей. Узагальнювали 

перелік конфліктних ситуацій, у яких підлітки потребують підтримки батьків для 

запобігання неправомірній поведінці. Обговорювали план дій батьків для 

гарантування правомірної поведінки своїх дітей.  

На пʼятому тренінговому занятті з батьками розглядали тему “Наш внесок у 

майбутню самореалізацію дітей”. За мету ставилося сприяти усвідомленню 

батьками важливості психологічної підтримки дітей для їхньої самореалізації у 

майбутньому. 

Перший етап п’ятого заняття – спостереження. Передусім з’ясовували 

очікування батьків від роботи на занятті, ознайомлювали із завданнями заняття, а 

також виконували авторську вправу для розігріву “Я ціную у вас… ” (учасники 

мали було сформулювати адресоване один одному висловлювання). Далі 

виконували авторську вправу “Моя донька/мій син – майбутня/майбутній …”. 

Ведуча ставила завдання батькам написати коротко про те, якими вони бачать своїх 

дітей-підлітків у майбутньому. Наприкінці заняття обговорювали описи батьків. 

Другий етап п’ятого заняття – інвентаризація. Проводили бесіду за 

запитаннями: “Що я знаю про свою дочку/сина (за моделлю балансу – про 

ставлення до своєї зовнішності, здоровʼя, ставлення до навчання, улюблені 

навчальні предмети, захоплення, хобі, причини труднощів у навчанні, друзів, 

конфлікти у спілкуванні з іншими, стосунки з особами протилежної статі, кумирів, 

мрії, уявлення щодо сенсу життя, вірування, побоювання, книжки, фільми, 

музика…)?”, “Що я підтримую у поведінці своєї дитини (за моделлю балансу)?”. 

Третій етап п’ятого заняття – ситуативне підбадьорення. Батьки відповідали 

на запитання: “Як я сприяю самореалізації своєї дитини?”, “Що з цього вдається 

добре?” і таким чином ділилися своїм досвідом про поведінку дітей. 

Четвертий етап п’ятого заняття – вербалізація. Батьки давали відповіді на 
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запитання “Що я не приймаю у поведінці своєї дитини?”, “Що мені складно 

підтримувати у поведінці своєї дитини?” і в такій формі розповідали про свої 

труднощі у вихованні дітей. 

П’ятий етап п’ятого заняття – розширення системи цілей. Обговорювали 

запитання: “Що я готовий/готова змінювати у собі, щоб моя дитина могла само 

реалізуватися? Здійснювали також рефлексію досвіду, якого батьки набули під час 

занять та у період між (що вдалося реалізовувати). 

3.3. Процедура впровадження програми психологічного тренінгу 

та її ефективність 

Для апробації програми психологічного тренінгу було сформовано 

експериментальну і контрольну групи, до кожної з яких увійшло по 36 підлітків 

віком 14–15 років (із досвідом делінквентної поведінки – всього 12 осіб, без 

досвіду такої поведінки – 60 осіб). Детальну характеристику досліджуваних, 

залучених до формувального етапу експерименту, подано у табл. 3.1. 

Відбір досліджуваних для формувального етапу експерименту 

здійснювався з урахуванням: 

– місця роботи автора та його можливості тривалий час працювати з 

підлітками (це зумовило вибір територіального розташування шкіл, у яких 

навчалися підлітки, залучені до дослідження); 

– необхідності збереження співвідношення за статтю та віком у групі 

обстежуваних, які не мали приводів у правоохоронні органи, відповідно до 

такого співвідношення у групі тих, хто мав приводи (тому більшість 

досліджуваних – хлопці); 

– важливості дотримання вимог методів математичної обробки даних до 

кількості респондентів при подальшому розподілі досліджуваних на підгрупи: 

а) без досвіду делінквентної поведінки; б) із досвідом делінквентної поведінки 

(тому кількість досліджуваних у підгрупах, які порівнюватимуться, не менша 

п’яти); 
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– оптимальної кількості учасників групи, з якою проводиться психотренінг 

(у нашому дослідженні було сформовано три тренінгові групи по 12 осіб у 

кожній); 

– бажання підлітків брати участь у тренінгах. 

Таблиця 3.1 

Характеристика вибірки підлітків,  

залучених до формувального етапу дослідження 
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Дівчата 5 0 1 0 5 0 1 0 

Хлопці 10 15 2 3 10 15 2 3 

Усього 15 15 3 3 15 15 3 3 

 

Тренінги проводилися на базі двох загальноосвітніх шкіл Мукачівського 

району Закрпатської області. Склад тренінгових груп подано у таблиці 3.2. До 

кожної тренінгової групи ввійшли підлітки з високою здатністю протистояти 

криміналізації та підлітки зі зниженою такою здатності – 3-5 балів за 

результатами анкетування. До першої і другої тренінгової груп увійшли підлітки 

з досвідом делінквентної поведінки та без такого досвіду, до третьої групи – 

лише підлітки без досвіду делінквентної поведінки. 

Тренінгова програма впроваджувалася протягом навчального року. Слід 

відзначити, що досліджувані із зростаючою цікавістю та задоволенням 

відвідували запропоновані їм заняття і заходи, виконували різні вили роботи. 

Тренінги проводились у післяурочний час.  
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Таблиця 3.2 

Склад тренінгових груп  

Т
р
ен

ін
го

в
а 

 г
р
у
п

а Підлітки без досвіду делінквентної 

поведінки 

Підлітки з досвідом делінквентної 

поведінки 

З високою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

З високою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

Із зниженою 

здатністю 

протистояти 

криміналізації 

1 5 (2 д., 3 хл.) 5 (хл.) 1 (хл.) 1 (хл.) 

2 4 (1 д., 3 хл.) 4 (хл.) 1 (1д., 1 хл.) 2 (хл.) 

3 6 (2 д., 4 хл.) 6 (хл.) – – 

 

Для перевірки ефективності впроваджуваних заходів використовували 

методи спостереження за досліджуваними і бесіди з ними, метод повторної 

діагностики досліджуваних експериментальної і контрольної груп (за анкетами, 

аналогічними до застосовуваних на констатувальному етапі експерименту) та 

метод порівняння наявних змін у розвитку здатності підлітків протистояти 

криміналізації (за допомогою критерію знаків G) [212]. У результаті перевірки 

було отримано такі дані (табл. 3.3, 3.4). 

Таблиця 3.3 

Результати дослідження здатності протистояти криміналізації підлітків 

експериментальної групи після формувального експерименту 

Тренінгова 

група 

Позитивні Нульові Негативні G 

ₑₘ  m

p 

1-ша  6 0 0 0 ≤0,01 

2-га  5 1 0 1 ≤0,01 

3-тя 6 0 0 0 ≤0,01 

Експериментальна 

група в цілому  

17 1 0 1 ≤0,01 

 

Як бачимо з табл. 3.3, статистично достовірними є типові для кожної 

тренінгової групи зокрема та експериментальної групи в цілому позитивні зсуви 

у розвитку здатності підлітків протистояти криміналізації. При цьому в 

досліджуваних спостерігалося не лише підвищення цієї здатності загалом, а й 

кожного показника, що був недостатньо розвинутий. Зокрема, у таких 
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конфліктних ситуаціях: 1) коли слід враховувати приховані негативні обставини; 

2) коли намагаються адаптуватись у новому соціальному середовищі чи 

завоювати визнання у групі; 3) коли спонукання до делінквентних дій 

завуальовується соціально прийнятною метою. Лише в одного підлітка 

(15 років), який мав знижену здатність протистояти криміналізації у 

конфліктних ситуаціях, що маскують ризик утягнення у делінквентну поведінку 

соціально прийнятною метою, спостерігався нульовий зсув у розвитку цієї 

здатності.  

Таблиця 3.4 

Результати дослідження здатності протистояти криміналізації підлітків 

контрольної групи після формувального експерименту 

Підгрупа Кількість 

позитивних 

зсувів 

Кількість 

нульових 

зсувів 

Кількість 

негативних 

зсувів 

G 

ₑₘ  m

p 

Підлітки без досвіду 

делінквентної поведінки 

та зниженим рівнем 

здатності протистояти 

криміналізації 

0 15 0 - - 

Підлітки з досвідом 

делінквентної поведінки 

та зниженим рівнем 

здатності протистояти 

криміналізації 

0 1 2 - - 

Контрольна 

група в цілому  
0 16 2 - - 

 

Як бачимо з табл. 3.4, для контрольної групи типовим є нульовий зсув, 

тобто розвиток здатності протистояти криміналізації підлітків залишився на 

попередньому рівні. При цьому в двох підлітків, які вже мали досвід 

делінквентної поведінки, спостерігалося зниження цієї здатності (наявних 

недоліків приєдналась нездатність чинити опір криміногенним спокусам у 

ситуаціях намагання завоювати визнання у групі.  

Таким чином, в експериментальній групі спостерігаються позитивні 

статистично значущі зміни у розвитку здатності підлітків протистояти 

криміналізації, у контрольній групі таких змін не виявлено. 
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У ході спостереження за досліджуваними різних підгруп 

експериментальної групи протягом формувального експерименту та бесід з 

ними було зафіксовано позитивні зміни у розвитку їхньої особистості.  

Зокрема, у досліджуваних спостерігалось поступовий розвиток здатності 

керуватись розумними міркуваннями у своїх діях, вміння структурувати свій 

час, здатності виконувати прохання та вказівки, керуючись здоровим глуздом, 

критично ставитись до різної інформації, вміння поводитись з грошима, 

здатності до прийняття особистості іншої людини, зростання інтересу до питань 

смислу різних життєвих ситуацій, життя в цілому, вміння прислухатись до своєї 

інтуїції, творчо вирішувати різні проблеми. Так, підлітки, у яких спостерігалась 

знижена здатність протистояти криміналізації, висловлюючи свої враження від 

роботи на заняттях, зазначали, що вони “навчились бачити різні сторони однієї 

ситуації”, “навчились більш відкрито висловлювати свої думки”, “набули 

більшої впевненості у собі”, “навчились відмовляти”, “виробили для себе ті 

правила поведінки, яких хочуть надалі непохитно дотримуватись”, “зрозуміли, 

як можна заробляти гроші і як з ними поводитись” тощо.  

У ході співбесіди із вчителями досліджуваних експериментальної та 

контрольної груп через півроку після завершення формувального експерименту 

з’ясувалось, у підлітків експериментальної групи, які мали досвід делінквентної 

поведінки, порушень поведінки майже не спостерігалось, у той час, як у хлопців 

контрольної групи із досвідом делінквентної поведінки траплялись випадки 

хуліганства та розпивання спиртних напоїв. 

Викладене дозволяє стверджувати про ефективність розробленої та 

впроваджуваної вище програми психотренінгу здатності протистояти 

криміналізації для підлітків.  

Висновки до третього розділу  

На основі визначених принципів, методів і прийомів розроблено 

цілеспрямовану програму психологічного тренінгу з формування у підлітків 
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здатності протистояти криміналізації Мета програми – формування 

психологічних характеристик особистості підлітків щодо підвищення здатності 

протистояти криміналізації:терпіння (здатність чекати, відтерміновувати 

виконання бажань); час (здатність приділяти собі та іншим достатню кількість 

часу, вміння його розподіляти); ніжність (здатність виявляти любов і ласку в 

стосунках з іншими і приймати їх від інших суб’єктів взаємодії); вміння 

прислухатись до своєї інтуїції і творчо вирішувати конфлікти; прагнення до 

порядку; добросовісність; правдивість; зважання на прохання інших; 

увічливість; здатність до щирого і відкритого спілкування; вміння 

розпоряджатися грошима і речами; вміння бути справедливим; здатність 

сприймати себе й інших у їхній неповторності; здатність визнавати перспективи 

свого розвитку – орієнтація на майбутнє тощо.  

Програма психологічного тренінгу передбачала роботу з батьками 

підлітків, щоб показати їм, яким чином дорослі мають сприяти формуванню 

психологічних характеристик. Програмою передбачалось актуалізувати і 

розвивати вміння батьків налагоджувати близькі і теплі стосунки з дітьми, 

відкрито та сердечно ставитися до кожної людини, оскільки їхню поведінку, 

манери наслідують підлітки.  

Результати апробації розробленої нами програми психологічного тренінгу 

для підлітків з метою підвищення їх здатності протистояти криміналізації дають 

підстави стверджувати, що запропоновані методи та прийоми роботи 

дозволяють досягти:  

– статистично значущого зростання показників здатності підлітків 

протистояти криміналізації; істотного зменшення проявів нездатності чинити 

опір криміногенним спокусам у ситуаціях, коли слід враховувати приховані 

негативні обставини, коли намагаються адаптуватись у новому соціальному 

середовищі чи завоювати визнання у групі, коли спонукання до делінквентних 

дій вуалюється соціально прийнятною метою; 

– позитивних змін у розвитку їх особистості підлітків: зростання здатності 

керуватись розумними міркуваннями у своїх діях, вміння структурувати свій 
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час, здатності виконувати прохання та вказівки, керуючись здоровим глуздом, 

критично ставитись до різної інформації, вміння поводитись з грошима, 

здатності до прийняття особистості іншої людини, зростання інтересу до питань 

смислу різних життєвих ситуацій, життя в цілому, вміння прислухатись до своєї 

інтуїції, творчо вирішувати різні проблеми; 

– тривалості зберігання досягнених у процесі тренінгу особистісних та 

поведінкових змін – підлітки з досвідом делінквентної поведінки після участі у 

тренінгу демонструють правомірну поведінку протягом тривалого часу.  

Наявність статистично значущих позитивних змін у розвитку здатності 

протистояти криміногенним спокусам у досліджуваних експериментальної 

групи та відмінність таких достовірних позитивних змін у контрольній групі 

свідчить про ефективність розробленої програми.  

Впровадження розробленого психологічного тренінгу спонукає до 

висновку про доцільність добору у тренінгову групу підлітків з різними рівнями 

здатності протистояти криміналізації, – з досвідом делінквентної поведінки та 

без нього. При цьому дуже важливо, щоб підлітків без порушень у поведінці та з 

високим рівнем здатності протистояти криміналізації було більше. Це зумовлене 

соціально-психологічними механізмами, що діють у малих групах (груповий 

тиск, групова більшість, навіювання, наслідування, конформізм, 

групоцентризм). Так, перебуваючи серед підлітків, більшість з яких мають 

високий рівень стійкості до криміналізації, підліток із зниженою такою 

здатністю виявляє готовість слухати, бачити, переймати правомірні зразки 

поведінки, яких бракує йому з якихось причин. Звичайно, важливою умовою 

цього є сприятлива, довірлива, тепла атмосфера у тренінговій групі, що значною 

мірою залежить від її ведучого. 

 

Результати формувального етапу дослідження представлені у публікаціях 

автора [96; 97; 99; 104]. 

 



187 
 

ВИСНОВКИ 

Теоретичне узагальнення науково-практичних розробок проблеми 

профілактики та подолання делінквентної поведінки неповнолітніх, емпіричне 

дослідження здатності підлітків протистояти криміналізації, визначення та 

апробація методів і прийомів цілеспрямованого формування цієї здатності 

стали підґрунтям для формулювання низки висновків. 

1. Здійснений аналіз спеціальних джерел з проблеми дозволив визначити 

основні наукові підходи до дослідження здатності особистості підлітка 

протистояти криміналізації; сформувати цілісне уявлення про сутність 

правомірної поведінки особистості підлітка та психологічні детермінанти.  

На підставі здійсненого категорійно-поняттєвого аналізу під 

криміналізацією особистості підлітка розуміємо процес формування в нього 

поведінки, яка не відповідає правовим нормам, суспільній моралі та має чітко 

окреслені антисоціальні ознаки різного ступеня вираження, тобто 

делінквентної, злочинної поведінки. Здатність підлітка протистояти 

криміналізації розуміємо як психологічну характеристику його особистості, що 

проявляється у готовності діяти відповідно до правових і моральних норм у 

ситуаціях криміногенних спокус. 

Ризик виникнення відхилень у поведінці підлітка зумовлюється як 

негативними зовнішніми впливами, так і його специфічними віковими 

особливостями, серед яких:  

– нестійкість і непостійність (раптовість виникнення потягів, переважання 

збудження над гальмуванням, часті зміни у виробленні гальмівних реакцій); 

– підвищена емоційність (гостра сприйнятливість, безпосередність 

переживань);  

– чітко виражене бажання пізнати навколишню дійсність та формувати 

власні оцінки щодо неї; 
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– поривання до самоствердження і самостійної діяльності; 

– поверховість самосвідомості й усвідомлення значущості словесних 

подразників. 

Психологічними детермінантами правомірної поведінки підлітків можуть 

бути як зовнішні, так і внутрішні чинники. Узагальнені зовнішні чинники 

можна описати як досвід довірливих і теплих стосунків у сім’ї та досвід 

засвоєння загальноприйнятих у суспільстві правових традицій тощо. До 

внутрішніх чинників відносимо знання правових норм, уміння правовідповідно 

поводитись як умова набуття досвіду правової поведінки, свідоме сприйняття 

сенсу свого життя і поведінки, розвинені позитивні особистісні якості, 

шанобливе ставлення до норм права, налаштованість на їх дотримання тощо.  

2. Обґрунтовано необхідність письмового опитування за змодельованими 

ситуаціями як методу діагностики здатності підлітків протистояти 

криміналізації. Виявлено, що особливостями здатності підлітків протистояти 

явищам криміналізації є: знижений рівень її прояву в ситуаціях:  

а) в яких слід враховувати приховані негативні обставини;  

б) коли підлітки намагаються адаптуватися до нового соціального 

середовища чи завоювати визнання у групі;  

в) коли спонукання до делінквентних дій завуальовано соціально 

прийнятною метою. 

3. Встановлено на основі емпіричного дослідження психологічні 

характеристики підлітків з високим і зниженим рівнями здатності протистояти 

криміналізації. Психологічні характеристики вивчалися згідно з теорією 

позитивної психотерапії Н. Пезешкіана про актуальні здібності людини як 

регулятори її поведінки, сфери перетворення конфліктів як способів реагування 

на конфліктні ситуації та моделі наслідування, як шляхи походження певних 

поведінкових особливостей.  
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Констатовано, що здатність підлітків протистояти криміналізації (за 

Н. Пезешкіаном) взаємопов’язана з їхніми первинними (час, любов, віра, 

ніжність, довіра, надія, вірність) та вторинними (акуратність, чесність, 

старанність, культура поведінки з грошима, справедливість) актуальними 

здібностями, здатністю творчо вирішувати конфліктні ситуації та перейнятим 

від батьків позитивним ставленням до навколишніх людей (дітей, один до 

одного, до інших). Виявлено тісний зв’язок здатності протистояти 

криміналізації з первинними актуальними здібностями: з часом, любов’ю, 

вірою; слабший зв’язок – із вірністю, ніжністю, надією; обернений зв’язок – із 

довірою. Виявлено слабкий зв’язок здатності протистояти криміналізації з 

вторинними актуальними здібностями: з охайністю, старанністю, 

справедливістю, чесністю; обернений зв’язок з бережливістю. Виявлено 

слабкий зв’язок творчого підходу у вирішенні конфліктних ситуацій із 

здатністю протистояти криміналізації. Простежено більш тісний зв’язок 

здатності підлітків протистояти криміналізації з моделлю наслідування “Я 

(мати)” та меншою мірою з моделями наслідування “Я (батько)”, “Ти”, “Ми”. 

Обґрунтовано, що формування здатності протистояти криміналізації 

супроводжується не окремими переліченими психологічними особливостями 

поведінки, а їх комплексами. Так, у підлітків із високим рівнем здатності 

протистояти криміналізації спостерігається п’ять видів поєднань актуальних 

здібностей, способів реагування на конфлікти та моделей наслідування:  

1) терпіння, час, ніжність і спосіб реагування у конфліктних ситуаціях 

“фантазія”; 2) чесність, слухняність; охайність ;3) ввічливість, “контакт” і 

“Ми”; 4) бережливість і справедливість; 5) довіра і надія.  

3. Виокремлено типи особливостей підлітків, що здатні протистояти вияву 

криміналізації:  
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1) емоційно-інтуїтивний (підлітки здатні відтерміновувати виконання 

бажань, схильні до впорядкованого розподілу часу, сприймають іншу людину 

як особистість, проявляють творчість у вирішенні конфліктних ситуацій);  

2) виконавчий (підлітки прагнуть до організованості й злагодженості, 

впорядкованості простору довкола себе, здатні вважати на прохання, 

доручення, накази авторитетної людини, однак без намагання бездумно їм 

наслідувати; здатні до відкритого висловлювання своєї думки); 

3) комунікативний (підліткам властиві хороші манери, дружелюбність; 

здатні бути люб’язними, встановлювати і підтримувати стосунки при 

виникненні проблем; наслідувати від батьків відкрите, товариське ставлення до 

оточуючих людей); 

4) розсудливий (підлітки здатні розпоряджатися грошима та речами, 

керуватись у своїй поведінці розумними міркуваннями більше, ніж особистими 

схильностями); 

5) оптимістичний (підлітки здатні сприймати себе й інших у їхній 

неповторності, критично оцінювати інформацію, визнавати перспективи свого 

розвитку, розуміти відносність досягнутого). 

4. Запропоновано програму цілеспрямованого формування здатності 

підлітків протистояти криміналізації, здійснено її апробацію та перевірено 

ефективність. Обґрунтовано, що для підвищення здатності підлітків 

протистояти криміналізації пріоритетними напрямами є: розвиток їхньої 

розсудливості; схильності раціонально планувати свій час, організовувати 

активний простір, розумно розпоряджатися грошима; вироблення 

комунікативних якостей; вміння налагоджувати і підтримувати стосунки при 

виникненні проблем; розвиток здатностей до творчого вирішення конфліктних 

ситуацій; здатність зважати на прохання інших, виконувати доручення, накази 

авторитетної людини, однак без намагання бездумно їм наслідувати; вміння 
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визнавати перспективи свого розвитку; виховання старанності; інтересу до 

питань сенсу життя. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх запитів зазначеної проблеми. 

Подальшого вивчення вимагають проблеми розроблення та апробації 

тренінгової програми з батьками підлітків, спрямованої на підготовку дорослих 

до підвищення здатності їхніх дітей протистояти криміналізації, а також 

дослідження проблеми формування здатності підлітків із різними 

особливостями психічного здоров’я протистояти криміногенним спокусам. 
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Додаток Б 

 

Анкета (Форма А для хлопців) 

№ _____________ 

Дата ____________ Місто _______________________  

Вік _____________ Стать ________________  

 

Інструкція: Юний друже, для вивчення поглядів на життя людей Твого 

віку просимо дати відповідь на подане нижче запитання.  

 

Уяви собі, що Твої ровесники потрапляють у ситуації, описані нижче, і не 

знають, як себе повести, що б Ти їм порадив? Свої поради запиши у відповідних 

рядках таблиці. 

№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

1 Р. давно мріяв про смартфон, але 

коштів придбати його у нього, у його 

батьків не було. Аж ось одного разу Р. 

побачив, як в поважного чоловіка, 

котрий сидів на лавочці, з кишені випав 

новенький телефон, а той і не помітив, 

встав і пішов далі у своїх справах. У Р. 

перехопило подих, ‒ до омріяного один 

крок… Але як бути? 

 

2 У дворі, де мешкав К. був хлопець, 

який полюбляв дразнити його, 

ображати. Ось і цього разу, тільки-но 

К. вийшов на вулицю, той уже взявся 

глумитись над ним. К. переповнювали 

негативні емоції, він шалено перебирав 

різні варіанти як йому повестись? 

 

3 На канікулах до С. прийшли в гості 

його товариші. Хлопці трохи 

поговорили, пограли комп’ютерні ігри, 
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№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

думали, чим би далі їм зайнятись. Тут 

один з друзів подав ідею: “А давайте 

трохи розважимось?” Інші підхопили: 

“Давайте. Але як?” Той продовжив: 

“Наприклад, ми можемо 

зателефонувати у швидку і зробити 

виклик до когось, або у міліцію і 

сказати про якийсь злочин, або ж 

давайте будемо кидати яйцями з 

балкона у перехожих, але так, щоб нас 

не бачили, або …” Ідей у товариша 

було багато, інший відразу зацікавився. 

С. задумався: “А чи варто так 

розважатись?” 

4 Сім’я А. переїхала в інше місто. Уже 

пройшло декілька тижнів, але в А. ще 

не було друзів ні у новій школі, ні у 

дворі. Аж ось одного разу йому 

запропонував дружбу хлопець, старший 

на кілька років, який був відомим 

хуліганом у тому районі. А. дуже 

хотілось мати нових друзів. “Може, 

подружитись з цим хлопцем?” думав 

він.  

 

5 Один з товаришів В., старший від 

інших з їхньої компанії, попросив у 

друзів допомоги: його знайомий 

позичив у нього немалу суму грошей і 

не повернув, треба разом піти до нього 

і трохи полякати, щоб той не зволікав. 

“Варто так допомогти товаришу?” 

обмірковував В.  

 

6 М., як і багато з його ровесників, мріяв 

мати більше грошей, ніж йому виділяли 

на кишенькові витрати батьки. Він 
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№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

задумувався про те, як би знайти якусь 

роботу, щоб мати свої зароблені гроші. 

Його знайомі хлопці, котрі уже мали 

свій спосіб заробітку, знаючи про 

хорошу спортивну підготовку та 

розумові здібності М., не раз натякали 

йому, що він може приєднатись до них. 

Але, як саме вони заробляють, 

розповідати не поспішали. Що може 

зробити М. для того, щоб реалізувати 

свою мрію? 

 

 

Дякуємо за надані відповіді! 
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Анкета (Форма Б для дівчат) 

 

№ _____________ 

Дата ____________ Місто _______________________  

Вік _____________ Стать ________________  

 

Інструкція: Юна подруго, для вивчення поглядів на життя людей Твого 

віку просимо дати відповідь на подане нижче запитання.  

 

Уяви собі, що Твої ровесниці потрапляють у ситуації, описані нижче, і не 

знають, як себе повести, що б Ти їм порадила? Свої поради запиши у 

відповідних рядках таблиці. 

 

№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

1 О. давно мріяла про смартфон, як у її 

подруг, але коштів придбати його у неї, 

у її батьків не було. Аж ось одного разу 

О. побачила, як в ошатно вдягненої 

жінки, котра сиділа на лавочці, із 

розщепленої сумочки випав новенький 

телефон, а та і не помітила, встала і 

пішла далі у своїх справах. В О. 

перехопило подих, ‒ до омріяного один 

крок… Але як бути? 
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№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

2 У дворі, де мешкала К. була дівчина, 

яка разом зі своєю подругою 

полюбляла дразнити її, ображати. Ось і 

цього разу, тільки-но К. вийшла на 

вулицю, та уже взявся глумитись над 

нею. К. переповнювали негативні 

емоції, вона шалено перебирала різні 

варіанти як їй повестись? 

 

3 На канікулах до С. прийшли в гості її 

подруги. Дівчата трохи поговорили, 

послухали музику, переглянули модні 

журнали, думали, чим би далі їм 

зайнятись. Тут одна з подруг подала 

ідею: “А давайте трохи розважимось?” 

Інші підхопили: “Давайте. Але як?” Та 

продовжила: “Наприклад, ми можемо 

зателефонувати у швидку і зробити 

виклик до когось, або у міліцію і 

сказати про якийсь злочин, або ж 

давайте будемо кидати яйцями з 

балкона у перехожих, але так, щоб нас 

не бачили, або …” Ідей у подруги було 

багато, інша відразу зацікавилась. С. 

задумалась: “А чи варто так 

розважатись?” 
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№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

4 Сім’я А. переїхала в інше місто. Уже 

пройшло декілька тижнів, але в А. ще 

не було подруг ні у новій школі, ні у 

дворі. Аж ось одного разу їй 

запропонувала дружбу дівчина, старша 

на кілька років, яка мала нехорошу 

славу тому районі. А. дуже хотілось 

мати нових подруг. “Може, 

подружитись з цією дівчиною?” думала 

вона.  

 

5 Одна з подруг В., дружити з якою 

вважалось престижним у школі, 

попросила у подруг допомоги: одна 

дівчина залицяється до її хлопця, треба 

разом піти до неї і трохи полякати, щоб 

та не заважала її стосункам. “Варто так 

допомогти подрузі?” обмірковувала В.  

 

6 М., як і багато з її ровесниць, мріяла 

мати більше грошей, ніж їй виділяли на 

кишенькові витрати батьки. Вона 

задумувалась про те, як би знайти якусь 

роботу, щоб мати свої зароблені гроші. 

Її знайомі дівчата, котрі уже мали свій 

спосіб заробітку, знаючи про хороші 

зовнішні дані та розумові здібності М., 

не раз натякали їй, що вона може 

приєднатись до них. Але, як саме вони 

заробляють, розповідати не поспішали. 
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№ 

п/п 
Ситуація Твоя порада 

Що може зробити М. для того, щоб 

реалізувати свою мрію? 

 

 

Дякуємо за надані відповіді! 
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Додаток В 

Опитувальник 

 

№ _____________ 

Дата ____________ Місто _______________________  

Вік _____________ Стать ________________  

 

Інструкція: З метою вивчення вікових особливостей людей Твого віку 

просимо дати відповіді на подані нижче твердження. 

 

Оціни, будь ласка, подані висловлювання, зробивши помітку + у 

відповідній колонці таблиці відповідного рядка. При цьому у Тебе є чотири 

можливості для відповіді: 

– якщо Ти згідний з якимсь твердженням, постав + у колонці з назвою 

“так”, 

– якщо Ти не згідний з якимсь твердженням, постав + у колонці з 

назвою “ні”, 

– якщо Тобі важко повністю підтвердити, чи повністю відкинути якесь 

висловлювання, бо воно може бути для Тебе правильне або неправильне лише 

за певних умов, у Тебе є ще дві можливості: 

– якщо Ти схиляєшся до того, що якесь твердження частіше підходить 

для Тебе, ніж не підходить, то Ти можеш поставити + у колонці “швидше 

так”, 

– якщо Ти швидше не згідний з якимсь твердженням, ніж можеш 

погодитись з ним, то постав + у колонці “швидше ні”. 

 

Слова “батьки”, “батько” і “мати” мають на увазі, у першу чергу, Твоїх 

справжніх батьків. Якщо Ти ріс/ростеш переважно у родичів, у сім’ї опікунів 

чи прийомних батьків, а також у притулку чи дитячому будинку, то слова 
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“батьки”, “батько” і “мати” мають на увазі у такому випадку тих вихователів, 

які відігравали для Тебе роль батьків (наприклад, бабуся, дядько, сестра, 

сусід, няня, вихователь дитячого будинку тощо). 

Тепер переходь до роботи. Ми запевняємо Тебе, що усі Твої відповіді 

залишаться таємницею. 

 

№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

1 Я прочитав(ла) інструкцію і 

готовий(а) чесно оцінити кожне 

висловлювання. 

    

2 Я завжди так планую свій час, що мені 

ніколи не доводиться перетворювати 

день у ніч. 

    

3 За формою спілкування людини 

можна робити висновок, чого вона 

вартує. 

    

4 Мої знайомі вважають мене надійною 

людиною. 

    

5 Дитина, яка навіть при спокійному 

звертанні до неї не робить того, про 

що її просять, має відчути батьківську 

строгість. 

    

6 Я часто буваю розслабленим(ою), 

в’ялим(ою), виснаженим(ою). 

    

7 Моя мати була для мене прикладом.     

8 Терпіння і витримка є для мене 

показником внутрішньої сили. 

    

9 Єдність людства важлива мета для 

мене. 

    

10 Коли справи йдуть погано, можна 

зійти з розуму. 

    

11 Я хотів би бути ніжним з багатьма 

людьми, а не лише з однією. 

    

12 Мій світогляд (релігія, переконання) я     
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

зберігаю, не дивлячись ні на які 

зовнішні впливи. 

13 Мої батьки (батько і/чи мати) 

молились разом зі мною. 

    

14 Роблячи покупку, я особливо звертаю 

увагу на ціну. 

    

15 Мені часто здається, що зі мною 

обійшлись несправедливо. 

    

16 Часті рукопотискання небезпечні, бо з 

ними можуть передаватись бактерії.  

    

17 На мене можна повністю покластись.      

18 Спочатку робота, а потім вже 

задоволення! 

    

19 Особисті контакти на роботі, не 

дивлячись на зайнятість, для мене 

дуже важливі. 

    

20 Мій батько був дуже терплячим зі 

мною. 

    

21 Іноді я ковтаю образу і не подаю 

вигляду, хоча потім дуже серджусь на 

себе за це. 

    

22 Більшість людей, з якими я спілкуюсь, 

щирі зі мною. 

    

23 Мені більше до душі міцні стосунки з 

однією людиною, ніж багато 

короткочасних, змінюваних контактів.  

    

24 Коли у мене з’являються проблеми, я 

завжди знаходжу хороше рішення.  

    

25 Я часто відволікаюсь тим, що з 

головою іду в роботу(навчання).  

    

26 Перш, ніж я щось зроблю (у школі чи 

у сім’ї), я завжди усе планую.  

    

27 Мої батьки вміли налагоджувати 

непорозуміння, що між ними 
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

виникали. 

28 Мої батьки (батько і/чи мати) бували 

дружелюбними з незнайомими 

людьми. 

    

29 У мене широке коло знайомих.     

30 Я не поспішаю, приймаючи важливі 

рішення, щоб дати собі можливість 

усе обдумати. 

    

31 У школі і вдома я “працюю, як віл”.      

32 Я завжди дію за таким принципом: 

“час ‒ гроші”. 

    

33 Я намагаюсь внутрішньо приймати 

людей, які мають інші погляди та 

установки, ніж я. 

    

34 Моїх батьків турбувало питання про 

сенс життя. 

    

35 Коли хтось не приходить на 

призначений час, я виходжу з себе.  

    

36 Я відкрито висловлюю свої потреби та 

інтереси. 

    

37 Пам’ятаю, мою мама була дуже 

терплячою зі мною.  

    

38 Несправедливість щодо мене завжди 

доводить до хвороби (з’являються болі 

у животі, головні болі та ін.).  

    

39 Навіть у найскладніших ситуаціях я 

зазвичай зберігаю спокій. 

    

40 Ласки і фізичні контакти я вважаю 

дуже приємними. 

    

41 Вірність (у дружбі і любові) для мене 

є абсолютною цінністю. 

    

42 Мої батьки брали участь у діяльності 

громадських організацій. 
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

43 Навіть якщо усі налаштовані проти 

мене, я не здаюсь. 

    

44 При появі професійних проблем я 

звертаюсь до друзів замість того, щоб 

примиритись з невдачею. 

    

45 Мої батьки завжди добре ладили один 

з одним. 

    

46 Мій організм дуже чутливо реагує, 

коли я не можу знайти рішення 

проблеми. 

    

47 Я лише тоді добре себе почуваю, коли 

я повністю поринаю у роботу 

(навчання). 

    

48 Мене дратує, коли у квартирі безлад.     

49 Я бачу сенс свого життя, навіть коли у 

мене є труднощі. 

    

50 Я не можу уявити собі людське 

суспільство без пунктуальності. 

    

51 Мені подобаються люди, які відкрито 

говорять те, що вони думають, навіть 

якщо у мене інша думка. 

    

52 Я завжди відкрито висловлюю свою 

думку, навіть якщо це буде для мене 

небезпечним. 

    

53 Коли я був дитиною, мої батьки 

розмовляли зі мною на релігійні і 

світоглядні теми. 

    

54 Без взаємної довіри я не можу жити чи 

працювати з іншими людьми. 

    

55 Якщо я одного разу щось 

пообіцяв(ла), значить, Я обов’язково 

стримаю своє слово. 

    

56 Мені важливо знати, чи існує життя 

після смерті. 
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

57 З усіма людьми треба поводитись 

однаково, інакше запанує 

несправедливість 

    

58 За чистотою квартири можна робити 

висновок про чистоту характеру.  

    

59 Коли у мене є труднощі на роботі, я 

звертаюсь до колег і/чи начальства.  

    

60 Мій батько був для мене прикладом, 

коли я був(ла) маленьким(ою).  

    

61 Я залюбки проводжу час поза домом 

(у кафе, кіно, театрі, на дискотеці і 

т.д.), бо мені подобається знайомитись 

з новими людьми. 

    

62 До моїх батьків часто приходили друзі 

чи їх самих запрошували в гості.  

    

63 Я працелюбна, старанна людина.     

64 Я сподіваюсь досягти у своєму житті 

ще більших успіхів. 

    

65 Я дуже ввічливий(а), щоб бути 

визнаним(ою) іншими. 

    

66 Сексуальна любов це краще, що є на 

землі. 

    

67 У моєї мами завжди знаходилось для 

мене багато часу. 

    

68 Я довго шукаю контактів, щоб не бути 

насамоті. 

    

69 Я економлю навіть тоді, коли в цьому 

немає необхідності. 

    

70 Коли я знайомлюсь з людьми, я 

спочатку кидаю їм “пробну кульку” 

довіри. 

    

71 Коли мене критикують, у мене 

з’являються болі у шлунку (жовчному 

міхурі і т.д.). 
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

72 У мого батька для мене знаходилось 

багато часу. 

    

73 Те, що кожен з нас розуміє під 

відчуттями, ‒ всього лише маленька 

частина дійсності. (Існує щось більше 

від наших відчуттів, чого ми не 

відчуваємо). 

    

74 Коли виникають проблеми, уся моя 

енергія спрямована на пошук рішення 

і я завжди знаходжу вихід. 

    

75 Я вважаю, що мої рішення (на роботі 

і/чи в особистому житті) повинні 

виконуватись без довгих розмов.  

    

76 Що думають інші люди про мою 

думку, мені байдуже. 

    

77 Робота (навчання) це зміст всього 

життя. 

    

78 Гості для мене зовсім не байдужі, я 

завжди знаходжу для них час. 

    

79 Я серджусь на себе, якщо все 

перебуває у безладі (посуд, порожні 

пляшки, не викинуте сміття). 

    

80 У складних ситуаціях мої батьки 

могли відкрито говорити між собою.  

    

81 Мені дуже незручно, коли приходять 

гості, а квартира не сяє чистотою.  

    

82 Є люди, котрі мені подобаються, не 

дивлячись на те, що у них інші 

переконання. 

    

83 Я дуже нервую (хвилююсь, 

серджусь…), якщо хтось змушує мене 

чекати. 
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№ 

п/п 
Твердження 

Відповідь 

Так Ні 
Швидше 

так 

Швидше 

ні 

84 Я переконаний, що у моєму житті 

можна досягти ще більшого. 

    

85 Коли проблему не можна подолати 

відразу ж, я можу зачекати, поки не 

з’явиться інша можливість. 
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Додаток Г 

Результати емпіричного дослідження здатності підлітків  

протистояти криміналізації 

Таблиця В1 

Результати дослідження здатності протистояти криміналізації підлітків,  

які перебували на обліку у кримінальній міліції 

№ 

п/п 
Вік Стать 

Результати анкети, бали 

Ситу-

ація 1 

Ситу-

ація 2 

Ситуа-

ція 3 

Ситуа-

ція 4 

Ситуа-

ція 5 

Ситуа-

ція 6 
Загалом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 16 ч 1 1 1 1 0 0 4 

2 16 ч 1 1 1 0 1 0 4 

3 16 ч 1 1 1 0 0 1 4 

4 16 ч 1 1 1 0 1 1 5 

5 16 ч 1 0 1 1 0 1 4 

6 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

7 16 ч 1 1 1 0 1 1 5 

8 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

9 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

10 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

11 13 ч 0 1 1 0 0 0 2 

12 16 ч 1 1 1 0 0 0 3 

13 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

14 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

15 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

16 14 ч 1 1 1 1 1 0 5 

17 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

18 16 ч 1 0 1 0 0 0 2 

19 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

20 16 ч 1 1 1 1 0 0 4 

21 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

22 15 ч 1 1 1 0 1 1 5 

23 15 ч 1 1 1 1 1 0 5 

24 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 
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№ 

п/п 
Вік Стать 

Результати анкети, бали 

Ситу-

ація 1 

Ситу-

ація 2 

Ситуа-

ція 3 

Ситуа-

ція 4 

Ситуа-

ція 5 

Ситуа-

ція 6 
Загалом 

25 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

26 15 ч 1 1 1 1 1 0 5 

27 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

28 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

29 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

30 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

31 16 ч 1 1 1 1 0 1 5 

32 16 ч 1 0 1 1 1 1 5 

33 15 ч 1 1 1 1 1 1 6 

34 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

35 16 ч 1 1 0 0 1 1 4 

36 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

37 16 ч 1 1 0 1 1 1 5 

38 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

39 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

40 15 ж 1 1 1 0 1 0 4 

41 15 ж 1 1 1 1 1 0 5 

42 15 ж 1 0 1 0 1 1 4 

43 16 ч 1 1 1 1 1 1  6 

44 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

45 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

46 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

47 16 ч 1 1 1 0 1 0 4 

48 16 ч 1 1 1 0 0 1 4 

49 14 ч 1 0 1 0 1 1 4 

50 16 ч 1 1 1 0 1 0 4 

51 16 ч 1 1 1 1 0 1 5 

52 13 ч 1 1 1 1 1 1 6 

53 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

54 14 ч 1 1 1 1 0 0 4 
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Таблиця В2 

Результати дослідження здатності протистояти криміналізації підлітків,  

які не мали приводів у міліцію 

№ 

п/п 
Вік Стать 

Результати анкети, бали 

Ситу-

ація 1 

Ситу-

ація 2 
Ситуа-

ція 3 
Ситуа-

ція 4 
Ситуа-

ція 5 
Ситуа-

ція 6 
Загалом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 14 ч 0 1 0 1 0 0 2 

2 14 ч 1 1 1 0 1 1 5 

3 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

4 14 ч 1 1 1 0 1 1 5 

5 14 ч 1 1 1 0 0 0 3 

6 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

7 14 ч 0 1 1 0 0 0 3 

8 16 ч 1 1 1 1 0 0 4 

9 16 ч 1 1 1 0 0 1 4 

10 15 ч 0 0 0 0 0 0 0 

11 15 ч 1 1 1 1 0 1 5 

12 14 ч 1 1 1 0 1 1 5 

13 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

14 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

15 14 ч 1 1 1 1 1 1 6 

16 14 ч 1 1 1 0 1 1 5 

17 13 ч 1 1 1 0 1 1 5 

18 13 ч 1 1 1 1 1 1 6 

19 13 ч 1 1 1 1 1 1 6 

20 13 ч 1 1 1 0 1 1 5 

21 15 ч 1 1 1 1 1 1 6 

22 15 ч 1 1 1 1 1 0 5 

23 15 ч 1 1 1 1 1 0 5 

24 15 ч 1 1 1 0 1 0 4 

25 15 ч 1 1 1 0 1 0 4 

26 15 ж 1 1 1 0 1 0 4 

27 15 ч 1 1 1 1 1 1 6 

28 15 ж 1 1 1 0 1 0 4 

29 15 ж 1 1 1 1 0 0 4 

30 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

31 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

32 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

33 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

34 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

35 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 
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№ 

п/п 
Вік Стать 

Результати анкети, бали 

Ситу-

ація 1 

Ситу-

ація 2 
Ситуа-

ція 3 
Ситуа-

ція 4 
Ситуа-

ція 5 
Ситуа-

ція 6 
Загалом 

36 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

37 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

38 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

39 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

40 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

41 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

42 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

43 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

44 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

45 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

46 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

47 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

48 16 ч 1 0 1 1 1 0 4 

49 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

50 16 ч 1 0 1 1 1 1 5 

51 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

52 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

53 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

54 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

55 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

56 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

57 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

58 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

59 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

60 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

61 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

62 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

63 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

64 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

65 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

66 15 ж 1 1 1 1 1 1 6 

67 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

68 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

69 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

70 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

71 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

72 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

73 16 ч 1 0 1 1 1 1 6 

74 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

75 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 
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№ 

п/п 
Вік Стать 

Результати анкети, бали 

Ситу-

ація 1 

Ситу-

ація 2 
Ситуа-

ція 3 
Ситуа-

ція 4 
Ситуа-

ція 5 
Ситуа-

ція 6 
Загалом 

76 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

77 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

78 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

79 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

80 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

81 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

82 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

83 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

84 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

85 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

86 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

87 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

88 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

89 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

90 16 ч 1 1 1 1 1 0 5 

91 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

92 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

93 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

94 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

95 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

96 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

97 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

98 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

99 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

100 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

101 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

102 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

103 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

104 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

105 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

106 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

107 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 

108 16 ч 1 1 1 1 1 1 6 
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Додаток Г 

Результати емпіричного дослідження за Вісбаденським опитувальником до 

методу позитивної психотерапії і сімейної психотерапії (WIPPF) 

Н. Пезешкіана та Х. Дайденбах 

Таблиця Г.1 

Результати дослідження закономірностей поведінки 

підлітків, які перебували на обліку у кримінальній міліції  

 

№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 16 ч 6 8 6 9 4 12 12 9 9 6 12 12 6 8 6 9 4 9 9 

2 16 ч 12 9 9 3 12 3 7 9 6 3 7 7 6 12 12 11 9 12 12 

3 16 ч 9 9 6 6 12 9 11 9 9 6 12 11 12 6 12 12 9 12 6 

4 16 ч 9 11 7 10 8 9 11 9 6 9 8 11 11 10 10 8 10 11 9 

5 16 ч 9 8 5 10 12 8 12 6 8 5 12 11 12 11 6 8 9 11 8 

6 16 ч 9 9 12 8 12 6 12 6 6 6 7 12 6 12 8 9 12 12 9 

7 16 ч 3 6 7 7 7 7 9 5 8 5 10 11 8 9 10 8 11 10 8 

8 16 ч 10 10 7 8 9 9 10 8 10 6 12 10 11 8 8 8 8 11 9 

9 16 ч 11 10 9 10 8 10 10 10 9 9 12 9 11 9 9 11 8 11 11 

10 15 ж 12 11 11 11 9 9 8 9 11 8 10 11 11 10 10 12 9 11 12 

11 13 ч 5 5 8 8 8 8 10 8 8 9 8 9 9 9 6 9 6 9 11 

12 16 ч 11 9 6 8 7 9 10 8 9 7 10 10 7 9 7 10 8 9 10 

13 16 ч 7 9 10 9 5 8 5 9 7 9 9 10 7 8 6 9 9 9 11 

14 14 ч 11 9 10 10 7 9 11 6 8 8 10 11 11 10 11 8 8 7 8 

15 16 ч 10 9 8 9 6 9 9 8 10 7 10 11 11 9 9 10 9 10 9 

16 14 ч 6 12 6 5 9 12 12 12 12 5 12 12 12 8 12 12 6 12 9 

17 14 ч 11 10 6 10 6 8 7 9 7 8 7 4 8 8 7 9 7 9 11 

18 16 ч 7 7 6 9 8 8 10 8 9 7 8 9 8 8 9 9 7 9 10 
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№ 
з/п 

Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

19 16 ч 8 5 9 8 10 9 9 8 7 8 9 5 8 9 8 10 10 9 7 

20 16 ч 10 12 11 9 8 8 9 8 11 9 11 10 8 9 8 12 9 10 9 

21 16 ч 6 9 9 8 7 10 12 7 10 8 12 10 11 9 11 9 8 7 8 

22 15 ч 9 9 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 12 12 

23 15 ч 9 10 10 11 8 8 8 7 11 9 10 11 11 10 11 11 5 11 6 

24 16 ч 9 11 7 11 11 10 11 10 11 8 4 11 11 10 11 8 7 11 9 

25 16 ч 8 10 7 7 11 9 11 9 10 8 9 9 11 10 11 12 7 10 7 

26 16 ч 4 10 7 11 8 3 6 8 11 9 10 11 10 9 11 11 4 11 8 

27 16 ч 9 12 10 11 9 8 11 9 12 3 12 12 12 12 9 12 12 12 12 

28 16 ч 8 9 7 9 7 8 9 7 9 6 8 9 10 8 9 3 9 8 8 

29 16 ч 8 10 10 11 8 8 8 7 11 9 10 11 11 7 11 8 5 11 9 

30 16 ч 5 10 6 10 9 8 10 8 11 7 9 11 11 9 9 7 9 10 10 

31 16 ч 9 10 6 9 9 8 6 8 8 7 7 8 10 9 9 9 9 9 8 

32 16 ч 8 9 7 6 10 8 6 9 10 8 7 7 11 9 9 9 10 10 8 

33 15 ч 8 7 5 6 8 8 10 7 5 8 10 8 11 9 8 10 10 10 7 

34 16 ч 8 10 5 7 8 8 10 7 5 8 10 11 11 9 8 10 10 7 10 

35 16 ч 5 5 9 9 12 9 7 12 11 8 10 12 11 10 12 12 9 12 8 

36 14 ч 8 7 4 9 9 8 10 6 7 3 11 11 11 10 12 12 10 12 9 

37 16 ч 6 9 5 9 4 8 10 7 7 6 9 8 7 8 8 10 9 8 5 

38 16 ч 9 10 11 11 5 10 11 7 11 9 10 11 11 10 8 11 8 11 12 

39 16 ч 10 8 6 9 9 9 10 7 11 7 10 8 11 9 8 7 10 10 9 

40 15 ж 8 9 7 9 6 8 10 8 8 7 10 9 8 9 8 10 8 8 11 

41 15 ж 10 9 8 7 8 10 10 7 11 9 10 6 10 10 7 10 8 11 9 

42 15 ж 10 9 9 12 6 9 11 7 5 9 10 9 7 10 9 10 8 7 9 

43 16 ч 9 12 11 8 8 11 12 9 10 12 12 11 11 12 8 12 10 12 12 

44 16 ч 4 9 8 9 9 9 11 7 11 7 9 11 10 10 10 10 9 10 9 

45 16 ч 12 11 10 11 8 9 10 10 12 8 11 8 10 10 12 11 7 8 11 

46 16 ч 10 9 7 10 7 8 10 8 9 7 9 11 10 9 8 9 9 10 8 
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№ 
з/п 

Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

47 16 ч 7 7 9 9 7 9 10 7 8 7 10 10 10 7 8 9 8 9 9 

48 16 ч 4 4 7 8 8 8 11 4 5 5 11 5 6 9 9 8 10 5 7 

49 14 ч 7 6 6 10 4 8 7 7 4 8 9 6 5 9 8 5 9 6 7 

50 16 ч 8 6 10 8 6 9 8 6 10 4 10 11 8 8 7 10 5 10 8 

51 16 ч 9 8 5 7 12 8 9 6 9 6 7 11 11 12 12 12 6 9 7 

52 13 ч 8 9 6 9 8 10 10 10 10 8 10 11 12 9 11 11 8 9 9 

53 16 ч 7 8 7 8 7 8 9 6 6 8 10 10 10 9 9 9 7 8 7 

54 14 ч 9 12 9 12 9 12 8 9 9 12 12 12 11 12 12 9 9 12 12 

 

* ˗ шкала 1 акуратність, шкала 2 охайність, шкала 3 пунктуальність, шкала 4 ввічливість, шкала 5 чесність, 

шкала 6 старанність, шкала 7 совісність, шкала 8 бережливість, шкала 9 послух, шкала 10 справедливість, 

шкала 11 вірність, шкала 12 терпіння, шкала 13 час, шкала 14 контакти, шкала 15 довіра, шкала 16 надія, 

шкала 17 ніжність, шкала 18 любов, шкала 19 віра. 
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Таблиця Г.2 

Результати дослідження закономірностей поведінки 

підлітків, які не мали приводів у міліцію 

 

№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 14 ч 9 9 7 12 9 8 12 7 5 12 6 11 6 12 9 12 9 8 9 

2 14 ч 9 10 7 11 12 9 10 10 10 10 12 10 10 5 8 12 11 12 11 

3 14 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

4 14 ч 6 3 6 6 6 6 6 6 9 9 11 12 9 9 9 12 3 9 6 

5 14 ч 7 12 9 7 9 11 9 4 9 10 12 9 9 12 12 11 11 9 9 

6 14 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

7 14 ч 7 11 10 8 5 10 8 5 10 7 6 10 6 5 8 7 6 9 8 

8 16 ч 2 12 8 9 10 8 9 10 7 9 8 9 8 5 9 8 8 6 10 

9 16 ч 5 11 5 7 8 10 11 7 9 7 7 10 9 10 8 9 10 8 7 

10 15 ч 3 10 11 11 12 6 5 6 6 10 9 8 3 7 10 9 7 8 8 

11 15 ч 3 10 11 11 12 8 5 6 6 10 9 8 3 7 10 9 7 8 8 

12 14 ч 12 6 6 6 6 3 6 9 9 9 11 9 9 9 6 12 3 9 6 

13 14 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

14 14 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

15 14 ч 6 12 12 11 5 11 9 8 8 10 9 6 10 8 11 9 9 11 8 

16 14 ч 9 9 9 6 12 4 7 6 9 6 12 5 4 6 8 11 6 12 9 

17 13 ч 11 11 9 9 6 9 8 12 12 11 12 12 12 6 12 12 8 12 11 

18 13 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

19 13 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

20 13 ч 12 9 7 10 12 10 11 5 5 10 12 10 10 5 8 9 7 12 8 

21 15 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

22 15 ч 11 11 11 9 11 10 11 4 12 8 11 9 11 11 9 11 7 11 9 

23 15 ч 8 9 8 12 11 10 11 8 11 9 12 11 9 12 8 12 9 11 11 

24 15 ч 11 12 9 10 4 10 11 7 8 7 11 9 10 7 11 12 6 11 8 

25 15 ч 8 12 5 11 10 9 12 10 11 6 10 7 12 9 12 7 6 7 5 

26 15 ж 8 8 8 10 10 9 10 5 10 5 12 8 10 10 9 10 9 11 10 

27 15 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

28 15 ж 11 11 10 5 9 7 3 7 5 8 3 8 9 6 7 11 7 9 4 

29 15 ж 11 11 9 9 11 11 12 12 11 9 12 9 6 8 12 12 9 9 12 

30 15 ж 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

31 16 ч 9 9 7 12 9 8 12 7 5 12 6 11 6 12 9 12 9 8 9 

32 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

33 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

34 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

35 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

36 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

37 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

38 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

39 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

40 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

41 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

42 16 ч 6 3 6 6 6 6 6 6 9 9 11 12 9 9 9 12 3 9 6 

43 16 ч 7 11 10 8 5 10 8 5 10 7 6 10 6 5 8 7 6 9 8 

44 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

45 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

46 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

47 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

48 16 ч 5 11 5 7 8 10 11 7 9 7 7 10 9 10 8 9 10 8 7 

49 16 ч 3 10 11 11 12 8 5 6 6 10 9 8 3 7 10 9 7 8 8 

50 16 ч 9 9 9 6 12 4 7 6 9 6 12 5 4 6 8 11 6 12 9 

51 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

52 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

53 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

54 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

55 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

56 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

57 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

58 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

59 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

60 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

61 15 ж 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

62 15 ж 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

63 15 ж 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

64 15 ж 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

65 15 ж 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

66 15 ж 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

67 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

68 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

69 16 ч 12 9 7 10 12 10 11 5 5 10 12 10 10 5 8 9 7 12 8 

70 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

71 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами* (бали) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

72 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

73 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

74 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

75 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

76 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

77 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

78 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

79 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

80 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

81 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

82 16 ч 8 9 8 12 11 10 11 8 11 9 12 11 9 12 8 12 9 11 11 

83 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

84 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

85 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

86 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

87 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

88 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

89 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

90 16 ч 8 12 5 11 10 9 12 10 11 6 10 7 12 9 12 7 6 7 5 

91 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

92 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

93 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

94 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

95 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

96 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

97 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

98 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

99 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

100 16 ч 11 11 11 9 11 9 11 3 12 8 11 9 11 11 9 11 8 12 9 

101 16 ч 9 8 7 10 11 5 7 3 8 9 12 5 8 10 9 11 7 11 9 

102 16 ч 9 9 6 8 9 11 10 12 10 3 9 12 12 10 9 12 8 12 8 

103 16 ч 7 9 7 11 8 10 9 9 9 8 12 9 10 10 7 10 7 10 11 

104 16 ч 8 9 8 9 11 11 12 8 11 8 12 10 12 8 6 11 10 11 11 

105 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

106 16 ч 10 9 10 9 12 12 12 4 9 11 11 10 12 6 3 9 9 11 11 

107 16 ч 9 6 6 8 3 8 9 6 6 12 12 12 12 6 9 12 10 12 12 

108 16 ч 12 12 7 12 12 9 11 6 9 12 12 12 12 6 12 12 9 12 12 

 

* ˗ шкала 1 акуратність, шкала 2 охайність, шкала 3 пунктуальність, шкала 4 ввічливість, шкала 5 чесність, 
шкала 6 старанність, шкала 7 совісність, шкала 8 бережливість, шкала 9 послух, шкала 10 справедливість, 

шкала 11 вірність, шкала 12 терпіння, шкала 13 час, шкала 14 контакти, шкала 15 довіра, шкала 16 надія, 

шкала 17 ніжність, шкала 18 любов, шкала 19 віра. 
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Таблиця Г.3 

Результати дослідження способів реагування на конфлікти 

підлітків, які перебували на обліку у кримінальній міліції  

№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

1 16 ч 4 6 9 9 

2 16 ч 6 3 9 6 

3 16 ч 3 9 12 12 

4 16 ч 5 6 9 11 

5 16 ч 2 3 7 12 

6 16 ч 2 6 6 9 

7 16 ч 3 4 5 11 

8 16 ч 6 11 7 12 

9 16 ч 9 8 11 11 

10 15 ж 9 11 12 11 

11 13 ч 6 6 9 9 

12 16 ч 6 7 8 7 

13 16 ч 9 9 8 7 

14 14 ч 6 6 9 10 

15 16 ч 6 10 9 9 

16 14 ч 3 12 6 12 

17 14 ч 6 8 9 7 

18 16 ч 7 7 6 8 

19 16 ч 8 7 6 9 

20 16 ч 7 6 9 10 

21 16 ч 5 6 10 10 

22 15 ч 6 9 12 6 

23 15 ч 6 10 12 10 

24 16 ч 4 10 10 11 

25 16 ч 4 5 9 11 

26 15 ч 5 5 8 10 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

27 16 ч 3 8 6 12 

28 16 ч 5 8 10 10 

29 16 ч 6 9 12 10 

30 16 ч 5 7 8 10 

31 16 ч 7 10 8 10 

32 16 ч 5 10 9 6 

33 15 ч 5 10 9 10 

34 16 ч 5 10 9 10 

35 16 ч 5 12 11 11 

36 14 ч 3 3 9 10 

37 16 ч 5 7 8 8 

38 16 ч 6 5 12 11 

39 16 ч 8 7 8 8 

40 15 ж 6 7 6 8 

41 15 ж 6 4 7 7 

42 16 ж 8 5 8 7 

43 16 ч 8 10 12 12 

44 16 ч 5 9 9 11 

45 16 ч 7 8 7 11 

46 16 ч 6 5 9 10 

47 16 ч 5 7 7 8 

48 16 ч 3 4 9 8 

49 14 ч 7 5 9 5 

50 16 ч 6 6 8 8 

51 16 ч 3 8 6 10 

52 13 ч 6 8 8 11 

53 16 ч 5 7 8 9 

54 14 ч 6 9 12 12 
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Таблиця Г.4 

Результати дослідження способів реагування на конфлікти 

підлітків, які не мали приводів у міліцію 
№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

1 14 ч 4 12 6 9 

2 14 ч 8 9 11 10 

3 14 ч 6 7 6 11 

4 14 ч 6 3 6 9 

5 14 ч 6 9 9 12 

6 14 ч 5 8 9 9 

7 14 ч 8 8 11 5 

8 16 ч 6 10 9 11 

9 16 ч 9 7 8 12 

10 15 ч 11 5 8 8 

11 15 ч 10 5 8 8 

12 14 ч 6 3 6 12 

13 14 ч 6 9 8 11 

14 14 ч 6 3 6 11 

15 14 ч 9 7 9 11 

16 14 ч 6 8 6 7 

17 13 ч 10 12 9 12 

18 13 ч 3 6 9 12 

19 13 ч 9 8 9 12 

20 13 ч 6 7 4 10 

21 15 ч 3 5 5 9 

22 15 ч 3 6 5 10 

23 15 ч 8 6 7 10 

24 15 ч 4 7 7 10 

25 15 ч 7 8 8 11 

26 15 ж 4 7 10 10 

27 15 ч 7 5 10 7 

28 15 ж 9 4 7 11 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

29 15 ж 7 8 10 12 

30 15 ж 6 7 6 11 

31 16 ч 4 12 6 9 

32 16 ч 5 8 9 9 

33 16 ч 6 9 8 11 

34 16 ч 6 3 6 11 

35 16 ч 9 7 9 11 

36 16 ч 3 6 9 12 

37 16 ч 9 8 9 12 

38 16 ч 3 5 5 9 

39 16 ч 7 5 10 7 

40 16 ч 6 7 6 11 

41 16 ч 5 8 9 9 

42 16 ч 6 3 6 9 

43 16 ч 8 8 11 5 

44 16 ч 6 9 8 11 

45 16 ч 6 3 6 11 

46 16 ч 9 7 9 11 

47 16 ч 3 6 9 12 

48 16 ч 9 7 8 12 

49 16 ч 10 5 8 8 

50 16 ч 6 8 6 7 

51 16 ч 9 8 9 12 

52 16 ч 3 5 5 9 

53 16 ч 7 5 10 7 

54 16 ч 6 7 6 11 

55 16 ч 5 8 9 9 

56 16 ч 6 9 8 11 

57 16 ч 6 3 6 11 

58 16 ч 9 7 9 11 

59 16 ч 3 6 9 12 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

60 16 ч 9 8 9 12 

61 15 ж 3 5 5 9 

62 15 ж 7 5 10 7 

63 15 ж 6 7 6 11 

64 15 ж 5 8 9 9 

65 15 ж 6 9 8 11 

66 15 ж 6 3 6 11 

67 16 ч 9 7 9 11 

68 16 ч 3 6 9 12 

69 16 ч 6 7 4 10 

70 16 ч 9 8 9 12 

71 16 ч 3 5 5 9 

72 16 ч 7 5 10 7 

73 16 ч 6 7 6 11 

74 16 ч 5 8 9 9 

75 16 ч 6 9 8 11 

76 16 ч 6 3 6 11 

77 16 ч 9 7 9 11 

78 16 ч 3 6 9 12 

79 16 ч 9 8 9 12 

80 16 ч 3 5 5 9 

81 16 ч 7 5 10 7 

82 16 ч 8 6 7 10 

83 16 ч 6 7 6 11 

84 16 ч 5 8 9 9 

85 16 ч 6 9 8 11 

86 16 ч 6 3 6 11 

87 16 ч 9 7 9 11 

88 16 ч 3 6 9 12 

89 16 ч 9 8 9 12 

90 16 ч 7 8 8 11 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

“тіло” “діяльність” “контакти” “фантазії” 

1 2 3 4 5 6 7 

91 16 ч 3 5 5 9 

92 16 ч 7 5 10 7 

93 16 ч 6 7 6 11 

94 16 ч 5 8 9 9 

95 16 ч 6 9 8 11 

96 16 ч 6 3 6 11 

97 16 ч 9 7 9 11 

98 16 ч 3 6 9 12 

99 16 ч 9 8 9 12 

100 16 ч 3 5 5 9 

101 16 ч 7 5 10 7 

102 16 ч 6 7 6 11 

103 16 ч 5 8 9 9 

104 16 ч 6 9 8 11 

105 16 ч 6 3 6 11 

106 16 ч 9 7 9 11 

107 16 ч 3 6 9 12 

108 16 ч 9 8 9 12 
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Таблиця Г.5 

Результати дослідження походження способів поведінки 

підлітків, які перебували на обліку у кримінальній міліції  

 

№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

1 16 ч 12/12 12 9 12 

2 16 ч 9/0 _ 5 8 

3 16 ч 12/12 12 8 9 

4 16 ч 8/6 10 10 11 

5 16 ч 9/9 10 9 3 

6 16 ч 12/12 12 10 3 

7 16 ч 7/11 10 9 7 

8 16 ч 10/10 10 9 10 

9 16 ч 12/12 12 9 8 

10 15 ж 9/11 11 10 11 

11 13 ч 10/8 7 8 9 

12 16 ч 10/8 9 9 10 

13 16 ч 5/7 5 6 8 

14 14 ч 10/11 8 8 10 

15 16 ч 10/9 10 8 9 

16 14 ч 12/12 9 12 12 

17 14 ч 7/- 7 8 9 

18 16 ч 10/9 9 8 9 

19 16 ч 6/4 9 9 6 

20 16 ч 12/12 11 10 12 

21 16 ч 9/8 10 9 10 

22 15 ч 12/8 6 9 6 

23 15 ч 11/8 8 10 10 

24 16 ч 11/7 11 9 10 

25 16 ч 11/11 11 10 5 

26 15 ч 11/7 7 7 10 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

27 16 ч 3/12 11 9 12 

28 16 ч 11/8 10 10 9 

29 16 ч 11/8 8 10 10 

30 16 ч 10/9 10 8 9 

31 16 ч 10/9 10 8 8 

32 16 ч 6/9 9 8 7 

33 15 ч 9/8 10 9 8 

34 16 ч 9/8 10 9 9 

35 16 ч 5/5 3 11 8 

36 14 ч 6/11 12 12 9 

37 16 ч 9/7 10 7 10 

38 16 ч 11/11 11 10 11 

39 16 ч 9/9 7 8 8 

40 15 ж 10/8 7 9 10 

41 15 ж 8/5 5 7 3 

42 15 ж 9/3 6 5 6 

43 16 ч 11/12 12 10 9 

44 16 ч 9/9 10 9 9 

45 16 ч 11/10 10 11 9 

46 16 ч 9/6 6 8 7 

47 16 ч 10/7 7 9 9 

48 16 ч 6/10 7 9 6 

49 14 ч 9/7 6 8 9 

50 16 ч 6/7 6 8 9 

51 16 ч 11/7 11 7 6 

52 13 ч 12/12 9 10 9 

53 16 ч 10/9 9 8 9 

54 14 ч 12/12 12 9 12 
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Таблиця Г.6 

Результати дослідження походження способів поведінки 

підлітків, які не мали приводів у міліцію 

№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

1 14 ч 12/12 9 12 7 

2 14 ч 10/11 10 10 10 

3 14 ч 12/12 12 9 4 

4 14 ч 6/6 10 8 4 

5 14 ч 10/10 11 5 9 

6 14 ч 11/11 12 10 12 

7 14 ч 7/8 6 8 7 

8 16 ч 5/11 10 10 7 

9 16 ч 6/11 9 6 8 

10 15 ч 7/4 6 6 8 

11 15 ч 5/5 6 6 8 

12 14 ч 6/9 12 10 3 

13 14 ч 11/12 12 9 6 

14 14 ч 12/9 12 9 3 

15 14 ч 11/12 9 12 11 

16 14 ч 11/12 12 11 6 

17 13 ч 12/9 12 12 8 

18 13 ч 12/8 9 7 7 

19 13 ч 12/12 12 12 9 

20 13 ч 12/12 12 12 9 

21 15 ч 12/12 12 7 9 

22 15 ч 12/12 12 6 9 

23 15 ч 12/12 10 12 10 

24 15 ч 9/9 11 5 5 

25 15 ч 11/12 12 10 4 

26 15 ж 12/11 12 10 10 

27 15 ч 11/11 5 11 7 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

28 15 ж 3/9 11 10 6 

29 15 ж 11/12 12 11 12 

30 15 ж 12/12 12 9 4 

31 16 ч 12/12 9 12 7 

32 16 ч 11/11 12 10 12 

33 16 ч 11/12 12 9 6 

34 16 ч 12/9 12 9 3 

35 16 ч 11/12 9 12 11 

36 16 ч 12/8 9 7 7 

37 16 ч 12/12 12 12 9 

38 16 ч 12/12 12 7 9 

39 16 ч 11/11 5 11 7 

40 16 ч 12/12 12 9 4 

41 16 ч 11/11 12 10 12 

42 16 ч 6/6 10 8 4 

43 16 ч 7/8 6 8 7 

44 16 ч 11/12 12 9 6 

45 16 ч 12/9 12 9 3 

46 16 ч 11/12 9 12 11 

47 16 ч 12/8 9 7 7 

48 16 ч 6/11 9 6 8 

49 16 ч 5/5 6 6 8 

50 16 ч 11/12 12 11 6 

51 16 ч 12/12 12 12 9 

52 16 ч 12/12 12 7 9 

53 16 ч 11/11 5 11 7 

54 16 ч 12/12 12 9 4 

55 16 ч 11/11 12 10 12 

56 16 ч 11/12 12 9 6 

57 16 ч 12/9 12 9 3 

58 16 ч 11/12 9 12 11 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

59 16 ч 12/8 9 7 7 

60 16 ч 12/12 12 12 9 

61 15 ж 12/12 12 7 9 

62 15 ж 11/11 5 11 7 

63 15 ж 12/12 12 9 4 

64 15 ж 11/11 12 10 12 

65 15 ж 11/12 12 9 6 

66 15 ж 12/9 12 9 3 

67 16 ч 11/12 9 12 11 

68 16 ч 12/8 9 7 7 

69 16 ч 12/12 12 12 9 

70 16 ч 12/12 12 12 9 

71 16 ч 12/12 12 7 9 

72 16 ч 11/11 5 11 7 

73 16 ч 12/12 12 9 4 

74 16 ч 11/11 12 10 12 

75 16 ч 11/12 12 9 6 

76 16 ч 12/9 12 9 3 

77 16 ч 11/12 9 12 11 

78 16 ч 12/8 9 7 7 

79 16 ч 12/12 12 12 9 

80 16 ч 12/12 12 7 9 

81 16 ч 11/11 5 11 7 

82 16 ч 12/12 10 12 10 

83 16 ч 12/12 12 9 4 

84 16 ч 11/11 12 10 12 

85 16 ч 11/12 12 9 6 

86 16 ч 12/9 12 9 3 

87 16 ч 11/12 9 12 11 

88 16 ч 12/8 9 7 7 

89 16 ч 12/12 12 12 9 
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№ 

з/п 
Вік Стать 

Результати за шкалами (бали) 

Сфера “Я” Сфера “Ти” Сфера “Ми” Сфера “Пра-ми” 

1 2 3 4 5 6 7 

90 16 ч 11/12 12 10 4 

91 16 ч 12/12 12 7 9 

92 16 ч 11/11 5 11 7 

93 16 ч 12/12 12 9 4 

94 16 ч 11/11 12 10 12 

95 16 ч 11/12 12 9 6 

96 16 ч 12/9 12 9 3 

97 16 ч 11/12 9 12 11 

98 16 ч 12/8 9 7 7 

99 16 ч 12/12 12 12 9 

100 16 ч 12/12 12 7 9 

101 16 ч 11/11 5 11 7 

102 16 ч 12/12 12 9 4 

103 16 ч 11/11 12 10 12 

104 16 ч 11/12 12 9 6 

105 16 ч 12/9 12 9 3 

106 16 ч 11/12 9 12 11 

107 16 ч 12/8 9 7 7 

108 16 ч 12/12 12 12 9 
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рекреаційної психології та педагогіки дитинства”, м.  Одеса,  

16-17 вересня 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: Робота 

психолога з девіатнинми підлітками, які перебувають у ситуаціях ризику.  

5. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти”, м. Київ, 23 травня 2014 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Готовність психологів-консультантів до 

роботи з девіантними підлітками ( на матеріалі Угорщини). 

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю “Методи і 

технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного 

суспільства”, м. Київ, 22-23 квітня 2014 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Детермінанти делінквентної поведінки підлітків у поглядах 

угорських та зарубіжних учених.  
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7. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

рекреаційної психології та педагогіки дитинства” м. Одеса, 2016; очна 

форма участі.  Тема доповіді: Педагогічні технології використання арт-

терапії у роботі з девіантними і делінквентними підлітками.  

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Особистість у кризових 

умовах та критичних ситуаціях життя”, м. Суми, 18-19 лютого 2016 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: Агресивність її вияв у підлітковому 

віці: причини та ризики. 

9. Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної 

освіти: виклики ХХІ століття”, м. Київ, 28 січня 2016 р. Тема доповіді: 

Психологічна характеристика девіантних і девінклениних підлітків.  

10. ХІХ Міжнародна конференція молодих науковців “Проблеми особистості 

в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR)” м. 

Київ, 17 березня 2017., заочна форма участі. Тема доповіді: Психологічна 

характеристика підліткової злочинності. 

11. УІІ Міжнародна науково-практична конференція “Особистість та її 

історія”, м. Ніжин, 16-17 листопада 2017 р., заочна форма участі.  Тема 

доповіді: Протистостяння криміналізації і девіантності у сутнісних 

характеристиках підлітків. 

12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Генеза буття 

особистості”, м. Київ, 20 грудня 2017 р. очна форма участі.Тема доповіді: 

Сутнісні характеристики поняття “делінквентна поведінка”.  

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

13. ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар“Актуальні проблеми та 

особливості діяльності психолога в закладах освіти”, м. Умань, 

28 березня 2013 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Особливості 

організації корекційної роботи психолога-консультанта з гіперактивними 

підлітками. 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція“Тенденції розвитку 

психології в Україні: історія та сучасність”, м. Київ, 18-19 вересня 
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2014 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Психологічні особливості 

підлітків як передумова схильності до делінквентної поведінки.  

15. Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого педагогічний 

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особитості в 

умовах трансформації освіти”, м. Київ, 27 травня 2016 р., очна форма 

участі.  Тема доповіді: Статева диференціація девіантних і девінклентних 

підлітків 

16. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція“Реалії та перспективи 

євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України”, м. Ужгород, 10 11 листопада 2016 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Види корекційної роботи з девіантними і девінклентними 

підлітками 

17. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти”, м. Київ, 26 травня 2017 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: Роль закладв післядипломної 

педагогічної освіти у створені технологічного ресурсу для роботи з 

девіантними та делінквентними дітьми  

18. Х Науково-практичний семінар “Теоретичні та методичні засади 

практичної психології: динаміка розвитку”, м. Ялта, 5-7 жовтня 2013 р. 

очна форма участі. Тема доповіді: Особливості прояву агресивності у 

дітей-підлітків з особливими потребами.  

19. Круглий стіл “Провідні тенденції та закономірності становлення базових 

парадигм української психології” м. Київ, 1 червня 2017 р., заочна форма 

участі.  Тема повідомлення : Протистояння криміналізації і девіантності у 

сутнісних характеристиках підлітків. 

20.  Засіданнях лабораторії психології навчання імені І.  О. Синиці Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Київ, 2012–2017). 

 


