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АНОТАЦІЯ 

Олійник В. О. Соціально-педагогічна профілактика жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.05 „Соціальна педагогіка” 

(231 Соціальна робота). – Харківська державна академія культури; Державний 

вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, 

Слов’янськ, 2017. 

Дисертацйну роботу присвячено проблемі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Актуальність теми дослідження зумовлена сучасним етапом розвитку 

української держави, що характеризується нестабільністю фінансово-економічної 

й політичної систем, зокрема через військові події на сході країни, що детермінує 

девальвацію культурних і духовних цінностей суспільного життя. Проявом такого 

знецінення соціальних пріоритетів є активізація різних форм девіантної поведінки 

учнів, серед яких інтенсивного розвитку набуває феномен учнівської жорстокості.  

Ефективним засобом у формуванні загальної культури учнів, пробудженні 

віри у власні можливості, розвитку їхніх творчих здібностей, активізації процесу 

комунікації з іншими людьми, вихованні гуманної, толерантної особистості як 

підґрунтям для соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи у роботі визначено анімаційну діяльність, організація та 

здійснення якої характеризується швидким розвитком якісно нового рівня 

можливостей використання вільного від навчання часу учнів з метою вирішення 

соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі. 

Так, у вступі дисертації обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено 

об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; сформульовано наукову 

новизну та практичне значення роботи; наведено відомості про впровадження й 

апробацію результатів дисертації. 
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У першому розділі – „Теоретичні засади соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності” – розкрито стан розробленості проблеми дослідження; узагальнено 

визначення провідних дефініцій, розкрито суть, особливості, сучасні форми й 

причини формування жорстокої поведінки учнів основної школи, з’ясовано 

особливості її соціально-педагогічної профілактики з використанням потенціалу 

засобів анімаційної діяльності; теоретично обґрунтовано систему соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, схарактеризовано її компоненти. 

На основі аналізу й узагальнення положень наукових праць інтегративне 

поняття „соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності” розкрито автором як спеціально 

організована в загальноосвітньому навчальному закладі діяльність усіх суб’єктів 

соціального середовища з виявлення й попередження проявів жорстокої 

поведінки учнів основної школи через упровадження засобів анімаційної 

діяльності (шкільна медіація, арт-терапія, форум-театр, кінотерапія, гуртки, 

екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), спрямованих на подолання їхніх 

негативних емоцій, покращення психоемоційного стану, формування соціально 

значущих якостей (толерантності, емпатії, гуманізму тощо) і налагодження їхньої 

безконфліктної взаємодії з іншими людьми.  

Серед особливостей використання засобів анімаційної діяльності в 

соціально-педагогічній профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи у 

роботі виокремлено: орієнтацію на самостійний і вільний вибір учнями форми 

діяльності; урахування інтересів і захоплень учнів; невимушений, 

нерегламентований і творчий характер діяльності; забезпечення активізації 

вольових ресурсів, прагнень і життєвих ідеалів учнів, які сприяють попередженню 

негативізму та жорстокості. 

Автором також визначено й охарактеризовано види (емоційно-

психологічний, фізичний, сексуальний, економічний) і сучасні форми (мобінг, 



4 

хейзинг, булінг, кібербулінг, відчуження тощо) прояву жорстокої поведінки учнів 

основної школи. 

Теоретично обґрунтовано і розроблено систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності, як єдності функціонально-цільового, суб’єкт-об’єктного, 

концептуального, змістово-процесуального, діагностико-результативного блоків.  

У другому розділі – „Експериментальна перевірка системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності” – розкрито організацію та результати експериментальної 

перевірки ефективності розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності, проаналізовано й узагальнено отримані результати. 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження в експериментальній групі розробленої 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності, про що свідчать кількісні  та якісні зміни. 

Ключові слова: учні основної школи, жорстокість, жорстока поведінка, 

профілактика, соціально-педагогічна профілактика, анімаційна діяльність, засоби 

анімаційної діяльності, загальноосвітній навчальний заклад, система. 
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ABSTRACT 

Oliinyk V. O. The socio-pedagogical prevention violent behavior of primary 

school pupils by mean of animation. – Qualification scientific work manuscript 

copyright. 

Thesis for the Doctor Degree in Pedagogy (Doctor of Philosophy) in the 

speciality 13.00.05 „Social Pedagogy” (231 Social work). – Kharkiv State Academy of 

Culture; State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 

University”, Sloviansk, 2017. 

The dissertation is dedicated to the relevance problem of the socio-pedagogical 

prevention violent behavior of primary school pupils by mean of animation. 

The relevance of the research topic is conditioned by the modern stage of 

development of the Ukrainian state, characterized by instability of financial, economic 

and political systems, in particular from military events in the east of the country, which 

determines the devaluation of cultural and spiritual values of public life. The 

manifestation of such a devaluation of social priorities is the activation of various forms 

of deviant behavior among students, among which the phenomenon of student violence 

acquires intense development. 

An effective tool in the formation of the general culture of students, the 

awakening of faith in their own abilities, the development of their creative abilities, the 

activation of the process of communication with other people, the education of a 

humane, tolerant personality as the basis for social and educational prevention of brutal 

behavior of students of the main school in the work determined animation activities, the 

organization and the implementation of which is characterized by the rapid development 

of a qualitatively new level of opportunities for using students' free time from study to 

solve social and pedagogical problems in the student environment. 

Thus, in the introduction of the thesis, the choice of the topic and its relevance are 

justified, the object, subject, purpose, tasks, methods of research are determined; the 
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scientific novelty and practical significance of the work are formulated; information on 

the introduction and approbation of the results of the thesis is given. 

In the first chapter – «Theoretical bases of social and pedagogical prevention of 

brutal behaviour of students of the main school by means of animation activity» – the 

state of elaboration of the research problem is revealed; general definition of the leading 

definitions, the essence, features, modern forms and reasons for the formation of brutal 

behavior of students in the main school are revealed; the peculiarities of its social and 

pedagogical prevention with the use of the potential of animation tools are determined; 

the system of social and pedagogical prevention of brutal behavior of students of the 

main school by means of animation activity is theoretically justified, its components are 

characterized. 

On the basis of the analysis and generalization of the provisions of scientific 

works, the integrative concept of «social and pedagogical prevention of brutal behavior 

of students of the main school by means of animation activity» is disclosed by the 

author as a specially organized activity in the general educational institution of all 

subjects of the social environment in identifying and preventing manifestations of brutal 

behavior of students of the main school through the introduction of means of animation 

activities (school mediation, art therapy, forum-theater, film therapy, clubs, excursions, 

play therapy, student government, etc.) to overcome their negative emotions, improve 

psycho-emotional state, form socially important qualities (tolerance, empathy, 

humanism, etc.) and to establish their conflict-free interaction with other people. 

Among the peculiarities of using the means of animation activity in the social and 

pedagogical prevention of brutal behavior of students of the main school, the following 

are highlighted in the work: orientation to the independent and free choice of the form 

of activity by students; taking into account the interests and hobbies of students; 

unconstrained, unregulated and creative nature of the activity; ensuring the activation of 

strong-willed resources, aspirations and life ideals of students, which contribute to the 

prevention of negativism and cruelty.  

The author also identified and characterized types (emotional, psychological, 

physical, sexual, economic) and modern forms (mobbing, hazing, bullying, 

cyberbullying, alienation, etc.) of the manifestation of the brutal behavior of students in 

the main school. 



10 

The system of social and pedagogical prevention of brutal behavior of primary 

school students by means of animation activity, as a unity of the functional-objective, 

subject-object, conceptual, substantive-procedural, diagnostic-resultative blocks is 

theoretically grounded and developed.  

In the second section, «Experimental verification of the system of social and 

pedagogical prevention of brutal behavior of students of the main school by means of 

animation activity» – the organization and the results of experimental verification of the 

effectiveness of the developed system of social and pedagogical prevention of brutal 

behavior of students of the main school by means of animation activity are disclosed, 

and the results obtained are analyzed and generalized.  

The analysis of the results of the conducted experimental research confirmed the 

effectiveness of the introduction in the experimental group the developed system of 

social and pedagogical prevention of brutal behavior of students of the main school by 

means of animation activity, as evidenced by quantitative and qualitative changes. 

Key words: primary school pupils, violent, violent behavior, prevention, socio-

pedagogical prevention, animation activity, mean of animation activities, general 

educational institution, system. 
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ВСТУП 

Актуальність та доцільність теми дослідження. Сучасний етап розвитку 

української держави, що характеризується нестабільністю фінансово-економічної 

й політичної систем, зокрема через військові події на сході країни, зумовлює 

девальвацію культурних і духовних цінностей суспільного життя. Проявом такого 

знецінення соціальних пріоритетів стає активізація різних форм девіантної 

поведінки молодого покоління, серед яких інтенсивного розвитку набуває 

феномен учнівської жорстокості. Поширення негативних явищ вимагає 

підвищеної уваги з боку соціальних інституцій, зокрема закладів освіти, 

провідним напрямом діяльності яких у зв’язку з цим стає соціально-педагогічна 

профілактика. 

Здійснення профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи є 

соціальним замовленням, що відповідає міжнародній і вітчизняній законодавчій 

базі (Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти 

України у XXI столітті, Закони України „Про освіту”, „Про середню освіту”, „Про 

охорону дитинства”, „Про попередження насильства у сім’ї”, „Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю” тощо), відповідно до положень якої кожна дитина, її 

життя, безпека, здоров’я, благополуччя, честь, гідність, недоторканість і 

захищеність визначаються найвищою соціальною цінністю, і забезпечується в 

навчальній і позанавчальній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

Потенціал у формуванні загальної культури учнів, пробудженні віри у 

власні можливості, розвитку їхніх творчих здібностей, активізації процесу 

комунікації з іншими людьми, вихованні гуманної, толерантної особистості як 

підґрунтям для соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи має анімаційна діяльність, організація та здійснення якої 

характеризується швидким розвитком якісно нового рівня можливостей 

використання вільного від навчання часу учнів з метою вирішення соціально-

педагогічних проблем в учнівському середовищі. 

Вивчення феномену жорстокої поведінки завжди перебувало в 

дослідницькому просторі вітчизняних та зарубіжних представників різних 
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О. Караман, С. Коношенка, В. Поліщук, А. Рижанової, І. Трубавіної, С. Харченка, 

С. Хлєбік, Л. Цибулько та ін. Зміст та особливості соціально-педагогічної 

профілактичної діяльності з учнями, учителями, батьками щодо попередження 

їхньої жорстокої поведінки учнів вивчали К. Венцель, О. Дроздов, Ю. Клочан, 

Г. Кожина, Д. Олвеус, А. Поляничко та ін. 

Питанням організації профілактичної діяльності в позанавчальній 

діяльності присвячено розвідки Г. Аванесової, Р. Азарової, Л. Гордіна, 

А. Капської, О. Карпенко, С. Курінної, Г. Лактіонової, В. Муромець, 

С. Омельченко, А. Поляничко, Л. Штефан та ін. Особливості анімаційної 

діяльності як засобу вирішення соціально-педагогічних проблем розкрито 

А. Андреєвою, І. Будник, Л. Волик, А. Гурдон, Ж. Дюмазедьє, Т. Лесіною, 

Н. Максимовською, С. Сергієнко, М. Ярошенко та ін. 

Значний інтерес для дослідження проблеми соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності мають результати дисертаційних робіт таких авторів: В. Афанасьєвої 
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(соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності 

загальноосвітньої школи), Л. Волик (теоретико-методичні засади підготовки 

майбутніх педагогів до анімаційної діяльності), О. Корабльової (профілактика 

мобінгу у малих групах підлітків), Н. Максимовської (соціально-педагогічна 

діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід), 

В. Муромець (соціально-педагогічні засади формування у підлітків готовності до 

взаєморозуміння в позакласній діяльності), В. Ролінського (соціально-педагогічні 

умови профілактики насильства підлітків), С. Сергієнко (виховання культури 

дозвілля підлітків у позаурочній діяльності засобами педагогічної анімації), 

Н. Фоміної (соціально-педагогічна діяльність загальноосвітньої школи з 

профілактики девіантної поведінки підлітків); Н. Щербак (соціально-педагогічна 

профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім’ї) та ін.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що в сучасній науці створено певні 

передумови для профілактики жорстокої поведінки дітей та молоді, однак, 

незважаючи на широкий і багатоплановий характер наукових досліджень, 

проблема соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності не знайшла повного висвітлення 

й аналізу в соціально-педагогічній теорії, проте залишається актуальною, 

теоретично й практично значущою. 

Актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми дослідження 

посилюється необхідністю подолання виявлених суперечностей між: об’єктивною 

суспільною й державною потребою в забезпеченні процесу соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи та 

відсутністю інноваційних форм, методів і засобів зазначеної діяльності в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу; потужним виховним потенціалом 

засобів анімаційної діяльності та недостатнім його використанням у процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи; 

необхідністю комплексної, структурованої, ефективної діяльності з попередження 

жорстокої поведінки учнів основної школи та відсутністю розробленої системи 



18 

соціально-педагогічної профілактики зазначеної проблеми з використанням 

потенціалу засобів анімаційної діяльності. 

Актуальність проблеми дослідження, її соціальна й педагогічна значущість, 

недостатня теоретико-методична розробленість, об’єктивна необхідність у 

розв’язанні виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – 

„Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності”. 

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

виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Харківської 

державної академії культури на період 2014 – 2017 рр. у межах комплексної теми 

кафедри соціальної педагогіки „Дослідження культурологічних основ розвитку 

соціальної педагогіки та соціальної психології в умовах інформаційного 

суспільства”. Тему затверджено Вченою радою Харківської державної академії 

культури (протокол № 5 від 08.12.2014 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради 

з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук України 

(протокол № 2 від 15.02.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес профілактики жорстокої поведінки учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити систему соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання 

дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури визначити суть жорстокої 

поведінки учнів основної школи та особливості, що детермінують її прояв. 

2. Розкрити суть і особливості соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 
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3. Теоретично обґрунтувати й розробити систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

4. Експериментально перевірити ефективність системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. 

У ході дослідження для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань 

використано комплекс методів: теоретичних: аналіз наукової літератури, синтез, 

порівняння, зіставлення, систематизація, класифікація, узагальнення – для 

обґрунтування змісту базових понять дослідження та вивчення стану 

розробленості досліджуваної проблеми в теорії та практиці; методи моделювання, 

прогнозування та проектування – для розробки системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності; емпіричних: соціально-педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) з метою перевірки ефективності розробленої 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності; бесіди, спостереження, анкетування, 

тестування, опитування, моделювання соціально-педагогічних ситуацій для 

виявлення рівня схильності учнів основної школи до проявів жорстокої 

поведінки; математичної статистики – для кількісного та якісного аналізу 

емпіричних даних, перевірки валідності та надійності отриманих результатів, а 

також для їх інтерпретації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації: 

– уперше: теоретично обґрунтовано розроблену систему соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, блоками якої є функціонально-цільовий, суб’єкт-

об’єктний, концептуальний, змістово-процесуальний, діагностико-

результативний; визначено поняття „соціально-педагогічна профілактика 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності”, її 

структуру, принципи, форми, методи й засоби реалізації; схарактеризовано 
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особливості соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи з використанням потенціалу засобів анімаційної діяльності; 

визначено поняття „жорстока поведінка учнів основної школи”, „соціально-

педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи”;  

– уточнено суть понять „жорстокість”, „жорстока поведінка”, „засоби 

анімаційної діяльності”; сучасні види, форми та чинники формування жорстокої 

поведінки учнів основної школи; особливості учнів основної школи, які 

детермінують прояви жорстокої поведінки; критерії, показники та рівні прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи; 

– подальшого розвитку набули форми, методи та засоби соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи в 

загальноосвітніх навчальних закладах з використанням засобів анімаційної 

діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності в соціально-виховному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів; упровадженні заходів з використанням засобів анімаційної 

діяльності з педагогічним колективом школи (педагогічні тренінги, всеобучі, 

майстер-класи, творчі вечори тощо), з сім’ями (батьківські конференції, відео-

лекторії, батьківські ринги, батьківські вечори), з представниками установ 

охорони здоров’я, внутрішніх справ, соціального захисту, громадських 

організацій, закладів культури і дозвілля тощо (круглий стіл, інтерактивні лекції, 

тематичні консультації, конференції тощо); з учнями основної школи 

(кінотерапія, форум-театр, ігрові та спортивні методики, екскурсії, свята тощо); 

розробці й упровадженні проекту „STOP-булінг”, розробці соціально-

педагогічних інформаційних буклетів „Як виховати в дитині людину”, „Труднощі 

підліткового віку”, „Як попередити підліткову жорстокість?”, навчально-

методичного комплексу з вибіркової дисципліни для студентів вищих навчальних 

закладів „Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів”. 

Результати дослідження можуть бути використані в навчально-виховному процесі 
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та позанавчальній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, закладах 

соціально-педагогічного, соціально-культурного, профілактичного спрямування; 

професійній підготовці й підвищенні кваліфікації фахівців соціальної галузі у 

вищих навчальних закладах; під час написання студентами наукових робіт. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та Харківської області: 

Харківський педагогічний ліцей № 4 (довідка № 243/02-08/17 від 17.03.2017 р.), 

Харківська спеціалізована школа I – III ступенів № 114 (довідка № 212/17-01 від 

17.03.2017 р.), Комунальний заклад „Харківська спеціалізована школа I – III 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 ім. В. Г. Сєргєєва” 

(довідка № 243 від 17.03.2017 р.), Хотімлянська загальноосвітня школа I – III 

ступенів № 1 (довідка № 174 від 24.03.2017 р.), Чугуївська загальноосвітня школа  

I – III ступенів № 7 (довідка № 196/17 від 23.03.2017 р. ). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях на 

науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних: „Інноваційні 

процеси на виробництві та в професійній освіті” (Первоуральськ, 2012, 2013), 

„Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень” (Харків, 

Первоуральськ, 2013), „Актуальні проблеми професійної загальної і соціальної 

освіти: теоретичний и компетентнісний аспект” (Харків, Первоуральськ, 2013), 

Актуальні проблеми формування духовно-моральних цінностей і професійних 

компетенцій молоді” (Харків, Первоуральськ, 2013); „Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку” (Харків, 2015), „Багатоманітність 

культур як педагогічна проблема” (Бердянськ, 2015), „Актуальні дослідження в 

соціальній сфері” (Одеса, 2016) „World Science in 2016: Results” (Morrisville, 

2016); Всеукраїнських: „Соціально-педагогічна робота з організації дозвілля дітей 

та молоді” (Глухів, 2012), „Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді” 

(Глухів, 2013); „Культура та інформаційне суспільство XXI століття” (Харків 

2014 – 2017), „Підготовка соціального педагога на засадах партнерства” (Харків, 

2015), „Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними 



22 

суб’єктами” (Харків, 2016), „Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: 

проблеми та перспективи” (Харків, 2016), „Актуальні проблеми соціально-

педагогічних досліджень” (Харків, 2016); регіональних: „Цивілізаційний поступ 

сучасної освіти і науки” (Харків, 2014), „Студент-волонтер – активний 

громадянин та фахівець” (Харків, 2014), „Соціально-педагогічна діяльність у 

сфері дозвілля: проблеми і перспективи” (Харків, 2016), а також під час 

обговорення на засіданнях методологічних семінарів кафедр соціальної 

педагогіки Харківської державної академії культури та Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладено в 24 одноосібних наукових публікаціях, із них: 6 статей – у наукових 

фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 17 – у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(289 найменувань, з них 14 – іноземною мовою), 14 додатків на 45 сторінках, 

14 таблиць та 4 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, із 

них – 171 сторінка основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 

ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Суть жорстокої поведінки учнів основної школи та особливості, що 

детермінують її прояв 

 

На будь-якому етапі розвитку шкільної системи не рідкістю є ситуація, коли 

старші або сильніші учні тероризують молодших, слабших, відстаючих у 

навчальних досягненнях, моді, спорті та інших сферах життєдіяльності дітей. 

Останнім часом кількість випадків з проявами учнівської жорстокості, яка нічим 

об’єктивно не вмотивована і носить різкий деструктивний характер, значно 

зросла, а сцени жорстокості між учнями нині виникають майже щодня, що 

викликає занепокоєння. Така ситуація спричинена впливом багатьох чинників 

сучасності: загальним економічним, політичним, моральним і духовним 

занепадом українського суспільства; зростанням кількості неблагополучних сімей 

з негативним мікрокліматом, девальвацією родинних норм, цінностей та традицій; 

вільною й неконтрольованою пропагандою у засобах масової інформації 

насильницьких дій або проявів жорстокості у поведінці; регулярним відкриттям 

комп'ютерних, ігрових та інтернет-залів, перебуваючи в яких, учні з легкістю 

можуть сховатися від реального життя у віртуальності, відчувши себе 

непереможними героями жорстоких сцен насилля або вбивства; зокрема, 

сучасним динамічним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які, 

будучі невід'ємною частиною життя учнів основної школи, створюють усі 

необхідні умови для постійного, системного переслідування, насильства, агресії 

та жорстокості серед учнів. 

Зазначені соціальні кризові процеси руйнівно впливають на психіку 

українських учнів основної школи і сприяють розвитку в них тривожності, 

напруженості, озлобленості та ворожості. Як стверджує Л. Найдьонова [170], 
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жорстокість учнів основної школи зустрічається в українських школах удвічі 

частіше, ніж у європейських; у західній Європі цей показник не перевищує й 15% 

завдяки увазі держави до зазначеної проблеми та упровадженню відповідних 

програм. На основі аналізу літературних джерел [25; 68; 94], можливим є 

висвітлення досвіду щодо профілактики жорстокості на насильства у різних 

країнах. Так, у Великобританії діє понад 200 програм для жертв насильства та 

профілактики жорстокості. У Іспанії існує закон, згідно з яким кожен агресор, 

який вчинив насильство і був ув’язнений, – обов’язково повинен пройти 

профілактично-корекційну програму. У Німеччині вирішенням проблеми 

жорстокості та насильства систематично займаються державні й громадські 

організації. Так, у 2005 році за підтримки Євросоюзу і співробітництва 

недержавних організацій Великобританії, Польщі, Словенії був створений проект 

„Tesya”, який містить серію тренінгових занять з метою навчання підлітків і 

молоді у віці від 12 до 21 року, схильних до жорстокості, навичкам вирішення 

конфліктних ситуацій без застосування насильства. Зокрема, в Польщі нині діє 

Закон „Про насильство”, в якому описано види і форми насильства, засоби і 

способи профілактики, механізми подолання цього явища, відповідальність 

причетних до нього осіб тощо. Крім цього, розроблено багато підзаконних актів, 

що регламентують діяльність органів і закладів, окремих посадових осіб, членів 

родини, жертв насильства, порядок їх захисту. У США розробленими є освітні 

програми (як профілактичні методи) для батьків, створено спеціальні „групи 

допомоги” у школах, організаціях; велика увага приділяється питанням 

регулювання засобів масової інформації, індустрії ігор, а також формуванню 

ідеології в суспільстві, яка засуджує жорстокість і насилля в будь-яких проявах. 

Усе це підкріплено на державному рівні у відповідних законодавчих актах. 

Зокрема, діє програма „Стоп насильству” в межах якої спочатку проводиться 

діагностична робота з суб’єктом жорстокості, встановлюються причини 

здійснення негативних вчинків (психічні захворювання, наявність шкідливих 

звичок тощо) і лише після пройденого лікування особу залучають до 

профілактично-корекційної програми. 
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Слід зазначити, що в Україні існуюча система органів, що здійснюють 

профілактику жорстокості, є досить розгалуженою: органи освіти, охорони 

здоров’я, внутрішніх справ, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

служби у справах дітей. Проте, як показав аналіз законодавчої бази [203; 211; 212; 

242; 243], у нашій країні хоча й існують авторські програми,спрямовані на 

профілактику жорстокої поведінки підлітків різних категорій (підлітки, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; бездоглядні, безпритульні; 

неповнолітні правопорушники; підлітки, які вчинили насильство в сім'ї або у колі 

однолітків; звичайні учні шкіл, що мають схильності до жорстокості), на 

державному рівні затвердженими є лише Закон України „Про попередження 

насильства в сім’ї” [107] (регламентуються випадки жорстокості й насильства, що 

трапляються в родині) та наказ МОН України [171] „Про вжиття заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми” (затверджено заходи щодо запобігання 

насильству над дітьми з боку батьків і вчителів). Останніми роками розпочато 

впровадження корекційних програм для кривдників, зокрема, розроблено „Типову 

програму корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, та основні 

засади її реалізації” [84] і „План заходів з проведення Національної кампанії 

„Стоп насильству!” [177] на період до 2015 року” (система різноманітних за 

змістом і формою заходів попередження випадків жорстокості й насильства). 

Проте у зазначених документах жорстокість розглядають виключно як 

внутрішньо-сімейну проблему, що стосується членів конкретної родини як 

осередку суспільства. Стосовно ж структурованої, алгоритмізованої, чітко 

визначеної системи профілактики зазначеного явища в інших сферах 

життєдіяльності учнів основної школи, зокрема, у навчально-виховному 

середовищі школи, не розроблено, наголошено лише про наявність та 

актуальність вирішення зазначених проблем у Законах України „Про охорону 

дитинства” [106], „Про освіту” [105], „Про загальну середню освіту” [103] ,що ще 

раз актуалізує доцільність та необхідність здійснення наукового пошуку шляхів їх 

подолання. 
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Першочерговим завданням дослідження вважаємо термінологічний аналіз 

його базових понять, адже, погоджуючись з думкою К. Юнга, „вживаючи термін, 

ми повинні визначити його значення, в іншому випадку ми будемо говорити 

незрозумілою мовою, а це для науки нещастя” [272, с.78]. Як зазначає О. Титова, 

термінологічний аналіз – це один із теоретичних методів дослідження, 

спрямований на розкриття суті досліджуваних педагогічних явищ за допомогою 

виявлення та уточнення значень і смислів термінів (понять), які їх позначають. На 

думку автора, результатом термінологічного аналізу, як правило, стають дефініції 

та експлікації, а також позначення виявлених наукових підходів до трактування 

відповідних понять [250]. Тому необхідним вважаємо чітке визначення 

термінологічного пласту дослідження шляхом аналізу та встановлення суті 

ключових понять: „жорстокість”, „жорстока поведінка”, та, зокрема, провідного 

інтегративного поняття дослідження „жорстока поведінка учнів основної школи”. 

Суть понятійного конструкту „жорстокість”, як і будь-якого іншого поняття, 

можна встановити, звертаючись до етимології терміну. Термін походить від 

грецького „σκληρός”, що буквально означає „суворий, непохитний, безсердечний” 

[49]. Аналіз філософської та історичної літератури [43; 57] показав, що проблема 

жорстокості завжди була актуальною темою для дослідження і пізнання. Ще за 

часів Античності такі видатні мислителі як Августин, Аристотель, Сенека 

намагалися якомога точніше і докладніше описати феномен людської жорстокості 

[9;224]. Так, Августин досить „живописно” міркував про жорстокість, знаходячи в 

жорстоких діях елемент захоплення і особистісного натхнення [2]. Аристотель, 

розмірковуючи про традиції виховання у Спарті, де жорстокість і покарання були 

основними методами виховної системи, виступав проти такої практики і закликав 

своїх співгромадян установити хоча б якісь правила обмеження такої системи [15]. 

В епоху Середньовіччя проблема жорстокості розглядалася в дусі релігійно-

етичних відносин і сприймалася як воля Божа, ця ідея набувала розвитку та 

пропагувалася зусиллями богослужителів [10].Так, один з провідних науковців  

середньовічної думки, філософії і науки – Ф. Аквінський у книзі „Сума теології” 

обґрунтовує і виправдовує жорстокість. Автор вважає, що для уникнення смути 

https://ru.wiktionary.org/wiki/σκληρός
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необхідно підкорятися приписам, бо саме суспільне життя засноване на ієрархії та 

підпорядкуванні. Філософ пише, що будь-яка жорстокість стосовно людини є 

наслідком та карою за її злі дії, тому будь-який опір жорстокості – це гріх. 

[258].Варто відзначити, що жорстокі дії, тортури та покарання були абсолютно 

звичайним, нормальним дійством не лише у Середньовіччі, а й в епоху 

Відродження. 

Лише в XIX – XX ст. вперше робляться спроби філософсько-теоретичного 

узагальнення проблеми аморальності жорстокості. Так, Ф. Гегель, Ф. Енгельс, 

Ф. Ніцше, К. Маркс, Е. Тейлор формулюють уявлення про проблему відчуження в 

людському суспільстві, представляють фундаментальний історичний і 

етнографічний матеріал, необхідний для розуміння феномену жорстокості 

[58;159; 264]. Зокрема Ф. Ніцше [10] вважав, що в основі всього людського 

лежить агресивний і оборонний егоїзм, проте поряд з нижчими інстинктами 

існують і вищі - прагнення до влади, воля до панування. На думку автора, життя - 

це результат насильства, тому насильство є плідним, а війна є мати моралі. 

З часом проблема жорстокості у суспільстві набула поширення в працях 

представників радянської філософії. Так, М. Бердяєв [28], І. Ільїн [116] висували 

ідею про те, що жорстокість криється у самій людині, тому ніякі ідеальні 

соціальні умови не зможуть змінити її природу. На думку авторів, жорстокість є 

невід'ємною частиною повсякденного життя. На основі аналізу ідей науковців 

можна зробити висновок, що жорстокість не завжди є реакцією на зовнішні 

подразники і може являти собою, по-перше, внутрішнє перенапруження людини, 

що вимагає розрядки і знаходить вихід, незалежно від дії або взагалі наявності 

зовнішнього подразника, по-друге, є шляхом досягнення і способом переконання 

інших. Проте полеміка навколо книги І. Ільїна „Про опір злу силою” [117] 

продемонструвала, що більшу частину радянської інтелігенції події червоного 

терору все ж не змогли озлобити до прийняття (як належного факту) того, що 

здійснення жорстокої помсти і вбивства ворогів є необхідною мірою опору.   

Наприкінці ХХ ст. проблема жорстокості почала розглядатися вже як 

самостійна, що пов’язано з появою нової науки – вайоленсології (від лат. violentce 
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– насильство, жорстокість; logos – вчення) [182, с. 146]. Слід зазначити, що власне 

проблемою жорстокості незалежно від історичної епохи, перш за все, займалися 

кримінологи, психіатри, психологи, педагоги, соціальні педагоги, поясненням 

чого є той факт, що жорстокість ніколи не вкладалася в поняття та межі 

загальноприйнятої у будь-якому суспільстві норми, і тому стійкий інтерес до 

цього феномену існує саме з боку представників тих галузей знань, де така 

поведінка (антиправова, девіантна, делінквентна тощо) є предметом дослідження. 

Аналіз сучасної психологічної, юридичної, педагогічної та зокрема 

соціально-педагогічної літератури [83; 205; 270] показав, що в науковій теорії та 

практиці поняття „жорстокість” часто ототожнюється з поняттями „агресія”, 

„гнів”, „ворожість”, „насилля”, проте аналіз ідей дослідників зазначеного явища 

(Ю. Антонян, А. Басс, В. Гульдан, та ін.) засвідчив, що вони майже тотожні за 

суттю, але відмінні за особливостями. Так, Ю. Антонян [11] вважає, що 

жорстокість проявляється в поведінкових, а ворожість - у думках і настановах 

актах. Автор зазначає, що гнів, на відміну від жорстокості, носить локальний, 

короткочасний характер, а жорстокість, в свою чергу, може бути довготривалою, 

систематичною. На думку В. Гульдан, ворожість – це „установка, яка 

проявляється, перш за все, за допомогою слів, і знаходить своє вираження в 

негативних оцінках і судженнях, а жорстокість супроводжується вербальними 

діями” [ 13, с. 48]. Спробу диференціації зазначених понять також зробив А. Басс 

[20], який пропонував розрізняти їх за критеріями: когнітивний (ворожість), 

емоційний (гнів) і поведінковий (агресія, жорстокість). На думку Е. Фромма [260], 

жорстокість у поведінці є специфічною людською пристрастю до абсолютного 

панування над іншими. Поділяємо думку О. Дроздова про те, що „агресія - більш 

нейтральне в морально-етичному плані поняття, а оцінка залежить від обставин її 

прояву, адже як психічний феномен, агресія притаманна всьому живому світу, в 

той час як жорстокість - винятково соціальне явище, притаманне тільки людині, 

насильство ж має місце, якщо жертва не може розцінюватись як суб’єкт” [92, с. 

123]. Отже, на нашу думку, жорстокість – це завжди прояв агресії, хоча не всяка 

агресія є жорстокістю, так само як і агресивна людина може і не бути жорстокою, 
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в той час як жорстока є завжди агресивною. Вважаємо, що агресія виступає 

певною рушійною силою для здійснення людиною жорстоких дій, які 

ґрунтуються на яскраво вираженому прагненні до влади, завдання шкоди іншому, 

що супроводжується всеохоплюючими почуттями, зосередженням всіх сил і 

прагнень людини на предметі своєї жорстокості. Той факт, що жорстокість 

завжди включає агресивні дії, зумовлює необхідність аналізу різних підходів до 

визначення феномену жорстокості як прояву агресії, негативізму, асоціальності 

(додаток А). Отже, на основі аналізу й узагальнення положень наукових праць 

(Ю. Антонян, І. Бердишев, О. Дроздов, Д. Олвеус, А. Поляничко, Н. Щербак та 

ін.), жорстокість визначаємо як багатоаспектний соціально-психологічний 

феномен, який за своєю суттю може виступати морально-психологічною рисою 

характеру (вродженою або набутою), формою поведінки (рефлексною або 

усвідомленою), способом самовираження (прагненням до визнання, 

завойовуванням лідерської позиції), що характеризується відсутністю або 

низьким рівнем співчуття, гуманізму та толерантності щодо іншої живої істоти, а 

також порушенням прийнятих у суспільстві соціальних норм і цінностей. 

Важливим є визначення суті поняття „жорстока поведінка”. На основі 

аналізу історичних джерел [7; 9; 44] встановлено, що її корені зародилися ще за 

часів варварства, де жорстокість була органічною формою поведінки членів 

первісного суспільства. Так, для воїнів тих часів абсолютно нормальним був 

процес зняття скальпа з ворога, а поїдання голови взагалі вважалось найвищою 

доблестю. У середньовічній німецькій епічній поемі, написаній невідомим 

автором наприкінці XII — початку XIII століття „Пісня про Нібелунгів” яскраво 

описано архаїчний ритуал випивання переможцем крові вбитого супротивника, 

що додає сил і заряджає енергією та натхненням [202]. Ще одним фактом 

існування жорстокості у поведінці первісних людей є дітовбивство у Спарті і 

Афінах, де батьки з легкістю вбивали власних дітей через економічну скруту, 

вважаючи їх тягарем, або через зовнішню недосконалість, слабкість дітей. У 

Давній Греції звичайною справою вважалось сексуальне насильство над дітьми та 
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жінками, а також інцест, який сьогодні карається законом і є однією з форм 

жорстокої поведінки [202].  

Традиції жорстоких покарань збереглися і в епоху Середньовіччя, про що 

переконливо свідчать сучасні історичні музеї, де зберігаються знаряддя для 

катувань, покарань, жорстоких вбивств людей, та, зокрема, дітей. Як зазначає 

С. Білецька [10], в той час у школах учні за будь-яку провину жорстоко каралися 

із застосуванням батогів, плетеній і металевих різаків,  які кололи руки і голови 

дітей. Також доказом існування зазначеної проблеми є жорстока поведінка 

правителів епохи Середньовіччя серед яких: Карл V (імператор Священної 

Римської імперії), який взяв Рим штурмом та знищив за одну ніч 8000 жителів 

міста; Селім I Грозний (султан Османської імперії), відомий своєю неймовірною, 

особливою жорстокістю (лише за перші два роки правління його опричники 

стратили більше 40 тисяч людей); Генріх VII (король Англії) створив трибунал 

„Зоряна палата”, жертви якого обчислювалися тисячами (надзвичайним є той 

факт, що люди за власним бажанням скоювали самогубство, аби не зазнавати його 

тортур); Єлизавета I (королева Англії) увійшла в історію як автор особливо 

жорстоких законів проти бродяжництва (за часів її правління „бродяг вішали 

цілими рядами”). 

Згодом, починаючи з епохи Ренесансу (Відродження), що характеризується 

відновленням і розвитком економічної, політичної, соціальної, культурної та 

морально-духовної сфер, цінність людського життя зросла, почали розроблятися 

механізми захисту людських прав, свобод та інтересів. Акти жорстокої поведінки 

були зумовлені переважно військовими подіями, завойовуваннями територій, 

встановленням влади і пов’язані з іменами таких „кровавих” правителів як: 

А. Гітлер, В. Ленін, Б. Муссоліні, П. Пот, М. Робеспьер, К. Сен, Й. Сталін, 

С. Хусейн та інші, які влаштовували тотальні репресії стосовно інтелігенції, 

військових, іноземців тощо. 

У сучасному суспільстві жорстока поведінка визначається як „поведінка, 

якій притаманні суворість, немилосердність, лютість, безжалісність; яка 

перевищує звичайну норму, міру чого-небудь; а жорстокість - як „властивість 
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характеру особистості” [183, с. 248]. Це визначення розкриває емоційно-негативне 

забарвлення проявів жорстокості і демонструє кореляцію між особистісними 

рисами людини та її поведінкою, адже, на нашу думку, груба, жорстока, агресивна 

особистість є більш схильною до відповідних поведінкових рис, ніж милосердна, 

добра та чуйна. Важливим також у визначенні є той факт, що зазначена поведінка 

порушує суспільні норми та правила, що необхідно віднести до специфічних 

характеристик жорстокої поведінки. 

У Спільному Наказі Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

МВС України, МОН України, МОЗ України „Про порядок розгляду звернень і 

повідомлень із приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози 

його вчинення” [243] жорстока поведінка визначається як будь-які форми / дії 

фізичного, психологічного, сексуального, економічного, соціального насильства 

над дитиною в сім’ї або поза нею. Із визначення зрозуміло, що спектр дій, які 

визначаються як жорстокі, є досить широким, а кожну із перелічених форм 

незалежно від її характеру (чи то звичайна словесна образа, чи то фізичне 

покарання, чи то перешкоджання або позбавлення умов повноцінної 

життєдіяльності) можна кваліфікувати як жорстоку поведінку / поводження 

стосовно дитини. 

Як правова категорія „жорстока поведінка” трактується як „тортури та 

нелюдське поводження, що принижує гідність і включає будь-які форми тілесних 

знущань: наругу над людською гідністю, колективні покарання, взяття заручників, 

акти тероризму, непристойні зазіхання в будь-якій формі, примушування до 

проституції, ґвалтування, рабство та работоргівлю в усіх формах, пограбування та 

погрози здійснення будь-яких з перерахованих дій” [226, с. 97]. Аналіз визначення 

дозволяє розширити межі жорстокої поведінки та виокремити такі її додаткові 

прояви як: приниження, нелюдське поводження, непристойність та примус у будь-

якій формі, що суперечить правам і свободам індивіда і може бути індивідуальним 

(побиття, покарання), груповим (взяття заручників, работоргівля), масовим 

(тероризм, війна).  
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Представники релігієзнавства та міфології Д. Кемпбелл і М. Шериф [83], 

жорстоку поведінку розглядають як наслідок об'єктивного конфлікту інтересів, 

несумісності цілей окремих особистостей і соціальних груп, що детермінує 

відповідну поведінку та дії. Це визначення розкриває „корінь”, соціальне 

підґрунтя виникнення жорстокості у поведінці. 

У психології феномен жорстокості у поведінці визначається як невід’ємна 

риса, властивість живого організму (Г. Гартман, Е. Кріс), а під жорстокою 

поведінкою розуміють специфічно-орієнтовану інстинктивну поведінку, яка 

спрямована на усунення або подолання всього того, що погрожує фізичній і (або) 

психічній цілісності організму (К. Лоренц, З. Фройд, К. Юнг). Згідно К. Лоренцу 

[142], агресія та жорстокість у людей є абсолютно таким самим мимовільним 

інстинктивним прагненням, як і у інших вищих хребетних тварин. Біхевіористи 

Д. Доллард, С. Фішбах, Л. Берковіц трактують жорстокість „як драйв”, 

„природний рефлекс людини” [278]. З точки зору науковців з медичної психології 

(М. Семенюк, С. Єніколопов) „жорстока поведінка - це цілеспрямована руйнівна, 

наступальна поведінка, що порушує норми та правила співіснування людей у 

суспільстві, завдає шкоди об'єктам нападу, заподіює фізичну шкоду людям і 

викликає у них психічний дискомфорт, негативні переживання стану страху, 

напруженості, пригніченості”  [97, с. 44]. Отже, представники психологічної 

думки розглядають жорстокість не лише як негативну, антиправову форму 

поведінки, що загрожує оточуючим, а і як вроджену властивість, рефлекс, 

інстинкт індивіда, який реалізується у специфічному прояві її поведінки, в 

конкретній дії з метою обстоювання своїх переконань, інтересів за допомогою 

ненавмисного, інстинктивного прояву жорсткості у власній поведінці стосовно 

інших. Вважаємо, що зазначені характеристики жорсткої поведінки мають право 

на існування, адже, як свідчать дослідження зазначених представників 

психологічної теорії, дійсно, іноді вроджені риси характеру, спадковість та 

генотип виявляються у жорстоких проявах поведінки дітей ще в самому ранньому 

віці, в дитячому садку або на ігровому майданчику, коли одна дитина звикла 
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криками та агресією домагатися необхідного, а інша спокійно, в тих же соціально-

побутових умовах, з легкістю ділиться всім із „маленьким агресором”. 

Схожої думки дотримуються дослідники психології спорту, які також 

звернулись до визначення суті понять „агресія” та „жорстока поведінка”. Так, 

А. Єгоров, С. Ігумнов [96] пов'язують агресію із наполегливістю, рішучістю, 

мужністю, сміливістю, хоробрістю, відвагою, амбіціями, справедливим 

обуренням, спортивною злістю, опором домінуванню інших людей, силою волі. 

Щодо трактування жорстокої поведінки автори визначають як „характеристику 

агресії нерозвинених, невротичних або незрілих людей, але з настанням особистої 

дорослості і свободи, характер жорстокості та агресивних дій повинен набути 

змін у бік прагнення до справедливого обурення, здорової самоповаги, опору 

експлуатації та домінування тощо” [96, с. 213]. Отже, можна зробити висновок, 

що абсолютно нормальними є прояви „здорової” агресії, оскільки вона стимулює 

силу волі і наснагу до власного зростання, але й одночасно жорстокість є 

характерною для слабких та невпевнених особистостей, і, якщо вона у стані свого 

розвитку не спрямовується в позитивне русло, то зазначений феномен 

представляє собою аномалію. 

Здійснений історичний екскурс показав, що трактування та визнання 

поведінки як жорстокої залежить від етносу, менталітету, конкретної історичної 

та культурної доби, адже в представників різних народів та епох – різним було 

розуміння жорстокої поведінки. Той факт, що для первісного суспільства 

жорстока поведінка була необхідною умовою існування, методом проведення 

публічних обрядів покарання та вбивства, механізмом досягнення визнання і 

лідерства, способом становлення особистості як воїна і вожака, в наш час 

викликає засудження і нерозуміння. Отже, на основі аналізу наукової літератури 

[12; 26; 57], жорстокою визначаємо поведінку, яка, маючи негативний, 

руйнівний, аморальний, протиправний характер, спрямована на іншу живу істоту і 

перешкоджає нормальним взаєминам людей у соціумі. 

Аналіз наукової літератури та державних статистичний даних показав, що 

категорія людей з жорстокою поведінкою з кожним роком молодшає, а відсоток 
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неповнолітніх учасників жорстоких сцен агресії або насильства щорічно зростає 

[88; 124]. Тому необхідним вважаємо розкриття основних характеристик, які 

притаманні учням основної школи, й можуть бути факторами або каталізаторами 

розвитку негативних проявів у їхній поведінці. Згідно із законодавством України 

учні основної школи – це діти віком від 10 (11) – 14 (15) років, які навчаються у 5-

9 класах і здобувають базову загальну середню освіту, яка є фундаментом 

загальноосвітньої підготовки школярів, формує в них готовність до вибору і 

реалізації  форми подальшого отримання освіти та профілю навчання [211]. На 

цьому етапі у загальноосвітніх навчальних закладах для учнів створюються 

умови, що сприяють самостійному, більш глибокому вивченню окремих 

предметів, що мають важливе значення у подальшому виборі навчального закладу 

старшої школи (ліцею, гімназії, професійно-технічного училища, навчального 

закладу І—II рівня акредитації тощо). Час навчання в основній школі відповідає 

підлітковому віку, який є перехідним від дитинства до юності періодом й 

характеризується загальним піднесенням життєдіяльності та глибокою 

перебудовою всього організму [264].  

А. Бандура характеризує учнів основної школи психологією напів-дитини - 

напів-дорослого: „у своєму розвитку вони вже „відійшли” від дітей, але ще „не 

пристали” до дорослих. Період надзвичайно складний як для самих учнів, так і 

для оточуючих їх людей” [19]. Аналіз ідей О. Бовть [34], Є. Глущенко [60], 

Г. Киричука [125] показав, що найгостріше проблема жорстокої поведінки постає 

саме у підлітковому віці, коли відбувається перехід до нового етапу розвитку 

особистості. У цей період часто можна помітити нічим не вмотивовані реакції 

учнів основної школи на незначні, але справедливі зауваження тих, хто їх оточує. 

Тому визначення та врахування специфічних психо-вікових особливостей учнів 

основної школи, що провокують виникнення жорстокої поведінки, є дійсно 

необхідним у процесі соціально-педагогічної профілактики зазначеного 

негативного явища. 

С. Холл [264] уперше описав вік учнів основної школи як період стресів, 

переживань, конфліктів та сформулював уявлення про його перехідність – „це 
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період бурі і натиску” з відповідними негативними характеристиками:  

важковиховуваність, конфліктність, емоційна нестійкість тощо. Отже, навчання в 

основній школі – складний та нестабільний період життя учнів, під час якого в 

їхній поведінці можуть виникати негативні прояви будь-якого характеру, 

включаючи жорстокість, адже погляди і цінності учня ще не є стійкими та 

сформованими. 

У психологічному словнику [213] складні психо-вікові особливості учнів 

основної школи пояснюються їх анатомо-фізіологічним періодом пубертата, 

тобто статевим дозріванням, якому притаманна емоційна нестабільність, що 

пов'язана з перебудовою усієї гормональної системи, загальними процесами 

збудження і гальмування; нервова система не в змозі витримувати великі, тривалі 

навантаження. Статеве дозрівання призводить до неусвідомленого та 

неконтрольованого фізичного рефлексу, що викликає переживання, пов’язані із 

зазначеними фізіологічним процесами. 3. Фройд, А. Фройд [259] також 

зазначають, що підлітковий вік співвідноситься зі стадією статевого дозрівання, 

зростанням сексуальної енергії, яка є передумовою порушення рівноваги та 

узгодженості між структурами особистості. Зміни, що відбуваються в поведінці та 

розвитку особистості учнів основної школи, автори пов'язували із процесом 

статевого дозрівання і проблемами, що можуть виникнути у цей період. Тому 

важливим вважаємо урахування пубертатних особливостей учнів основної школи 

у процесі соціально-педагогічної діагностики причин їх жорстокої поведінки. 

На думку Г. Паренса [196], підлітковий вік, у якому перебувають учні 

основної школи, є важливим фактором формування жорстокості саме через 

наявність специфічних вікових особливостей біологічного й психологічного 

характеру. На біологічному рівні в учня основної школи відбувається статеве 

дозрівання (він стає непосидючим, неврівноваженим, схильним до образ, 

плаксивим, інколи не  розуміє свого стану і це його дратує); фізичні 

непропорційні зміни тіла викликають переживання, можуть породжувати 

комплекси (свою недосконалість підліток намагається замаскувати показною 

розв’язністю, безпечністю, грубістю). На психологічному ж рівні однією з 
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найбільш важливих змін є виникнення почуття дорослості, яке виявляється в 

манерах, зовнішньому вигляді, прагненні до самостійності, тому, стикаючись з 

нерозумінням з боку старшого покоління, підліток йде на конфлікт і може 

агресивно обстоювати свою зрілість. Отже, в підлітковому віці учні основної 

школи переживають важкий період змін у всіх сферах своєї життєдіяльності, що 

може спровокувати їх до негативного виявлення емоцій. 

М. Галагузова [229], досліджуючи причини формування жорстокої 

поведінки учнів основної школи, виокремлює біологічні фактори, серед яких: 

генетичні (діти з відставанням у розвитку, з дефектами мови, зору, слуху, з 

нервовими та фізичними зрушеннями); фізіологічні (зовнішній непривабливий 

вигляд, що викликає негативізм у оточуючих), психофізіологічні (хімічні або 

радіаційні забруднення навколишнього середовища). З визначення зрозуміло, що 

жорстокість може являти собою вроджену інстинктивну форму поведінки, тому 

будь-які зміни в оточуючому середовищі учнів основної школи не здатні цілком 

запобігти прояву жорсткості, в кращому випадку - лише послабити її. 

А. Капська [234], вивчаючи проблеми важковиховуваних підлітків, до 

вікових психофізіологічних передумов ризикової та асоціальної поведінки, 

проявом якої безпосередньо є жорстока поведінка учнів основної школи, 

відносить такі явища в організмі, психіці і взаємостосунках підлітка як: 

прискорений фізіологічний розвиток у період статевого дозрівання; 

нерівномірність роботи серцево-судинної, клітково-м'язової систем; дисбаланс 

фізичного і психічного самопочуття; гормональні сплески, викликані підвищеною 

активністю ендокринної системи в пубертатний період, що проявляється в 

посиленій збудливості, емоційній нестійкості, неадекватних емоційних реакціях, 

непередбачених настроях. 

У підлітковому віці, як зазначає А. Висоцький [55], також відбувається 

докорінна перебудова структури емоційно-вольової активності учнів. На відміну 

від учнів молодших класів, учні основної школи набагато частіше регулюють 

свою поведінку на основі внутрішньої підвищеної стимуляції, одночасно вольова 

сфера підлітків є дуже суперечливою. Це пов'язано з тим, що при підвищеній 
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загальній активності підлітка механізми його емоційно-вольової активності є ще 

недостатньо сформованими. Зовнішні ж стимулятори через критичність підлітків, 

їх прагнення до незалежності сприймаються інакше, ніж в молодшому шкільному 

віці, і тому не завжди викликають відповідну вольову активність. У дітей 

знижується дисциплінованість, посилюється прояв упертості. Така реакція 

частково пов'язана з тим, що внаслідок затвердження свого „Я”, права на власну 

думку, на свою точку зору, поради від інших, особливо з боку дорослих, 

сприймаються критично [55]. Отже, особливістю жорстокої поведінки учнів 

основної школи є прагнення до самостійності, незалежності, самовираження і, 

разом з тим, не сформованість стійких механізмів правильної вибудови власної 

поведінки у відповідності до внутрішніх відчуттів та емоцій. 

Р. Бернс [31] у поведінці учнів основної школи вбачав дещо парадоксальне, 

що полягало в тому, що очевидний негативізм часто комбінується (або 

поєднується) з явною конформністю, а прагнення до автономності та 

незалежності - з проханнями про допомогу, пораду. Тому несформованість та 

нестабільність думок та дій підлітків може спричинити формування в учнів 

основної школи негативних проявів поведінки. 

А. Бандура [19], надаючи характеристику підліткового віку, визначає її як 

період вікової кризи, яка полягає у задоволенні підлітком потреби в самопізнанні 

та самоствердженні через боротьбу за незалежність у відносно безпечних умовах, 

що не набуває крайніх форм, при цьому кризові симптоми - це епізодичні явища, 

інтенсивність і способи вираження яких є різними. Особливості прояву і перебігу 

підліткової кризи визначаються конкретними соціальними умовами, положенням 

учня в світі дорослих. Тому важливими факторами формування проявів 

жорстокості учнів основної школи є оточуюче середовище та соціальний статус 

дитини в соціумі. 

Отже, період навчання в основній школі - це критичний етап у житті учня 

який характеризується різкими змінами на біологічному, фізіологічному, 

психічному та психологічному рівнях. Як показав аналіз наукової літератури [33; 

36; 225] ,на формування жорстокої поведінки учнів основної школи як сталого 
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прояву негативних дій та вчинків, перш за все, впливають притаманні цьому віку 

природні особливості їх характеру та темпераменту (збудливість, емоційність, 

нестійкість, що іноді породжують дратівливість, гнів, агресію, жорстокість), 

проблеми пубертатного періоду, пошук шляхів виходу власних внутрішніх 

напружень та переживань, відчуття необхідності самозахисту, прагнення 

задовольнити власні потреби у певній ситуації, через що іноді учні виступають 

учасниками бійок, сварок, інших конфліктних ситуацій тощо. 

Особливого розгляду і систематизації потребує науковий досвід, погляди, 

здобутки та дослідження представників соціально-педагогічної теорії та практики 

стосовно характеристики жорстокої поведінки учнів основної школи. Так, аналіз 

наукових праць О. Башкатова, О. Безпалько, А. Капської, Ю. Клочан, Л. Міщик, 

Д. Олвеуса, А. Поляничко, Г. Штинової засвідчив, що учнів з проявами жорстокої 

поведінки науковці характеризують як важковиховуваних, проблемних, 

дезадаптованих, девіантних, асоціальних, дітей „групи ризику”, поведінка яких 

може бути і виявленням короткочасного негативного емоційного стану, і тривалою 

поведінковою реакцією, спрямованою на спричинення шкоди іншим.  

На думку Л. Завацької [100], жорстока поведінка учнів є характерним 

проявом соціальної та психолого-педагогічної дезадаптації цих дітей, яка 

виливається в конфлікти з учителями і однолітками, вчинення правопорушень 

(бійки, крадіжки, шахрайство), невідвідування школи, бродяжництво тощо. 

Поділяючи думку автора, виокремимо важливі особливості жорстокої поведінки 

учнів основної школи – порушення процесу соціалізації та проблеми з адаптацією 

в колективі. 

О. Безпалько [22], А. Капська [122], І. Звєрєва [236], досліджуючидевіантну 

поведінку, характеризують її як поведінку, яка завжди пов’язана з 

невідповідністю людських вчинків, дій, способів діяльності і поширеними у 

суспільстві або групах нормами, правилами, стереотипами, очікуваннями, 

цінностями”, і зазначають, що вона може виступати „як засіб досягнення мети, як 

спосіб психологічного розвантаження, як самоціль, що задовольняє потреби 

людини в самореалізації та самоствердженні”. Тому до ознак жорстокої поведінки 
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учнів основної школи як однієї з форм девіантної поведінки відносимо її 

невідповідність суспільним стандартам та правилам, а до причин - прагнення 

учнів привернути увагу, самовиразитись, завоювати авторитет. 

Аналіз ідей Ю. Галагузової, Г. Штинової [254] щодо суті девіантної 

поведінки дозволив кваліфікувати жорстоку поведінку учнів основної школи 

одним з її видів і визначити як систему дій, вчинків, що суперечать 

загальноприйнятим у суспільстві соціальним нормам права, культури, моралі. 

Головними показниками схильності учнів до зазначеної поведінки автори 

визнають наявність низки характеристик: залежність від чужої думки, нездатність 

впливати на ситуацію, слабкість реакції на критику, невиразність власних 

вольових установок, низький рівень самоконтролю, саморегуляції, стійкий 

психологічний бар'єр у спілкуванні з однолітками і дорослими.  

О. Караман [123], досліджуючи проблему девіантної поведінки 

неповнолітніх засуджених, які також часто є суб’єктами жорстокості та агресії, 

пояснює її низьким культурним та освітнім рівнем, віковими й особистісними 

порушеннями в усіх сферах життя”. Автор також наголошує на необхідності 

надання професійної психологічної, педагогічної й соціально-педагогічної 

профілактики, корегування та реабілітації. Погоджуючись з думкою дослідниці, 

до особливостей жорстокої поведінки учнів основної школи додаємо 

взаємозв’язок між зазначеною поведінкою і негативними умовами його розвитку 

та життєдіяльності. 

В. Оржехівська [194], вивчаючи природу девіантності неповнолітніх, а саме 

до такої відноситься жорстока поведінкою, розуміє під нею готовність учнів до 

порушення прийнятих норм та правил, передумовою яких є важковиховуваність, 

що, в свою чергу, походить від недисциплінованості. Автор проводить кореляцію 

між важковиховуваністю і формуванням негативних поведінкових проявів: від 

недоліків у вихованні, негативного зовнішнього впливу виникає потреба у 

негативній поведінці. Особливу увагу звертаємо на важливу роль середовища, 

фактори, агентів та механізми виховання, які, у разі негативного впливу, можуть 

спричинити формування і розвиток негативних проявів у поведінці учнів основної 



40 

школи, тому необхідним вважаємо діагностику мікро- і макро- факторів 

середовища з метою соціально-педагогічної профілактики або послаблення їх 

негативної дії, якщо така буде виявлена. 

У „Енциклопедії для працівників соціальної сфери” [98] жорстоку 

поведінку визначено як таку, що характеризується відсутністю співчуття, 

милосердя, жалості до людей, супроводжується суворістю, грубістю, 

безсердечністю, нездатністю до співчуття. На нашу думку, представлене 

визначення розкриває важливі емоційно-вольові характеристики жорстокої 

поведінки. 

На думку І. Бєрдишева,жорстока поведінка це „специфічна форма агресії у 

шкільному середовищі, за якої в одному випадку вона не сприймається школярем 

як жорстокість або насильство, тобто дитина здогадується, що чинить погано на 

словах або на ділі, але не вважає це чимось надзвичайним і не припускає, що 

наносить шкоду, а іншому – кривдник усвідомлює, що від його дій або слів 

постраждалому дійсно погано, і часто зізнається, що саме такого ефекту він і 

домагався з метою „покарати”, „поставити на місце” [26, с. 6]. Цікавим є той факт, 

що автор майже ототожнює агресивну і жорстоку поведінку і акцентує свою увагу 

на мотиваційному критерії її здійснення, який, на нашу думку, є важливим та 

необхідним для діагностування. 

О. Башкатов звертає увагу на те, що в XXI столітті жорстока поведінка 

учнів основної школи набуває нового соціального наповнення: „якщо раніше у 

шкільному середовищі жорстокість у вигляді підліткових бійок була реакцією на 

загрозу або замах на свободу, з метою відстоювання власних прав, місця у 

соціальній ієрархії тощо, то сьогодні мотивом може стати елементарна відсутність 

спільної ідентичності, будь-які відмінності між агресором і жертвою, що 

провокують першого на жорстоку розправу з останнім” [21, с. 64]. Поділяючи 

думку автора, вважаємо, що жорстока поведінка учнів основної школи нині 

вимагає особливої актуалізації і негайної соціально-педагогічної профілактики, 

при чому дієвими тут є інноваційні, сучасні форми і засоби, які повинні прийти на 
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зміну традиційними, „застарілим» та неефективним шляхам попередження 

негативної поведінки учнів. 

Підтвердженням того факту, що сьогодні поведінка учнів основної школи 

дійсно є жорстокою, є панування у їх свідомості та вчинках тенденції, яку 

А. Гуггенбюль [85] визначила як „зловісну чарівність насильства”. Автор 

наголошує, що нині учнівська жорстокість набуває все більш протиправного та 

грубого характеру, а каяття як нормальна реакція на власні дії, не те, щоб не 

настає, а навпаки - перетворюється на прагнення демонстрації акту власної 

жорстокості й насильства максимальній кількості користувачів мережі Інтернет, 

що дійсно викликає занепокоєння, і, на нашу думку, потребує негайного 

психологічного та соціально-педагогічного втручання, зокрема, профілактики 

[85]. Отже, жорстоку  поведінку учнів основної школи визначаємо як сукупність 

їхніх деструктивних дій і вчинків емоційно-негативного забарвлення з 

прагненням завдати дискомфорт будь-якого характеру (психологічний, фізичний, 

економічний тощо) іншій живій істоті. 

Сучасна наукова література [178; 254] розкриває багатоманітність підходів 

до класифікації жорстокої поведінки в учнівському середовищі і дає можливість 

побачити різні аспекти цього негативного соціального явища через розгляд її 

головних видів:  

1) Емоційно-психологічна форма жорстокої поведінки включає дії або 

комплекс дій учня (учнів) щодо іншого (их) учня (ів) у формі висміювання, 

приниження, залякування за допомогою образливих фраз, жартів, пліток, що має 

на меті відторгнення, ігнорування, ізоляцію від групи однолітків і, як наслідок, 

підрив почуття власної гідності, втрата соціальної значущості та ролі в 

учнівському колективі.  

2) Фізична форма жорстокої поведінки характеризується застосуванням 

фізичної сили учня (учнів) по відношенню до учня (ів) у формі штовхання, 

ляпасів, нанесення ударів, побиття, застосування зброї, метою чого є 

завойовування авторитету у колективі учнів, доведення власної переваги через 

заподіяння тілесних ушкоджень жертві, яка зазвичай є слабшою.  
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3) Сексуальна форма жорстокої поведінки являє собою натяки, слова та дії 

інтимного характеру у формі сексуальних домагань, примусу до  порнографії, 

проституції, через навмисне оголення статевих органів, показ порнографії, у ході 

безпосереднього сексуального ґвалтування.  

4) Економічна форма жорстокої поведінки передбачає розкрадання, 

псування майна учня у формі вимагання у нього грошових коштів, їжі, одежі, 

гаджетів тощо, а також примус до вчинення крадіжки чужого майна з метою 

зняття з себе відповідальності. 

Також окремого розгляду потребують відповідні вищезазначеним видам 

найпоширеніші форми жорстокої поведінки сучасних учнів основної школи. 

Першою специфічною назвою для позначення жорстокої поведінки був термін 

„моббінг”, що походить від англійського іменника „mob” та означає „натовп” і 

латинського виразу „mobile vulgus”, що перекладається як „бунтуючий натовп». У 

1958р. К. Лоренц уперше використав його для характеристики агресивної 

поведінки серед тварин по відношенню один до одного [142]. А вже як наукове 

поняття, термін „мобінг” ввів у вжиток шведський лікар Д. Гайнеманн, і у 

продовження ідей К. Лоренца, досліджуючи жорстоку поведінку серед дітей, 

порівняв її з агресивною поведінкою тварин.У 60-ті роки XX ст. поняття 

„моббінг” набуває особливої популярності завдяки дослідженням шведського 

психолога А. Лейманна, який вперше вжив його у тому значенні, в якому воно не 

втратило сенсу і нині: „це цілеспрямований психотерор, що включає 

систематично повторювані ворожі та неетичні дії одного або декількох людей 

стосовно іншої особи, переважно однієї” [282]. На думку Н. Девенпорта [94] - 

одного з авторів книги „Моббінг: емоційне насильство на робочих місцях в 

США”, який досліджував зазначений феномен на виробництві, моббінг 

представляє собою колективний психологічний терор, цькування будь-кого з 

працівників з боку його колег, підлеглих або начальства, з метою його ізоляції, 

звільнення з місця роботи. 

Аналіз наукових ідей та здобутків Д. Бєлих-Сілаєва [25], І. Бєрдишева [27], 

М. Нєчаєвої [56,], Г. Ярославцевої [273] щодо зазначеного феномену 
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безпосередньо у загальноосвітніх навчальних закладах, показав, що сьогодні під 

моббінгом в учнівському колективі розуміють будь-які негативні комунікативні 

дії одного учня або групи учнів (суб'єкта (ів) моббінгу), які спрямовані, як 

правило, проти окремого учня (об'єкта моббінгу), що відбуваються досить часто, 

впродовж тривалого часу. Зокрема, Г. Ярославцева надає визначення, яке, на 

нашу думку, розкриває саме соціально-педагогічний аспект моббінгу: „це явище, 

що викликає негативні емоції у взаємодіючих суб'єктів, провокує їх взаємну 

неприязнь і викликає агресивні реакції; це процес, який руйнує соціально-

психологічний клімат учнівського колективу, порушує стійкість сформованої 

структури групи, псує міжособистісні відносини і ускладнює спільну діяльність” 

[273, с. 76]. 

Як показав аналіз наукової літератури [27; 56], зазвичай  моббінг 

спрямований проти представників расових, етнічних, релігійних, сексуальних 

меншин, осіб, що володіють ознаками фізичних або психологічних дефектів і 

відхилень, на тих, хто не схожий на інших і не може постояти за себе. Отже, 

мобінг серед учнів основної школи визначаємо, як негативний соціально-

психологічний феномен, що характеризується порушенням цілісності учнівського 

колективу, розвитком негативного емоційного клімату, викликаний будь-якою 

відмінністю однією (або декількох) особистостей від загальної маси учнів. 

Ще однією з сучасних форм жорстокої поведінки учнів є „хейзинг” (в 

перекладі з англійської „to haze” - лякати, бити, виснажувати, жартувати по-

злому) – це „ритуалізоване дійство, знущання, жорстоке поводження або 

приниження переважно над новачком у колективі, з метою його ініціації у певну 

групу однолітків через виконання принизливих, безглуздих завдань” [213]. 

Змістовне визначення цьому явищу надав І. Кон: „це своєрідний сучасний 

еквівалент прадавніх обрядів переходу та ініціації, пов'язаних зі вступом у 

закрите співтовариство, будь то студентське братство або спортивна команда” 

[128, с. 91]. Автор зазначає, що, хоча назва вказаного феномену є порівняно 

новою, але сам по собі такий спосіб встановлення ієрархії є дуже старим і давно 

існуючим у молодіжному та учнівському середовищі. У своїй книзі „ Хлопчик-
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батько чоловіка” І. Кон [129] яскраво описав феномен хейзингу, автор приводить 

велику кількість прикладів хейзингу із реального життя, проаналізувавши які, 

можна зробити висновки: по-перше, зазначена проблема може бути латентною, 

адже іноді все розпочинається із простого завдання у вигляді гри або змагання, а 

вже потім, в залежності від особистих якостей та примх лідера учнівської групи, 

хейзинг приймає небезпечну форму – приниження, знущання, насильство; по-

друге, причинами хейзингу може стати будь-який мотив, фактор, починаючи з 

гострого бажання самого учня вступити у певне товариство будь-яким шляхом, 

тобто його усвідомлене бажання пройти всі „жахи” ініціації, закінчуючи 

насильним примушенням учня до обов’язкового вступу у зазначені групи; по-

третє, хейзинг має серйозні негативні наслідки: соціальна ізоляція, втрата статусу, 

місця в колективі, суїцид. 

Но основі аналізу наукових праць І. Бєрдишева [26], І. Дорохіної [91], 

І. Кона [128], встановили, що феномен хейзингу отримав свій початок ще у XIX 

столітті в США, де його практикували у „студентських братствах”, які діяли у 

більшості американських університетів. Після того, як відомими стали факти про 

жахливі наслідки хейзингу (нещасні випадки, вбивства, суїциди), з ними, як і з 

самими братствами, почалася гостра боротьба, яка особливо посилилася 

наприкінці XX ст. і триває до сьогодні [248]. Так, у більшості сучасних 

Європейських країн проводяться масштабні міжнародні Інтернет-кампанії з 

профілактики жорстокої поведінки серед учнівської та студентської молоді, 

шляхом висвітлення в соціальних мережах, на офіційних сайтах, відео-сайтах 

статистичних звітів, фото та відео матеріалів, які демонструють жахливі сцени 

хейзингу і пропагують ведення толерантного, гуманного способу взаємодії у 

соціумі і закликають батьків, педагогів психологів та інших спеціалістів, що 

безпосередньо працюють з дітьми та молоддю, проводити своєчасну соціально-

педагогічну профілактику зазначених явищ з метою запобігання летальних 

наслідків 

Ще одним із найуживаніших у науковій літературі для позначення 

учнівської жорстокості в школі є термін „булінг” (від англ. „bully” – хуліган, 
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забіяка, грубіян, насильник, бик; „bullying” – бойові ігри молодих бичків), який 

з’явився на початку 70-х рр. XX ст. у Скандинавії, де група дослідників вивчала 

явище насильства між дітьми в школі [2]. Як науковий термін вперше його вжив 

британський журналіст Е. Адамс у 1990 р. XX ст. Даний феномен автор [284] 

схарактеризував як спектр форм поведінки на мінімальному полюсі котрого – 

жарти, які не сприймаються всерйоз, на радикальному - фізичний, психологічний і 

будь-який інший терор, що завдає непоправної шкоди, призводить до суїцидів і 

смерті. Важливим вважаємо той факт, що булінг як форма жорстокої поведінки 

учнів основної школи, включає в себе досить різні за силою та характером прояву 

дії: від звичайних дитячих насмішок до серйозних знущань, іноді навіть з 

летальним наслідком, які шкільному соціальному педагогу необхідно 

систематично моніторити з метою вчасного реагування та здійснення соціально-

педагогічної профілактики. 

 Починаючи з 90-х рр. ХХ ст., у психологічній та педагогічній літературі 

термін „булінг» використовується для позначення жорсткої поведінки однієї 

людини стосовно іншої з метою заподіяти останній моральну або фізичну шкоду, 

принизити її і в такий спосіб утвердити свою владу [73]. З даного визначення 

виділяємо важливу сутнісну характеристику булінгу – навмисність дій та жага до 

влади. 

Британський дослідник Х. Лейман [282] характеризує булінг як ворожі 

неетичні комунікативні дії систематичного характеру, спрямовані на певного 

учня, що повторюються відносно часто (як мінімум один раз на тиждень) і 

тривають впродовж довгого періоду (як мінімум півроку). Автор наголошує на 

системності дій кривдника, і розриває важливу ознаку феномену – 

антиморальність. 

На думку американського вченого П. Рендела [284], основна характеристика 

булінгу це емоційне приниження, образа почуттів людини, що призводить до 

виключення її з групи. Надане визначення вважаємо особливо цінним, адже воно 

розкриває соціально-педагогічний аспект булінгу як форми жорстокої поведінки 

учнів основної школи, а саме - втрата учнем (особистістю) соціального статусу, 
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ролі, значення у колективі, тому попередження такої ситуації є важливим 

завданням шкільного соціального педагога у процесі здійснення соціально-

педагогічної профілактики. 

Норвезький психолог Д. Олвеус [283] звертає увагу на соціально-

педагогічну суть поняття „булінг”, визначаючи її як ситуацію, в якій учень 

неодноразово піддається негативним діям з боку одного або кількох учнів. На 

думку автора, булінг не обмежується ролями лише „агресора” і „жертви”, він 

„втягує” інших учнів, роблячи їх активними або пасивними учасниками цих 

відносин. Зазначені ідеї отримали своє продовження у дослідженнях 

скандинавського вченого Є. Роланда [280], що дозволяютьописати рольову 

структуру у групах, де спостерігаються різні форми булінгу. Як зазначають 

науковці, існує своєрідне „коло третирування” (bullying circle), яке розподіляє 

учнів за певним репертуаром соціальних ролей у цьому процесі: булер, помічники 

булера, пасивні помічники, сторонні спостерігачі, потенційні булери, жертва, 

захисники жертви, вірогідні захисники жертви. Як зазначає А. Поляничко [210], 

набутий дитиною будь-який рольовий досвід насильницької поведінки стає 

суттєвим бар’єром у процесі засвоєння соціальних норм, формуванні соціальних 

ролей, необхідних для адекватного сприйняття соціальної дійсності, її оцінки та 

прийняття свідомих рішень у конкретних ситуаціях. Аналізуючи науково-

практичний досвід Д. Олвеуса та Є. Роланда, зазначимо, що розподіл ролей в 

ситуації булінгу зумовлюється низкою специфічних особливостей: самооцінкою 

учня власної поведінки в ситуаціях третирування; загальним прийняттям або 

неприйняттям жорстокості у поведінці; соціальним статусом учня тощо. 

Важливим, на думку А. Реан [216], є гендерні відмінності, які виявляються так: 

хлопці частіше виступають у ролі агресора або його помічника, тоді як дівчата 

частіше обирають роль стороннього спостерігача або захисника жертви. 

Вважаємо, що необхідним є врахування зазначених фактів щодо жорстокої 

поведінки в учнівському середовищі, зокрема, обов’язковою є діагностика 

розподілу ролей задля комплексної та якісної соціально-педагогічної 

профілактики. 
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Особливої уваги заслуговує аналіз ідей І. Бердишева [26], який виокремив 

характеристики потенційних учнів - жертв булінгу за певними ознаками: 

зовнішній вигляд (повні, худорляві, високі, низькі тощо); особливості мови 

(шепелявість, заїкання, ін.); імідж (недоглянуті, безглуздо одягнені, не за 

„пануючими тенденціями” молодіжної моди тощо); результати досягнень, 

репутація (слабкий учень, „ботанік”, „вискочка”, „улюбленець”, „підлиза”, 

„стукач” тощо); соціальне становище сім’ї (заможна / бідна, благополучна / 

неблагополучна, повна / неповна, сирота тощо). На нашу думку, зазначені 

особливості є значущими та цінними „підказками” для соціального педагога у 

процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи, адже розкривають причини булінгу, демонструючи ті особливості учнів, 

які можуть спровокувати ситуацію жорстокості в учнівському колективі і на які 

необхідно звертати особливу увагу. 

Отже, під булінгом розуміємо тип деструктивної конфліктної взаємодії в 

учнівській групі, при якому кривдником стосовно жертви, нездатної себе 

захистити або відмінної від інших за зовнішністю, іміджом, успішністю тощо, 

здійснюються систематичні, тривалі, повторювані жорстокі дії; явище, яке сприяє 

формуванню певної соціальної структури – рольової системи, що включає 

переслідувачів, їх жертв, спостерігачів.  

Слід відзначити, що ескалація жорстокості в умовах сучасного 

інформаційного суспільства породжує нову форму жорстокої поведінки - 

кібербулінг. Звертаючись до етимології поняття „кібербулінг”, у перекладі з 

англійської „cyberbullying” - це віртуальний терор, який отримав свою назву двох 

слів „cyber” - інформаційний простір, віртуальна реальність і „bull” - бик, зі 

спорідненими значеннями: тероризувати, агресивно нападати, задиратися, 

чіплятися, провокувати [281]. Уперше термін „кібербулінг” був введений у 

науковий обіг канадським педагогом Б. Белсі [278], який визначає його як 

використання інформаційно-комунікативних технологій (електронної пошти, 

соціальних мереж, мобільного телефону тощо для навмисної, неодноразової і 

ворожої поведінки особи або групи, спрямованої на образу інших людей. 
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На думку представників психології А. Бочавер і К. Хломова, кібербулінг 

являє собою гостру соціально-педагогічну, психологічну проблему, яка потребує 

вирішення, зокрема, профілактики. Під кібербулінгом автори [38] розуміють 

окремий напрям цькування, який визначається як навмисні систематичні 

агресивні дії, що здійснюються протягом певного часу групою або індивідом за 

допомогою використання електронних форм взаємодії і спрямовані проти жертви, 

яка не може себе елементарно захистити. 

Американські вчені Дж. Вольтер [289], Р. Донеган [279], А. Купер [276] 

виділили особливості кібербулінгу і назвали їх принципом трьох „А” („Triple A”  - 

anonymous, accessible, affordable) - анонімність, доступність, низька ціна. Перша 

особливість робить процес третирування, знущання і жорсткості набагато 

простішим для виконавця, адже забезпечує кібербулеру повну анонімність, 

починаючи з його зовнішнього вигляду, інтонації, міміки, емоційного стану, 

закінчуючи межами жорсткості кібербулера, які на відміну від реального 

третирування є значно ширшими, адже він забуває, що підмінив „реальне” на 

„віртуальне” і вважає, що перевага над жертвою не має меж, а його дії не 

підлягають покаранню. Доступність, як наступна особливість, полягає в тому, що 

завдяки мобільним пристроям і безпровідним вай-фай мережам, Інтернет 

заполонив фактично всю сферу життєдіяльності людини: від її власної оселі до 

будь-якого громадського місця (заклади освіти, здоров’я, центральні парки, 

ресторани, кінотеатри, торгові центри тощо), що, в свою чергу, створює всі 

необхідні умови для цілодобового, щоденного і безперервного кібербулінгу. 

Остання особливість, низька ціна, розкриває „бюджетну” сторону зазначеного 

феномену – кібербулінг не потребує особливих витрат, адже підключившись до 

будь-якої мережі (більшість з них безкоштовні або коштують недорого) можна 

спокійно вести третирування, не відволікаючись від особистих справ. 

Оскільки ситуація кібербулінгу за своїми характеристиками є різновидом 

інтенсивної тривалої стресової ситуації, то вона має серйозні психологічні 

наслідки. За даними досліджень Д. Олвеуса [283], з’ясовано, що жертви 

кібертретируваня схильні до нервово-психічних розладів (різні розлади 
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поведінки, депресії) більше, ніж їх ровесники, а жертви в ранньому віці часто 

стають жертвами інших видів насильства протягом життя (навіть якщо оточення і 

ситуація змінюються). Тому необхідність здійснення соціально-педагогічної 

профілактики є очевидною. 

Складність соціально-педагогічної профілактики кібербулінгу 

загострюється через наявність широкого різноманіття форм зазначеного 

феномену. Аналіз наукової літератури [24; 38; 283 ] дозволив виокремити 

найнебезпечніші серед них:   

• флеймінг (від. англ. „flame” полум'я, займання) - найбільш бурхлива, 

емоційно-насичена форма кібербулінгу, починається з будь-якого приводу, 

переважно через проблеми політичного, релігійного, національного характеру, 

згодом переростає у швидкий обмін образливими репліками, переважно у 

публічному вигляді, з метою залучення якомога більше прибічників, що 

поділяють думку кібербулера і підтримують його „напади” на жертву. 

Специфікою цієї форми є досить тривалий процес третирування, велика кількість 

учасників, і відповідно точок зору, як наслідок, втрачається суть конфлікту і 

взагалі діалогу (форуму, чату); зазвичай флеймінг закінчується низкою грубощів і 

образ, розподілом учасників на два „фронти”; 

• харасмент і кіберсталкінг – схожі форми кібербулінгу, виражаються в 

систематичних, багаторазових, повторюваних образливих повідомленнях жертві 

(її родичам) в наслідок яких вона відчуває розпач, моральне знесилення, 

слабкість. Специфікою форми є односторонній вплив на жертву; 

• тролінг („тролінг” - рибальська сітка, ловля риби) – розміщення на веб-

сайтах, соціальних мережах публічної негативної, принизливої, неправдивої 

інформації. Специфікою цієї форми є той факт, що агресор виступає у ролі 

провокатора, його мета – знайти слабке місце жертви і маніпулювати її емоціями, 

отримуючи задоволення від її афективного вибуху і стресу; 

• секстинг (секстинг, від англ. секс - секс і текст - текст) - розсилка або 

публікація фото- і відеоматеріалів сексуального, еротичного характеру з 
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оголеними, напівоголеними людьми. Специфікою форми є довготривалі, стресові 

наслідки та важкі травми у жертви; 

• наклеп – публікація, розсилка неправдивої особистої інформації 

стосовно людини, її спотворених фото, які шкодять її репутації. Специфікою цієї 

форми є поширення серед учнівської молоді слем-буків – онлайн-сторінок, на 

яких однокласники розміщують різні фото, коментарі, рейтинги, голосування на 

різні теми „хто найвродливіша(ий) у класі”, „хто одягається гірше всіх» тощо.  

• персоналізація - розсилка негативної, жорстокої, грубої, образливої 

інформації від імені жертви її знайомим, друзям, родичам. Специфікою цієї 

форми є жертва відчуває сильне приниження при отриманні зворотного зв'язку, 

часто втрачає друзів. Крім того, кібербулер за допомогою пароля може змінювати 

персональний профіль жертви у соціальній мережі, розміщувати  образливу 

інформацію, надавати провокаційні коментарі, підписуючись ім'ям жертви і 

вказуючи її реальний телефон, адресу тощо. 

• остракізм (відчуження) – це виключення особистості з онлайн-спільнот, 

що призводить до соціальної ізоляції учнів; 

• хеппіслепінг (щасливе, радісне побиття) – назва походить від випадків в 

англійському метро, де  одні група підлітків била випадкових перехожих, а інша 

записувала ці дії на камеру мобільного телефону. Специфікою цієї форми є будь-

які відеоролики з записами реальних сцен насильства, які розміщуються в 

інтернеті без згоди жертви можуть переглядати тисячі людей, що часто 

призводить до суїцидів жертви. 

Таким чином, феномен кібербулінгу, хоча і являє собою відносно нове 

явище, але захоплює Інтернет-простір з кожним днем все більше. Проблеми, які 

раніше були характерними для реального учнівського середовища, перейшли у 

віртуальне: жорстокість і насилля стали частиною медіа-світу. Сучасні учні 

становлять собою потужне інформаційне покоління, яке щодня проводить велику 

кількість часу в Інтернеті, наражаючи себе на небезпеку кібербулінгу Важливим 

вважаємо той факт, що кібербулінг є набагато соціально-небезпечнішим 

феноменом, ніж реальний булінг, адже має низку специфічних особливостей, що 
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полегшують процес третирування: по-перше, анонімність унеможливлює 

здійснення особистого контакту у реальності; по-друге, від нападів кібербулера не 

сховатись, адже він не потребує особистої взаємодії з кривдником; по-третє, 

шанси налагодження нормальної взаємодії через конструктивній діалог майже 

відсутні, адже віртуальна комунікація позбавлена емоційності, чуттєвості тощо. 

Тому зазначена психологічна і соціально-педагогічна проблема потребує 

негайного пошуку дієвих методів та засобів соціально-педагогічної профілактики. 

Отже, аналіз та узагальнення розглянутих вище форм і видів жорстокої 

поведінки учнів основної школи дозволяє описати досить широкий діапазон її 

проявів: від образливих жартів, погроз, переслідувань до цькування, знущання, 

вимагання, побиття, сексуального примусу тощо. Але будь-який вид жорстокої 

поведінки, на нашу думку, викликаний певною детермінацією, тобто сукупністю 

факторів, що провокують та посилюють зазначені негативні прояви поведінки і 

тому їх визначення та аналіз є необхідним для здійснення ефективної соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Аналіз наукової літератури [31; 48; 56] показав, що стосовно природи 

жорстокої поведінки учнів основної школи вчені висувають різні класифікації 

факторів її виникнення, але об’єднуючим є той факт, що усі вони ґрунтуються на 

стійкому твердженні – жорстока поведінка – це різновид / прояв поведінки, що 

відхиляється або порушує загальноприйняті у суспільстві норми, правила. 

Авторський колектив підручнику з соціальної педагогіки [122] вважає, що будь-

яка поведінка, яка відхиляється від суспільних норм зумовлюється такими 

групами детермінантів: 1) соціально-економічні (зниження життєвого рівня 

населення, майнове розшарування соціуму, обмеження можливостей соціально 

схвалених способів заробітку, безробіття, доступність алкоголю і тютюну для 

неповнолітніх); 2) соціально-педагогічні (криза інституту сім'ї, виховання в 

неповній сім’ї, завищені вимоги батьків до дитини, ворожість та конфліктність 

між батьками, батьками та дітьми, критицизм підлітка по відношенню до школи, 

сім’ї, відчуженість від них, низький соціальний статус підлітка в учнівському 

колективі, слабка система позашкільної зайнятості дітей і молоді; 3) соціально-



52 

культурні: зниження морально-етичного рівня населення, поширення 

кримінальної субкультури, негативний вплив ЗМІ, лібералізація статевої моралі, 

домінування серед молоді культу сили); 4) психологічні (прагнення бути 

незалежним від дорослих, бажання бути визнаним в групі однолітків, потяг до 

самоствердження, бажання виглядати дорослим, потреба змінити психічний стан 

у стресовій ситуації, підвищений рівень тривожності, низька самооцінка, 

акцентуації характеру, психопатії, депресія, параноя, негативні риси характеру: 

заздрість, лінощі, жадібність).  

Досліджуючи природу формування жорстокої поведінки учнів основної 

школи (як форми прояву девіації), М. Галагузова, Ю. Галагузова, Г. Штинова 

[268] виділяють такі групи факторів: 1) біологічні, серед яких: генетичні (учні з 

відставанням у розвитку, з дефектами мови, зору, слуху, з нервовими та 

фізичними зрушеннями); психофізіологічні (хімічні, радіаційні забруднення 

навколишнього середовища); фізіологічні (зовнішній непривабливий вигляд учня, 

що викликає негативізм у оточуючих); 2) психологічні (психопатології, 

акцентуації, що виражаються у нервово-психічних захворюваннях); 3) соціально-

педагогічні (дефекти шкільного, сімейного, громадського виховання: навчальна 

дезадаптація, дисгармонія в сімейних відносинах, гіперопіка, асоціальність сім'ї, 

байдуже або грубе ставлення батьків до учня); 4) соціально-економічні (класовий 

поділ суспільства, безробіття, інфляція, соціальна напруга, нестабільність); 

5) морально-етичні (низький моральний рівень вихованості у більшості членів 

суспільства, девальвація сформованої системи цінностей, особливо духовних, 

затвердження прагматизму і практицизму, байдужість до чужого горя і страждань, 

а також байдуже ставлення до різних проявів девіантної поведінки). Аналіз 

розглянутих класифікацій факторів формування жорстокої поведінки учнів 

основи школи показав, що автори вибудовували їх за конкретними ознаками та 

показниками: фізіологічний, психологічний, економічний, соціальний тощо, але 

існує інша точка зору на виокремлення груп факторів - у залежності від сили та 

важливості їх дії на різних рівнях соціальної організації якій особистість учня є 

однією з підсистем. Аналіз соціально-педагогічної літератури [102; 111; 120] 



53 

показав, що вплив на формування особистості учня відбувається на декількох 

рівнях за допомогою дії відповідних факторів: мега- або геофізичних, макро- або 

суспільно-економічних, мезо- або соціально-групових, мікро- або індивідуально-

вікових та соціально-психологічних. 

На думку О. Змановської [114], А. Мудрика [165], Л. Сокурянської [201] та 

ін., до мега- або геофізичних відносяться космічні, планетарні, світові, кліматичні, 

геофізичні, та екологічні фактори, які хоча й не прямо, але опосередковано мають 

значний вплив на інші, більш близькі до об’єктів впливу групи факторів. Так, у 

2010 році групою психіатрів з Флориди було перевірено вплив Космосу, Сонця і 

Місяця на поведінку людей. Вчені дослідили кримінальну статистику штату за 

останні 15 років, результати виявилися вражаючими: вбивств, пограбувань, авто-

крадіжок у повний місяць виявилось значно більше, ніж у звичайні дні. Цікавими 

вважаємо особисті спостереження видатного боксера М. Алі, за його словами 

„краще битися у повний місяць, оскільки в ці дні спортсмен „звіріє” і здатний 

супротивника „стерти у порошок” [285]. Іншу сторону негативного впливу мега-

факторів на формування жорстокої поведінки учнів основної школи дозволяє 

розкрити аналіз думок А. Мудрика: „Сьогодні, завдяки ЗМІ, підліток з легкістю 

може поглянути на життя людей у будь-якому місці земної кулі, наслідком чого є 

зміни у його сприйнятті світу. Плани та мрії підлітків у модернізованих 

суспільствах почали формуватися орієнтуючись не лише на норми і цінності 

безпосереднього оточення, але й на зразки, котрі ваблять до себе, навіть 

залишаючись недосяжними” [165,с. 64]. 

Наступною групою є макро- або соціально-економічні фактори, до яких 

відносять етнос, країну, суспільство. На нашу думку, зазначені фактори 

характеризують жорстоку поведінку учнів основної школи, як реакцію на 

зовнішнє середовище, його умови та фактори. На основі аналізу наукових ідей 

А. Мудрика [165], вплив етносу на формування жорстокої поведінки учнів 

основної школи розглядатимемо у разі виникнення конфліктних ситуацій між 

учнями внаслідок національні відмінності, особливостей різних культур, 

національної дискримінації, у інших випадках етнос являє собою певне історико-
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соціально-культурне явище, яке необхідно враховувати у соціально-педагогічній 

роботі з учнями, але не слід абсолютизувати. Більш важливим та значним на 

формування жорстокої поведінки вважаємо вплив умов, факторів суспільного 

життя у певній країни, адже як зазначав Р. Мертон: „внаслідок негативних 

соціально-економічних умов життя деякі люди просто не змозі відмовитись від 

правопорушень, жорстоких та незаконних шляхів отримання бажаного, адже у 

сучасному суспільстві більшість людей будь-якою ціною прагне до достатку та 

успіху, і їм легше отримати все нелегальним шляхом” [161,с. 129]. Зазначені 

явища є характерними і для учнівського середовища. Аналіз досліджень 

Я. Гілінського [59], показав, що важливим фактором формування негативізму, 

агресії, жорстокості учнів основної школи є існування соціально-економічної 

нерівності, високого ступеню розділення за матеріальними можливостями 

задоволення потреб для різних соціальних груп Особливо це стосується сучасної 

ситуації в Україні, що характеризується складною економічною ситуацією, 

девальвацією національної валюти, і як наслідок – багаті люди стали ще 

багатшими, а бідні ще біднішими. Тому нині українському суспільству 

притаманна масштабна та значна диференціація за критерієм матеріального 

забезпечення. Так, батьки заможних учнів основної школи влаштовують своїм 

дітям безтурботне життя, забезпечуючи усім необхідним: дорогими гаджетами, 

брендовим одягом та взуттям, великими кишеньковими грішми тощо, вирощуючи 

тим самим в них почуття самовпевненості, самозакоханості, чванства, в той час як 

батьки звичайних, малозабезпечених учнів через низькі матеріальні можливості 

обмежують їх багато у чому, часто провокуючи виникнення схильностей до 

делінквентної поведінки, як способу та шляху досягнення матеріальних благ і 

задоволень. 

Наступною групою є мезо- або соціально-групові фактори, серед яких 

розглянемо тип поселення, засоби масової комунікації (інформації). Аналіз і 

систематизація наукової літератури [6; 8; 165; 262] щодо впливу особливостей 

села, селища, малого міста і міста на процес соціалізації особистості, дозволив 

встановити певну кореляцію між типом поселення і формуванням жорстокої 
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поведінки учнів основної школи. Так, найбільш ризикованим є міський тип 

поселення, адже місто, як великий осередок криміногенних факторів, 

кримінальних структур і груп, а також поширення різноманітних видів поведінки, 

що порушує загальноприйняті у суспільстві норми, володіє найпотужнішим 

потенціалом залучення учнів до негативних груп та здійснення протиправних дій 

з проявами жорстокості, які важко контролювати через велику масштабність 

території, кількість населення, розгалуженість розважальних закладів тощо. 

Наступним за ступенем ризику поширення жорстокої поведінки учнів основної 

школи є селище, яке займає проміжне положення між містом і селом за кількістю 

жителів, розвитком інфраструктури, рівнем соціальних зв’язків тощо. Внаслідок 

більш пильного рівню суспільного контролю з боку жителів селища, рівень 

жорстокості у селищі є нижчим, ніж у місті, адже всі акти протиправної поведінки 

швидко набувають огласки і тому покарання та суспільний осуд швидко 

настигають кривдника. Стосовно сільських поселень, в яких досить сильний 

соціальний контроль поведінки через тісний зв'язок між жителями села, 

поширення актів жорстокої поведінки учнів основної школи, порівняно з містом, 

є набагато нижчим, остільки кожен епізод життя учня може стати об'єктом для 

оцінки та засудження з боку оточення не лише його особисто, а й усієї родини. 

Серед актуальних каналів негативного впливу на учнівську молодь в умовах 

кризи інститутів сім’ї та освіти особливе значення набувають засоби масової 

інформації (комунікації), зокрема, Інтернет [93]. Значні можливості їх дії на 

учнівську аудиторію обумовлюються тією обставиною, що їх змістом 

охоплюється широкий спектр психологічного впливу у діапазоні від 

інформування, навчання, переконання до маніпулювання (на рівні почуттів і 

підсвідомості). Найбільша глибина впливу досягається в разі збігу або близькості 

думок комунікатора і „реципієнта», а оскільки інформація, що отримується із 

ЗМІ, є різноплановою, це значно збільшує шанси на знаходження спільних точок 

дотику з учнем, крім того, посилюється даний вплив у силу специфіки свідомості 

ще не сформованої молодої особистості. Регулярне згадування, демонстрація і 

культивування жорстокості у газетах, радіо, кіно, рекламі, використання сюжетів 
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з жорстокістю у популярних комп'ютерних іграх і неконтрольоване поширення 

порнографії збільшують жорстокість людей в цілому, і дітей та підлітків зокрема. 

Особливо небезпечним впливом ЗМІ є обумовлення реального насильства 

телевізійним чи віртуальним, тобто феномен праймінгу. Праймінг - це процес у 

ході якого агресивно насичені думки активізують відповідні почуття, образи і 

навіть спонукають до дії, які виникають при перегляді сцен жорстокості і 

насильства, підвищуючи прийняття свідомістю учнів основної школи 

деструктивних ідей [182, с. 571]. Поступово відбувається повчання жорстокій 

поведінці: побачене на екрані здається учню проявом жорстокості; він ототожнює 

себе з суб'єктом жорстокості; швидко стає нездатним дистанціюватися від 

зображуваної жорстокості; відбувається ослаблення заборон на жорстоку 

поведінку, і як наслідок - учень сприймає світ та соціум як місце для реалізації 

жорстокості. Повчання відбувається через засвоєння вікарного досвіду, який ніби 

заміщає відсутність відповідного особистого досвіду учнів основної школи.  

За результатами досліджень Міжнародних фахівці США і Європи, показник 

контактів неповнолітніх учнів з небажаним змістом Інтернет-ресурсів (сайти про 

азартні ігри, насильство, алкоголь, порносайти) з кожним днем зростає [248]. 

Юних користувачів – учнів основної школи, які виходять у мережу самостійно, 

підстерігають ресурси, що пропагують жорстокість, насильство, приниження, 

знущання підлітків однин над одним, особливо актуальним нині є знімання цих 

процесів на відео-камери тощо [138]. Також у дуже популярних серед учнів 

основної школи соціальних мережах „Vkontakte”, „Instagram”, „Fasebook” 

„Odnoklassniki” є сторінки та групи у яких відбувається кібер-третирування 

реального учня, в свою чергу, жертви також створюють групи ненависті до 

кривдників – так плететься нескінчена павутина жорстокості. Отже, в умовах 

швидкого поширення засобів масової комунікації та інформаційних технологій 

найважливішою проблемою соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи є формування у підростаючого покоління стійких 

гуманістично-спрямованих морально-ціннісних орієнтирів, що дозволять їм 
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самостійно, правильно та раціонально розмежувати і фільтрувати інформацію, яка 

надходить до них телеекранів та моніторів комп’ютерів. 

Найбільш визначальними та впливовими на формування жорстокої 

поведінки учнів основної школи вважаємо мікро- або соціально-педагогічні 

фактори до яких відносимо: сім’ю (стиль сімейного виховання, внутрішньо-

сімейні відносини, сімейний мікроклімат), групу однолітків (учнівський клас, 

друзі), освітній заклад, педагогічний колектив.  

Вважаємо, що сім’я є першим та головним виховним інститутом, що може 

як провокувати так і попереджати проблему жорстокої поведінки учнів основної 

школи, при чому вирішальним є не її склад (повна, неповна, багатодітна), а 

моральна атмосфера, сімейний мікроклімат, взаємостосунки між дорослими 

членами сім'ї, між батьками і дітьми. Як зазначає А. Залкінд, „жорстока дитина, 

яка прийшла до нас з сім'ї, у масі своїй приносить з собою, а точніше в собі, 

глибокі сліди сімейної атмосфери. Адже вона – важковиховувана дитина, тобто не 

вихована в сім'ї -саме сім'єю, головним чином, вибита з життєвої колії. „Важка” 

сім'я зробила і життя дитини важким. Звідси – її озлоблення, агресія та 

жорстокість, почуття самотності, замкнутість”. [110, с. 41]. Вважаємо, що дане 

визначення розкриває важливий зв'язок між типом сімейних стосунків, стилем 

виховання, наявності соціально-позитивних почуттів у родині і поведінкою 

дитини, її почуттями, емоціями та відповідними діями. 

Як зазначає А. Капська [234], саме сім’я повинна розглядатися як фактор, 

який визначає психофізичну повноцінність чи недостатність учня, яка значною 

мірою може відбиватися на її навчанні і вихованні. Неблагополучна сім’я може 

справляти безпосередній руйнівний вплив на формування особистості, 

перешкоджати її нормальному розвитку. Ми погоджуємось з думкою вченої, 

вважаємо за необхідне аналіз типів неблагополучних сімей, які можуть бути 

причинами виникнення та каталізаторами розвитку жорстокої поведінки учнів 

основної школи. 

На основі наукової літератури [168; 199] визначено типи неблагополучних 

сімей, де можливим є розвиток відхилень у поведінці учнів основної школи: 1) 
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сім'ї з неблагополучною емоційною атмосферою, де батьки не тільки байдужі, але 

і грубі по відношенню до своїх дітей; 2) сім'ї, в яких відсутні емоційні контакти 

між її членами, яскраво виражено байдужість до потреб дитини, іноді навіть при 

зовнішньому благополуччі відносин; 3) сім'ї, з „хворою” моральною атмосферою, 

де підлітку прищеплюються соціально негативні потреби та інтереси, де він 

втягується в аморальний спосіб життя. Вважаємо, що кожна з сімейних проблем є 

передумовою для формування в учнів основної школи негативних якостей і форм 

поведінки, які часто переростають в прояв жорстокості, агресії і негативізму. 

Аналіз досліджень І. Звєрєвої [112], А. Капської [234], Н. Максимової [148], 

В. Оржехівської [194], дозволив виокремити низку помилок сімейного виховання, 

що, на нашу думку, можуть провокувати виникнення жорстокої поведінки учнів 

основної школи: 1) ведення батьками розпущеного, непристойного, аморального 

способу життя: алкоголізм, наркоманія, використання інвективної лексики тощо; 

2) регулярні скандали, конфлікти, сварки, фізичні розправи між дорослими 

членами родини; 3) панування у батьківських думках, словах та вчинках егоїзму, 

корисливості, засудження, грубості стосовно оточуючих; 4) неправильний стиль 

виховання власних дітей: жорсткий авторитаризм, безмежний лібералізм, 

байдужість. Розглянуті помилки сімейного виховання вважаємо достатньо 

серйозними та вагомими у контексті формування жорсткої поведінки учнів 

основної школи, адже зазначені проблеми обов’язково осідають у головах 

підлітків, а згодом відтворюються і у їх вчинках, стосунках з оточуючими, тому 

необхідною є діагностика батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях учнів основної 

школи, схильних до проявів жорстокості  у поведінці. Отже, вплив сім'ї на учня 

основної школи охоплює усі сторони його особистості (емоційну, когнітивну, 

поведінкову), триває безперервно і систематично (з моменту народження і 

протягом усього життя) й відчувається навіть тоді, коли учень знаходиться поза 

межами батьківського дому, тому сім’ю у процесі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи слід розглядати як 

потужний інститут психологічного, соціального та педагогічного впливу, що 
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здатен як породити так і попередити негативні думки, емоції, якості та поведінку 

власних дітей. 

Також необхідним є дослідження впливу групи однолітків та субкультури 

на формування жорстокої поведінки учнів основної школи. На думку 

В.Мухіної[169], період навчання в основній школі - це час, коли для учнів різко 

зростає цінність колективу однолітків, розвивається стійка потреба в спілкуванні, 

учні виходять на якісно нову соціальну позицію, у них формується свідоме 

ставлення до себе як до членів колективу, соціуму; це вік, коли особливого 

значення набуває міжособистісне спілкування, свідоме експериментування з 

пошуку власної соціальної ролі та групи. Як зазначає А. Капська [122], у період 

навчання в основній школі характер взаємовідносин з однолітками (як своєї так і 

протилежної статі) набуває значних змін, що обумовлено, по-перше, активним 

формуванням потреби спілкування з однолітками, яка у свою чергу загострює 

прагнення до самоствердження, що за певних несприятливих умов може 

проявитися у різних формах асоціальної поведінки, в тому числі і у жорстокості. 

По-друге, на учнівські взаємовідносини впливає активне статеве дозрівання, що 

викликає досить серйозні проблеми у сфері взаємостосунків різних статей, що 

також може бути поштовхом до асоціальної поведінки у сфері сексуального 

життя. Д. Ельконін [89] вважає, що навчання в основній школі - це період життя 

учня, де спілкування з однолітками є провідним типом діяльності, який 

забезпечує засвоєння норм моралі, соціальної поведінки, встановлення стосунків 

рівності і поваги один до одного, формування самосвідомості. Тому необхідним є 

врахування прагнення учнів основної школи до великої кількості соціальних 

зав’язків, широкого кола спілкування, відчуття себе частиною певної групи 

однолітків.  

Аналіз наукової літератури [8; 21; 56; 90] показав, що найчастіше учні 

основної школи засвоюють жорстокі дії, спілкуючись і спостерігаючи за грубими, 

агресивними, жорстокими, негативно налаштованими однолітками, особливо у 

тих випадках, коли зазначені прояви у їх поведінці є ефективним способом 

досягнення бажаної мети, впливу на інших (визнання авторитету серед 
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ровесників, отримання матеріальних благ тощо). Разом з тим, слід зазначити, що 

учень, схильний до жорстокості, може також виявитися ізольованим у групі 

однолітків, адже, у разі потрапляння у групу однолітків і отримуючи там опір від 

інших дітей, учень стає менш агресивними і жорстокими. Позитивно сприйняти 

його може тільки та група, в якій жорстокість є нормальним і зрозумілим для всіх 

стилем поведінки. Тому правильно сформовані морально-ціннісні установки учнів 

основної школи є важливою умовою успішної соціально-педагогічної 

профілактики проявів жорстокості, агресії та інших негативних явищ у 

підлітковому середовищі. 

Аналіз наукових ідей А. Єгорова, С. Ігумнова [96] показав, що важливу роль 

у формуванні жорстокої поведінки учнів основної школи відіграє підліткова 

субкультура, як певна система цінностей, установок, способів поведінки і 

життєвих стилів, яка притаманна відносно невеликий соціальної спільності 

підлітків, має власні атрибути, ритуали - як стійкі зразки поведінки, а також 

цінності, які найчастіше відрізняються або порушують прийняті у соціумі та 

культурі, хоча і пов'язані з ними. Найпоширенішими серед сучасних учнів 

основної школи є такі субкультури [249]: гопники, неформали, панки, скінхеди, 

футбольні фанати тощо. Будь-яка з них, на нашу думку, чинить негативний вплив 

на особистість учня і може стати фактором виникнення та розвитку жорстокої 

поведінки. Наприклад, гопники орієнтовані на систему цінностей дорослої 

кримінальної субкультури і становлять „кадровий резерв» злочинного світу, отже, 

учень, ставши учасником цього угруповання, може почати делінквентний спосіб 

життя. У свою чергу, негативні аспекти субкультури неформалів полягають у 

вживанні наркотиків, що мають важливе значення у спілкуванні, сприяють 

вираженню асоціальної поведінки, як форми протесту, демонстрації власної 

незвичайності. Асоціальність підкреслюють і панки, зловживаючи алкоголем і 

проповідуючи насильство та жорстокість у всіх його формах. Прихильність до 

жорстокості, насильства і навіть фашизму також характерна для скінхедів. Ще 

однією агресивною й опозиційною до загальноприйнятої культури суспільства є 

контр-культура футбольних фанатів, де часто виникають „фанатські бої» і 
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зіткнення з представниками правопорядку. Вважаємо, що кожна з розглянутих 

неформальний груп є специфічним фактором ризикованого впливу на особистість 

учня, який ідентифікує себе як її члена, загальними для всіх субкультур 

тенденціями негативного впливу вважаємо агресивну, жорстоку, саморуйнівну 

поведінку, моду на шкідливі звички, пропаганду девіантного та делінквентного 

способу життя, прихильність цінностям кримінального світу, чинення 

правопорушень. 

Таким чином, група однолітків та субкультура, як фактор формування 

жорстокої поведінки учнів основної школи, є особливим об’єктом соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, адже 

важливість для учнів зазначених соціальних угрупувань є високою, а кількість 

існуючих в них ризиків досить вагома, тому при здійсненні профілактичних 

заходів з зазначеною аудиторією основними завданнями шкільного соціально 

педагога є створення позитивного мікроклімату у групі, розвиток міцних 

міжособистісних соціальних зв’язків, організація спільної позитивно-спрямованої 

діяльності з метою формування гуманістичних і толерантних групових цінностей, 

розвитку особистісних якостей учнів: дружелюбність, доброта, відкритість, 

щирість, милосердя. 

Наступними фактором формування жорстокої поведінки учнів основної 

школи є умови навчально-виховного середовища загальноосвітнього закладу, а 

також відносини між учнями та педагогічним колективом школи. Поняття 

„середовище” відображає залежність та взаємозв’язок умов, що забезпечують 

розвиток людини, її взаємодію з оточенням [144]. На впливовій ролі середовища 

наголошував ще В. Сухомлинський [245], зазначаючи, що виховання 

середовищем, речами, створеними самими учнями, які збагачують духовне життя 

колективу - одна із найтонших сфер педагогічного процесу. Середовище – це все 

те, що оточує дитину, колектив у якому вона живе і вступає у взаємодію. 

Головними суб’єктами навчально-виховного середовища загальноосвітнього 

закладу є педагогічний колектив, а об’єктами – учні. Аналіз наукової літератури у 

контексті дослідження існуючих проблем у відносинах педагогів та учнів, що 
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можуть провокувати розвиток у останніх жорстоких проявів у поведінці показав,  

що агресія та жорстокість з боку педагогічного персоналу має значний влив на 

формування і розвиток зазначених явищ у поведінці учня. Адже, як зазначає 

О. Богданова [35], тривалі педагогічні прояви негативізму позначаються на „Я-

концепції” дитини, в неї падає самооцінка, вона відчуває себе зацькованою та 

пригніченою. Така дитина в подальшому намагається уникати відносин з іншими 

людьми, стає замкнутою. Буває і навпаки - інші учні уникають дружби з жертвою 

педагогічної агресії, оскільки бояться, що самі стануть її об’єктами, керуючись 

твердженням: „Який твій друг - такий і ти”. І як наслідок дитина втрачає статус в 

учнівській групі, стає ізольованою, що нерідко екстраполюється на інші сфери її 

соціальної поведінки, викликаючи агресію, озлобленість, жорстокість. 

На основі аналізу наукової літератури [92; 172; 175] можемо виділити три 

основні причини виникнення жорстокого поводження педагога з учнями 

навчально-виховному середовищі: 1) історичні передумови, що зумовили 

механічне перенесення в сучасність педагогічної системи виховання, яка 

ґрунтувалася на стиранні індивідуальності учня, перетворення його у „гвинтик” і 

відрізнялася авторитаризмом, диктатом, стресовою виховною стратегією 

формування особистості; 2) емоційна нестійкість педагогів, низький рівень 

психологічної культури, слабке володіння комунікативними навичками, що часто 

призводять до „ефекту вигорання”, а у особливо стресових ситуаціях роблять 

педагога одночасно „катом» і „жертвою”; 3) професійна неспроможність, що 

виражається у невмінні або небажанні педагога з повагою поставитися до 

особистості і проблем учнів, що провокує нестандартну поведінку. В результаті 

замість допомоги учень чує звинувачення у виникненні цих самих проблем, що 

призводить до нервового зриву і навіть до спроб суїциду. 

На думку І. Зязюна [197], існують інші причини, за якими педагоги в 

освітньому процесі використовують різні форми насильства, згодом породжуючи 

їх серед учнів, а саме: особливості особистості вчителя (ригідність, тривожність, 

домінування; низький рівень емпатії, агресивність, дратівливість); негативне 

ставлення (нелюбов) до дітей і своєї роботи; незадоволеність власним соціальним 
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становищем; незнання способів роботи з „важкими” дітьми; не вміння вирішення 

конфліктних ситуацій. Як наслідок, учні стають неконтрольованими і самостійно 

обирають шляхи вирішення своїх проблеми, які через нестачу життєвого досвіду 

та низького рівня знань, зазвичай є хибними та порушують норми та правила, 

прийняті у школі, та соціумі взагалі. 

Цікавим вважаємо дослідження стандартів авторитарного вчителя 

С. Курганова [136] які, на нашу думку, впливають на формування рис жорстокості 

учнів основної школи, як реакції на зазначені дії педагогів: учитель навчає, а учні 

вчаться; учитель знає все, а учень не знає нічого; учитель думає і за себе і за 

учнів; учитель говорить, а учні пасивно слухають; вчитель карає, а учні 

підкоряються; вчитель нав’язує свій вибір учням; учитель діє, а учні створюють 

лише видимість дії; вчитель визначає зміст програми навчання, а учні (думки яких 

не враховуються) підпорядковуються їй; учитель – абсолютний авторитет. 

Аналізуючи стандарти авторитарного вчителя, можна зробити висновок про те, 

що вони тісно пов'язані з ознаками психологічного насильства в школі, а 

саме: нав'язування своєї точки зору; образу і приниження учня; погрози на адресу 

учня;  постійна критика; демонстрація негативного ставлення до учня; його 

залякування і експлуатація. Важливим вважаємо створення навчально-виховного 

середовища школи, що являтиме собою сукупність позитивних соціально-

педагогічних впливів, цінностей, взаємозв’язків і виступатиме джерелом 

гуманного та толерантного виховання учнів, стане системою творчого розвитку 

учнів і педагогів, як суб’єктів соціально-профілактичного процесу, спрямованого 

на попередження негативних явищ в учнівському середовищі, зокрема, жорстокої 

поведінки учнів основної школи. 

Таким чином, узагальнення результатів аналізу наукової літератури з 

проблеми дослідження дозволило визначити, що науковці по-різному визначають 

суть поняття „жорстока поведінка”: від короткочасного негативного емоційного 

стану до поведінкової реакції, спрямованої на спричинення шкоди оточуючим. 

Жорстоку поведінку учнів основної школи визначаємо як сукупність їхніх 

деструктивних дій і вчинків емоційно-негативного забарвлення з прагненням 
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завдати дискомфорт будь-якого характеру (психологічний, фізичний, 

економічний тощо) іншій живій істоті. Особливостями учнів основної школи, які 

детермінують прояви жорстокої поведінки визначено такі: несформованість 

стійких механізмів соціально схвалюваної поведінки через прагнення до 

самостійності, незалежності, самовираження; негативізм, замкнутість, 

агресивність через комплекси щодо власної зовнішності, іміджу, групової або 

соціальної приналежності; неусвідомлення негативних наслідків жорстокої 

поведінки через недостатність життєвого досвіду; „стадний” інстинкт жорстокості 

(„роблю, як усі” або „не хочу бути білою вороною”) через високий рівень 

залежності від інших; посилена збудливість, емоційна нестійкість, підвищена 

грубість та імпульсивність через прискорений фізіологічний і статевий розвиток. 

До видів прояву жорстокої поведінки учнів основної школи відносимо 

емоційно-психологічну (висміювання, приниження, залякування, образи, плітки,  

відторгнення, ігнорування, соціальна ізоляція тощо); фізичну (штовхання, ляпаси, 

нанесення ударів, побиття, застосування зброї тощо); сексуальну (натяки, слова та 

дії інтимного характеру, сексуальні домагання, примус до порнографії, 

ґвалтування тощо); економічну (розкрадання, псування майна, вимагання 

грошових коштів, їжі, одежі, гаджетів, примус до вчинення крадіжки чужого 

майна тощо); до сучасних форм - мобінг, хейзинг, булінг, кібербулінг тощо. 

Серед чинників, що зумовлюють формування жорстокої поведінки учнів 

основної школи виділяємо такі: біологічні (вроджені нервові, фізичні розлади); 

психофізіологічні (наявність психопатології або акцентуації, які виражаються в 

нервово-психічних захворюваннях; непривабливий зовнішній вигляд); соціально-

економічні (інфляція, соціальне напруження, нестабільність); морально-етичні 

(низький моральний рівень суспільства, девальвація духовних цінностей, байдуже 

ставлення соціуму до різних проявів девіантної поведінки); соціально-педагогічні 

(дефекти шкільного, сімейного або громадського виховання, навчальна 

дезадаптація, жорстоке або байдуже ставлення до учня); організаційно-

педагогічні (недостатня увага адміністрації школи до проблеми жорстокості й 

насильства в навчально-виховному середовищі, низький рівень довіри та поваги 
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між педагогами й учнями, домінування суто освітніх цілей над проблемами 

особистісного розвитку дітей тощо). Отже, негативний характер явища жорстокої 

поведінки учнів основної школи актуалізує необхідність здійснення соціально-

педагогічної діяльності, провідним напрямом якої є соціально-педагогічна 

профілактика. 

 

1.2. Суть і особливості соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності 

 

Проблема жорстокості учнів основної школи завжди була і нині 

залишається однією з найгостріших у соціально-педагогічній теорії і практиці, але 

механізми її профілактики є вже досить традиційними і застарілими, не містять 

нового, цікавого та інноваційного методичного забезпечення, тому розробка 

сучасної ефективної системи форм, методів та засобів соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки основної школи потребує актуалізації, 

дослідження, осучаснення.  

Сьогодні вітчизняна освіта, зокрема, загальноосвітній заклад, під впливом 

науково-технічного прогресу та інформаційного буму, перебуває у стані 

неперервного організаційного реформування і переосмислення усталених форм 

навчання й виховання. Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти 

[176], в Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний, 

інноваційний розвиток освіти, шляхом оновлення її змісту та особливостей 

навчально-виховного процесу, відповідно до демократичних світових цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних та інформаційних 

досягнень. 

Провідною метою українських загальноосвітніх навчальних закладів нині є 

підготовка особистості, котра керується у житті власними ідеями, знаннями і 

переконаннями, здатна життєдіяти у надзвичайно глобалізованому, динамічно 

розвиваючомусь світі, сприймаючи його змінність, як суттєву складову власного 

способу та ритму життя, готова до нестандартних і швидких рішень [81]. При 
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цьому школа, як і раніше, покликана виховувати не лише „мобільних” та стійких 

до труднощів життя людей, а й плекати в учнях соціально схвалені якості, 

готовність виконувати суспільно значущі соціальні ролі.  

Протягом останніх років увага представників педагогічної, психологічної,  

соціально-педагогічної галузей все частіше звертається до виховних та, зокрема, 

профілактичних можливостей дозвілля, що є специфічною сферою виховання 

учнів, котра забезпечує невимушене формування їхньої світоглядної культури, 

гуманістичних рис, добрих почуттів та позитивних емоцій у вільний від навчання 

час. Особливої актуальності набуває використання засобів анімаційної діяльності, 

які в минулому традиційно сприймалися виключно як розважальне дійство у 

роботі з дітьми переважно молодших вікових груп, а нині є системою ефективних 

та цікавих форм, методів і засобів соціально-педагогічної діяльності з учнями 

будь-якого віку у різних соціально-виховних середовищах, зокрема, в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів [235; 241]. 

На основі аналізу наукової літератури, встановлено, що засоби дозвіллєвої, 

зокрема, анімаційної діяльності набули широкого використання у дослідження 

сучасних науковців соціально-педагогічної галузі. Так, О. Безпалько [23] 

наголошує на можливості самореалізації учнів через їх включення в різнівиди 

творчої анімаційної діяльності; О. Караман [124] упроваджує анімаційні заходи 

(гурткову діяльність, творчі конкурси, концерти, виставки, екскурсії тощо) у 

процес соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими; 

С. Коношенко [132] зазначає, що засоби творчої діяльності виконують функцію 

додаткової освіти, компенсуючого розвитку і виховання; О. Кузьміна [135] 

розглядає засоби соціо-культурної діяльності, як механізм формування життєвої 

компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, шляхом їх залучення до 

клубної діяльності; С. Омельченко [192] вважає анімаційну діяльність необхідним 

і важливим простором для становлення, всебічного розвитку і самореалізації 

особистості; О. Рассказова [215] особливий потенціал дозвіллєвої діяльності 

вбачає у можливості адаптації, самореалізації та розкритті внутрішніх потенціалів 

учнів в інклюзивному освітньому середовищі; І. Трубавіна [268] розглядає 
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анімаційну діяльність, як простір для згуртування сім’ї й соціалізації її членів у 

процесі творчої діяльності, на основі спільних інтересів. 

Як зазначає Н. Максимовська [152], саме анімаційний підхід надає 

соціально-педагогічній діяльності нових важливих ознак: соціальна 

суб’єктивізація (створення умов для розвитку соціальної суб’єктності), соціальна 

каталізація (прискорення, активізація соціальної взаємодії, інтенсифікація 

соціально-позитивних дій), умотивована ініціативізація (людина стає активним 

суб’єктом і вдосконалює соціальний простір). Вважаємо, що використання 

зазначеного підходу до соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи дозволить учням стати не лише об’єктами виховного і 

профілактичного впливу з боку дорослих, а й бути суб’єктами зазначеної 

діяльності з метою попередження й самостійного вирішення проблем у процесі 

спілкування та взаємодії в учнівському середовищі, одночасно формуючи в учнів 

толерантність, активність, ініціативність тощо. Отже, анімаційна діяльність, 

ураховуючи її потенціал, визначається такою, що може позитивно впливати на 

процес соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи.  

Вихідним пунктом у встановлені суті та особливостей соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності є з’ясування змісту базових понять дослідження, а саме: 

„соціально-педагогічна профілактика”, „анімаційна діяльність”, „засоби 

анімаційної діяльності”, „соціально-педагогічна профілактика жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності”. 

Експлікація поняття соціально-педагогічної профілактики, насамперед, 

потребує розкриття змісту терміну „профілактика”. Аналіз словникової 

літератури [84; 227; 251] показав, що вперше він був використаний у медицині 

для характеристики заходів, що запобігають виникненню і поширенню хвороб, а 

також сприяють зміцненню здоров'я населення. У сучасній медицині [183] 

профілактику визначають, як систему комплексних державних і громадських 

медичних заходів, що мають на меті усунення факторів шкідливого впливу на 
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людське здоров'я, забезпечення всебічного розвитку фізичних та духовних сил 

людини, стимулюють підвищення трудової активності і довголіття через 

оптимізацію її житлово-побутових умов, умов праці і відпочинку. 

Термін „профілактика” також є провідним поняттям кримінології. Аналіз 

літературних джерел [184, 199] показав, що під профілактикою (у правовому 

аспекті) розуміють систему спеціально розроблених форм і методів, призначених 

для виявлення умов, причин і факторів правопорушень, зокрема, розробка 

спеціальних профілактичних умов і заходів, що попереджають вчинення злочинів 

і припиняють чи послаблюють кримінальну діяльність осіб, злочинних 

організацій та запобігають формуванню особистості злочинця. 

Аналіз психологічної літератури [113] засвідчив, що представники цієї 

галузі розглядають профілактику, як систему превентивних заходів, спрямованих 

на своєчасне виявлення психічних і психологічних особливостей, що 

перешкоджають інтелектуальному та емоційному розвитку особистості; 

попередження труднощів та ускладнень у розвитку особистості, групи, 

суспільства; створення сприятливих умов для психічного, психологічного 

благополуччя особистості на кожному етапі її розвитку. 

Отже, аналіз визначень поняття „профілактики” з позиції різних наук 

показав, що, не зважаючи на різноманітність наукових поглядів, наявність низки 

специфічних характеристик (в залежності від галузі застосування), ключовою 

ознакою профілактики є її мета, яка полягає у попередженні негативних явищ, дій 

або ситуацій. Тому під профілактикою (у загальному значенні) розуміємо систему 

заходів, спрямованих на попередження, послаблення або нейтралізацію основних 

умов і факторів, що викликають різного роду проблеми в соціумі. 

Важливим є встановлення сутнісних характеристик профілактики як 

соціально-педагогічної категорії. На думку І. Звєрєвої, соціально-педагогічна 

профілактика - це „діяльність, спрямована на запобігання виникнення, 

поширення, загострення негативних соціальних явищ та їх небезпечних наслідків, 

яку необхідно здійснювати на різних рівнях: на рівні суспільства в цілому, 

окремого регіону - макросередовища; на рівні окремої соціальної групи, установи, 
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організації - мікросередовища; на рівні окремого індивіда” [236, с. 114]. Автор 

зазначає, що на кожному з рівнів необхідним є урахування факторів, механізмів та 

агентів впливу на формування негативної поведінки особистості.  

А. Личко також пов’язує соціально-педагогічну профілактику з впливом 

оточуючого середовища і визначає її як „комплекс заходів, спрямованих на 

запобігання, усунення зовнішніх причин, чинників, умов, що викликають ті чи 

інші недоліки у поведінці неповнолітніх” [141, с. 212]. Схожої думки 

дотримується правознавець Я. Гілінський [59], вважаючи соціально-педагогічну 

профілактику впливом суспільства, інститутів соціального контролю, окремих 

громадян на криміногенні чинники, що призводить до скорочення або бажаної 

зміни структури злочинності а також до нездійснення потенційних злочинних 

діянь. Отже, у процесі соціально-педагогічної профілактики необхідним є 

діагностика дій різних факторів на формування негативного явища або поведінки 

особистості, а також її проведення на усіх зазначених рівнях з метою всебічного 

впливу як умови ефективної, системної  та комплексної профілактики. 

Л. Мардахаєв [158] визначає соціально-педагогічну профілактику, як процес 

застосування сукупності заходів, розроблених з метою попередження виникнення 

будь-яких відхилень у розвитку, навчанні,  вихованні дітей та молоді, тим самим, 

розкриваючи цільовий аспект соціально-педагогічної профілактики. А. Капська 

[226] конкретизує це визначення, вважаючи її комплексом економічних, 

політичних, правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих 

на попередження, обмеження та локалізацію негативних явищ у соціальному 

середовищі. Отже, варто враховувати досить широкий спектр заходів, які 

необхідно здійснювати у ході соціально-педагогічної профілактики негативних 

явищ й відповідно до них будувати комплексну, багатоаспектну, змістовно-якісну 

систему дій. Особливістю здійснення соціально-педагогічної профілактики є 

застосування не окремих, локальних профілактичних заходів, а вироблення чіткої 

комплексної системи превентивних форм, методів та засобів, як 

взаємодоповнюючих механізмів профілактики, що мають різну специфіку, але 

спрямованих на вирішення загальної проблеми. 
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Н. Дівіцина, вивчаючи проблеми дітей „групи ризику», надає таке 

трактування соціально-педагогічної профілактики: „це науково обґрунтовані і 

своєчасно вжиті дії, спрямовані на запобігання можливих фізичних, 

психологічних або соціокультурних колізій у окремих індивідів груп ризику, а 

також на збереження, підтримку, захист нормального рівня життя і здоров'я 

людей, сприяння їм у досягненні поставлених цілей і розкриття їх внутрішніх 

потенціалів” [90, с. 118]. У визначені розкрито особливість профілактичної 

діяльності: опора на сильні сторони людини, її внутрішні резерви, позитивні 

якості з метою забезпечення повноцінної життєдіяльності, становлення і 

утвердження особистості у різних соціальних групах та в суспільстві у цілому. 

Важливий аспект соціально-педагогічної профілактики розкриває 

В. Самигін, характеризуючи їй як напрям морального виховання, що базується на 

формуванні у підростаючого покоління правових та людських цінностей, як 

світоглядної культури [223]. Цінність визначення вбачаємо у розкритті 

прихованих потенціалів соціально-педагогічної профілактики, що полягають у 

формуванні важливих соціально-значущих якостей: законослухняність, 

відповідальність за власні вчинки, людяність тощо. 

Отже, на нашу думку, соціальна-педагогічна профілактика – це сукупність 

педагогічних форм, методів та засобів, спрямованих на попередження, 

нейтралізацію або послаблення негативної дії різних факторів (соціальних, 

психологічних, економічних тощо), що викликають або каталізують будь-які 

негативні явища й відхилення у поведінці людини.  

На основі вивчення та аналізу ідей науковців [37; 42; 52; 53] визначено, що 

особливим потенціалом у процесі здійснення ефективної системи соціально-

педагогічної профілактики негативних явищ володіють форми, методи та засоби 

культурно-дозвіллєвої, зокрема, анімаційної діяльності, тому, відповідно до 

завдань дослідження, необхідним є визначення суті й особливостей соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. У сучасній літературі поняття „анімація” є відносно 

новим, проте, на нашу думку, новим воно є за назвою, але не за змістом. Адже 
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анімація є сучасною інтерпретацією дозвілля, яке, в свою чергу, існує вже стільки 

часу, скільки взагалі існує людство. Тому необхідним вважаємо короткий 

історико-теоретичний аналіз поняття „дозвілля” у філогенезі як фундаменту для 

вибудови системи анімаційної діяльності. 

На основі аналізу наукових праць (Г. Аванесова [1], Р. Азарова [4], 

В. Балахтар [18], А. Воловик [54], І. Ісаєва [100], Г. Кнабе [43]) встановлено, що, 

починаючи з часів первісного суспільства, де зароджувався активний відпочинок, 

пов'язаний з популярністю обрядів, проведенням тематичних свят, танців навколо 

вогнища, силових ігор - дозвілля постійно трансформувалося: спочатку в 

Стародавньому світі у вигляді Олімпійських ігор у Древній Греції [7], потім 

змагання гладіаторів у Древньому Римі [43], і згодом полювання, подорожі та 

перші настільні ігри (прообраз сучасного лото і шахів) у Давній Індії [160]. Тобто 

дозвілля розвивалося з розвитком суспільного життя і спрямовувалось на 

задоволення примітивних потреб людей - добути їжу (полювання), довести свою 

силову перевагу (бої), продемонструвати владу над природою (ігри з вогнем) 

тощо. 

Наступним етапом розвитку дозвілля, який досліджували А. Гуревич [86], 

І. Ісаєва [119], Л. Модзалевський [163] та інші, була епоха Середньовіччя, де 

основні сторони особистого і громадського життя регламентувала релігія, тому 

дозвіллєві заходи являли собою містерії, читанням канонічних текстів, роздуми 

над догмами християнства, паломництва, а також складання та читання міфів, 

легенд, казок. Стосовно активних видів дозвілля, то вони майже не змінились: 

полювання, боротьба, перетягування канату, метання каменів, військові 

тренування, турніри. 

Період Відродження характеризується виникненням специфічного 

ренесансного світогляду, який повністю не відмовляється від християнських 

поглядів на світ, але поступово акцентує увагу на активності людини, її 

можливості пізнавати і перетворювати навколишній світ на краще. Як 

показаваналіз літератури [50; 214], особлива увага у цей період акцентується на 

статусі людини у суспільстві, що провокує диференціацію форм дозвілля: 
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дворяни грали у шахи й кості, змагалися у стрільби з лука, грали в теніс, м’яч, а 

також в азартні ігри; а люди нижчі за матеріальним статусом через втому (в 

наслідок постійної важкої праці) –читали Біблію та розповідали один одному 

міфи, байки тощо. 

Значно відрізняється від попередніх у плані організації дозвілля період 

Просвітництва, коли роль релігії поступового знижується і остаточно 

затверджується суспільна думка стосовно необхідності та важливості наукових 

знань, освіти та самоосвіти, освоєнні кожною людиною певними професійними 

вміннями та навичками, зростає потреба у внутрішньому вдосконаленні [206]. Як 

зазначає В. Губ’як [84], цей період характеризується появою та розвитком нових 

жанрів мистецтва, і відповідно форм дозвілля: паркового дозвілля, туризму, 

подорожей, театрів тощо. 

Радикальні перетворення в організації і змістовному наповненні дозвілля, як 

показав аналіз праць, відбуваються в Новий час, коли дозвіллєва діяльність все 

більше втрачає зв'язок зі стародавніми звичаями та обрядами, народними 

традиціями, домашніми і сімейними формами. Звичайне родинне дозвілля вже 

помітно залежить від товарів культурно-дозвіллєвого призначення (книги, газети, 

журнали), проведення активного відпочинку також супроводжується 

використанням технічних засобів (комп'ютеру, велосипеду, автомобілю), а такі 

звичні форми дозвілля як читання художньої літератури, відвідування театрів, 

опери тощо, все частіше замінюються технічними засобами масової інформації. 

У постіндустріальному суспільстві, в якому домінуючими є робочий час та 

постійна зайнятість, структура вільного часу, природньо, набуває змін. 

Динамічний розвиток техногенної цивілізації призводить до внутрішньої кризи 

самої людини [24]. Сучасний темп життя, висока насиченість технічними та 

інформаційними засобами створює „штучне середовище», яке, на нашу думку, є 

несприятливим як для окремої людини, так і для всього соціуму, а особливо 

страждають діти та підлітки, адже більшість з них не в змозі самостійно, і головне 

- правильно переробити велику кількість отриманої інформації, внаслідок чого не 

може подолати психологічні перенавантаження, духовну дезорієнтацію, у 
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більшості учнів деформуються ціннісні уявлення про правильний спосіб життя. І, 

як наслідок, власне дозвілля учні звикають витрачати нераціонально, 

спрямовувати не на оздоровлення, а на деградацію: проводячи свій вільний час за 

переглядом телевізора, комп’ютером, в Інтернеті, або просто сидячи на дивані. 

Тому проблема організації дозвілля сучасної людини, а особливо підростаючого 

покоління полягає в тому, щоб кожен займався своєю улюбленою справою, яка 

найбільш відповідатиме його власним інтересам та можливостям, і при цьому 

приноситиме користь, як особистому зростанню, так і суспільству в цілому. 

На основі аналізу наукової літератури визначено, що поняття „анімація” має 

латинське походження („anima” - вітер, повітря, сила, душа; дієслово „animo” - 

оживляти, одушевляти) і означає наснагу, одухотворення, стимулювання 

життєвих сил, залучення до активності [134, с. 13]. З'явився цей термін на початку 

ХХ ст. у Франції, що було викликано значним збільшенням обсягу вільного від 

праці часу населення за рахунок поступового скорочення робочих годин. Так, у 

1901 році було введено закон про створення різних асоціацій, в якому анімація 

трактувалася як діяльність, що спрямована на посилення живого інтересу до 

культури і художньої творчості [51]. Наукове визначення анімації уперше надав 

Ж.Емоф: „анімацією називають діяльність у середині або зовні групи, колективу, 

певного кола людей, що має на меті розвиток стосунків та регуляцію суспільного 

життя за допомогою напівдерективних методів; це метод включення й участі” 

[17]. 

Щодо системи анімаційної діяльності безпосередньо з учнівською молоддю, 

як показав стислий історичний аналіз, її слід відносити до періоду 70-х років ХХ 

ст. У цей час у Франції проводилися соціологічні дослідження, стосовно змісту та 

особливостей позанавчального часу учнів, і відповідно, його впливу на загальний 

соціальний фон, як в учнівському середовищі, так і у соціумі взагалі. Результати 

досліджень свідчили про те, що переважна більшість підлітків, окрім простого 

споживання інформації, більше нічого не може, а головне не хоче - ані знати 

історію, ані власну і світову культуру, ані традиції та звичаї свого народу і нації 

[41; 156]. Так, уряд Франції виділив значну частину бюджетних коштів на 
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вирішення зазначеної проблеми. Ж. Фрідман, який нині вважається засновником 

анімаційної діяльності, виступив з ідеєю формування гармонійної єдності дитини 

і того середовища, в якому вона виховується й розвивається. Уряд одразу відніс 

його пропозиції до рангу першочергових для втілення на рівні держави. За 

задумом Ж. Фрідмана [154], вся країна повинна стати єдиною виховною нацією, а 

існуючий науковий досвід теорії і практики виховання необхідно повністю 

переглянути й розробити нову концепцію виховних сил та елементів соціуму, 

здатних пожвавити навколишнє середовище і соціальне життя взагалі. На нашу 

думку, запропонована автором система дій є досить ґрунтовною і операційно-

насиченою, адже в ній багато уваги приділяється ролі та потенціалам виховного 

середовища, починаючи з макрорівня і до найближчого оточення дитини. 

Важливим елементом його ідей також вважаємо упровадження анімаційної 

діяльності на державному рівні, що означає фронтальну роботу, яка є 

систематизованою, багато-суб’єктною і, як наслідок – ефективною. 

Також у встановлені змісту та особливостей анімаційної діяльності з 

учнівською молоддю ключовими виступають ідеї видатного французького 

соціолога і педагога Ж. Дюмазед’є [95], який одним з перших досліджував 

питання, пов'язані з анімацією і зробив акцент на таких ознаках анімаційної 

діяльності: 1) організація вільного часу, спрямованого на вираження власного „Я” 

особистості повинна мати на меті надання допомоги собі й оточуючим; 

2) творчість в анімаційній діяльність є процесом самовіддачі, а не споживацтвом і 

задоволенням „низьких потреб»; 3) необхідність встановлення рівноваги між 

дозвіллєвими потребами особистості, колективу та їх соціально-професійною 

діяльністю, адже організація анімаційної діяльності не повинна заважати 

навчальній (професійній) діяльності школярів (педагогів); 4) педагогічний 

контроль має бути спрямований на освіту і самоосвіту особистості школяра. 

Автор цікаво та логічно визначає анімаційну діяльність за формулою „Три D»: 

debility (розслаблення) → divertissement (розвага) → development (розвиток). 

Проектуючи цю формулу на здійснення соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, 
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вибудовуємо власний алгоритм: соціальний педагог, перш за все, повинен 

відволікти учня від негативних, агресивних, жорстоких дій, шляхом спокійної 

бесіди, з метою з’ясування його проблем та причин такої поведінки 

(розслаблення) через переживання ним радості і задоволення у здійсненні, 

наприклад, ігрових дій, арт-терапії, спілкування з друзями (розвага) і як результат 

творчої діяльності - сформувати в учня розуміння важливості дружби, 

взаємодопомоги, підтримки, спрямувати на здійснення соціально-схвалюваних 

поведінкових дій (розвиток). 

Як показав аналіз історичної літератури, після революційних подій у 

Франції завдяки активному громадського руху розпочався процес осмислення і 

поглиблення практики анімації, її звернення до найважливіших цінностей життя 

людини [155; 181]. Цікавим є те, що основною цільовою групою аніматорів з того 

часу стала французька молодь, діяльність якої була направленана організацію 

різних видів дозвільної активності. На сучасному етапі розвитку анімаційної 

діяльності у Франції її метою є соціальна інтеграція та колективна робота з 

різними групами населення, підтримка групового дозвілля: свят, прогулянок, 

вечірок, які організовують різноманітні центри, що діють у громадській сфері 

[145]. Отже, зародження анімації та анімаційної діяльності відбулося завдяки 

французькій нації, адже саме французькі вчені і взагалі простий народ 

продемонстрували усьому світу той потужний потенціал анімаційної діяльності, 

яким вона наділена, як у процесі всебічного виховання підростаючого покоління 

на засадах творчості, креативності, активності та ініціативності, так і у загальному 

пробудженні та наснаги людства в цілому. 

Серед сучасних науковців анімаційну діяльність досліджують та втілюють у 

практику В. Бочарова [40], Т. Лесіна [139], М. Нікітський [181], Л. Курило [137], 

Н Максимовська [149], Л. Сайкіна [222], М. Сміт [287], В. Плотнікова [204], 

Л. Тарасов [247], Т. Третьякова [253] та інші вчені, дослідження та аналіз ідей 

яких є особливо цінними у здійсненні анімаційної діяльності в контексті 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 
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Так, Н. Максимовська, надаючи характеристику анімаційній діяльності, 

визначає її як „процес пробудження, одухотворення та активізації власне 

людських сутнісних духовних сил особистості, результатом чого є натхнення на 

продуктивне соціальне життя, соціальну творчість, гармонізацію соціальних 

відносин” [149, с. 96]. Проектуючи визначення на проблему дослідження, 

особливу його цінність вбачаємо у розкриті автором соціально-позитивного 

виховного потенціалу анімаційної діяльності, а саме можливості формування 

суб’єктності учнів основної школи, створення сприятливого середовища для 

невимушеної учнівської взаємодії, розвиток комунікативних навичок тощо. 

На думку Л. Сайкіної, анімаційна діяльність - це „симбіоз процесу 

виховання (особистості й групи) та процесу соціальної творчості (створення, 

розвитку, збереження системи продуктивних соціальних зв’язків особистості та 

групи), що спрямовані на комплексне вирішення різних проблеми та сприяють 

розвитку внутрішніх ресурсів саморозвитку особистості й групи” [222, с. 97]. 

Отже, анімаційна діяльність має спрямовуватись на розвиток та саморозвиток 

позитивних соціально-значущих особистісних якостей учнів основної школи, 

шляхом включення їх у процес активної колективної творчості. 

Л. Тарасов [247] розглядає анімаційну діяльність як процес глибинної або 

смисложиттєвої взаємодії людини з оточуючим світом, під час якої відбувається 

задоволення і зростання її духовних потреб. Тому у процесі анімаційної 

діяльності особливої уваги потребує організація активної взаємодії учнів з 

іншими особами, соціальним середовищем, з метою формування та розвитку їх 

духовності, набуття позитивних моральних якостей, здатності до мирної взаємодії 

з оточуючими, осмислення життєвої позиції, власних негативних вчинків та їх 

наслідків. 

Цінним також є визначення анімаційної діяльності К. Сміт як „соціальної 

практики, спрямованої на усвідомлення і розвиток пригніченого, незатребуваного 

і прихованого потенціалу індивідів, малих груп і спільнот” [287], у якому 

відображено, що в кожній особистості є внутрішній потенціал, який в силу різних 

життєвих обставин і проблем може бути прихованим або пригніченим, як і у 
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випадку в роботі з учнями, схильними до жорстокої поведінки, адже кожен з них 

є індивідуальною особистістю з притаманними їй якостями, емоціями, вміннями 

та здібностями, і саме через анімацію, через створення практичної творчої 

діяльності їх можливо пробудити та направити у правильне русло, на створення 

чогось доброго та корисного, як для себе, так і для оточуючих. 

На думку Л. Курило [137], анімаційна діяльність це стимулювання 

повноцінної рекреаційної, соціо-культурної, дозвільної діяльності людини, 

шляхом впливу на її життєві сили, наснагу і одухотворення. Отже, засоби анімації 

виступають певним механізмом стимулювання та наснаги учнів до добрих справ, 

власного виправлення, певним способом покращень у поведінці, шляхом 

організації соціально-схвалюваних творчих дій, через внутрішнє усвідомлення 

учнями необхідності здійснення позитивних вчинків. 

М. Нікітський [181] під анімаційною діяльністю розуміє частину культурної 

та виховної системи суспільства, своєрідну соціально-педагогічну діяльність, у 

якій провідну роль відіграють аніматори, професійні або добровільні, які 

володіють спеціальною підготовкою і використовують, як правило, методи 

активної педагогіки. Ми погоджуємося з думкою автора, який акцентує увагу на 

роботі спеціально-навчених фахівців, які мають ґрунтовну, якісну підготовку до 

здійснення анімаційної діяльності, адже вона є специфічним та довготривалим 

процесом, і тому обов’язково потребує високого рівня організації і проведення 

різноманітних заходів в системі шкільної та позашкільної профілактики. 

Як зазначає М. Моісеєва [164], анімаційна діяльність - це цозробка і надання 

спеціальних програм проведення вільного часу; організація розваг і спортивного 

дозвілля. Автор пропонує активні анімаційні заходи, які, на нашу думку, є 

ефективними засобами у профілактичній діяльності шкільного соціального 

педагога, адже вони наділені потужними ресурсами для зазначено виду соціально-

педагогічної діяльності і здатні направити негативні прояви у поведінці учнів 

основної школи (ворожості, агресивності, жорстокості, тощо) у позитивні дії – 

участь в активних іграх, конкурсах, спортивних змаганнях, та інших заходах. 
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Важливою для дослідження є наукова думка Т. Лесіної [139], яка визначає 

анімацію як вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований на реалізацію 

фахово обґрунтованих дій з метою оздоровлення соціального клімату певного 

середовища, створення атмосфери креативності. Автор одночасно розкриває таку 

функцій анімації як розвиток творчості і формування позитивної аури. 

У своїх роботах В. Бочарова [39; 40] розглядає анімаційну діяльність як 

професійну діяльність, що має тісний взаємозв'язок з організацією творчого 

пошуку в дозвіллєвій діяльності, а також здатну допомогти у розвитку процесу 

формування організованої групи і її членів на рівні суспільних відносин і 

культурного формування. Вважаємо, що автор розкриває педагогічну функцію 

анімаційної діяльності, яка полягає у формуванні учнівського колективу як 

соціально-культурного осередка суспільства, середовища для реалізації 

особистісного потенціалу кожного з її учасників, шляхом творчого пошуку в 

дозвіллєвій діяльності учнів. 

Отже, на основі аналізу наукових праць (І. Будник, Л. Волик, 

М. Гавриленко, Т. Дедуріна, Н. Максимовська) анімаційну діяльність визначено 

як спеціально організований соціально-творчий процес включення особистості в 

добровільну суспільно корисну діяльність з метою розкриття й актуалізації її 

внутрішніх ресурсів, духовно-творчого потенціалу, формування здатності до 

саморозвитку й самопокращення. 

Вважаємо, що певним підсумком у розгляді анімаційної діяльності можуть 

стати ідеї Е. Сантоса [286], який зауважує, що вона покликана поліпшити якість 

соціального та культурного життя дітей та молоді, вирішити загальні проблеми 

дитинства та людства, демократизувати суспільство, призвести до соціальних 

змін на краще, шляхом співпраці, взаємодії, ревальвації міжособистісних зв’язків. 

Поділяючи думку автора, вважаємо, що нині анімаційна діяльність хоча і є 

відносно новою галуззю, проте завдяки закордонним та вітчизняним науковцям і 

практикам вона набуває поширення та популярності, а її засоби нині є 

інноваційними та ефективними в педагогічній та соціально-педагогічній 

практичній сферах. 
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У науково-методичній літературі існує декілька визначень поняття „засіб», 

що окреслюють різні підходи до трактування його змісту. У словнику української 

мови засіб визначається як: „прийом, якась спеціальна дія, що дає можливість 

здійснити будь-що, досягти чогось; спосіб. Те, що служить знаряддям у якій-

небудь дії, справі” [49, с. 534]. Дане визначення вважаємо досить поверховим та 

загальним, адже у ньому не конкретизується ані вид діяльності, ані її мета та 

завдання, тому чітко встановити специфіку використання засобів безпосередньо у 

соціально-педагогічній профілактиці неможливо. З. Шевців [195] під засобами 

розуміє сукупність матеріальних, емоційних, інтелектуальних та інших умов, які 

використовуються соціальним педагогом для досягнення мети. О. Безпалько [22] 

визначає засіб як філософську категорію, що в діалектичній дійсності 

розглядається як предмет або дія, співвідносна з тією метою, яку передбачається 

досягти з його допомогою, використовуючи або застосовуючи відповідні 

предмети або виконуючи відповідні дії. Також автор дає визначення засобам в 

педагогіці „це предмети, дії, явища в природі і суспільстві, у мисленні людини, це 

весь реальний світ, як обставина для особистості, що формується, у всіх його 

проявах в цілому і приватному, що входять до її оточення реально і мислимо 

спочатку в абстрактному представленні педагога, вчителя, а потім у 

педагогічному процесі, його співвідношенні з педагогічною метою” [22, с. 74]. 

Вважаємо, що такий підхід до визначення сутнісних характеристик засобів є 

цілком раціональним, адже автор враховує цілу низку ознак, які їх 

характеризують, а саме: наявність чіткої мети, виховного впливу, узгодженість з 

умовами існування. 

На думку В  Писарєва [200], засоби являють собою, перш за все, природні 

властивості та якості, що належать людині: органи чуття та опорно-руховий 

апарат; соціальні якості (здатність усвідомлювати, розуміти, користуватися 

знанням і вмінням); а також допоміжні засоби: різного роду інструменти, в тому 

числі книги, письмове приладдя тощо. Ми погоджуємось з таким визначенням, 

адже у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи індивідуальні риси та характеристики учнів (доброта, щирість, 
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відкритість тощо) нами розглядаються як позитивні потенціали та внутрішні 

ресурси, які можна розвивати за допомогою допоміжних засобів виховного 

середовища. 

Як зазначають М. Галагузова та Ю. Галагузова [229], засоби за своєю суттю 

не є способами діяльності, вони стають ними тільки тоді, коли використовуються 

для досягнення певної мети. Так, гра може бути відпочинком або розвагою. 

Однак, якщо її організувати таким чином, щоб вона слугувала для досягнення 

конкретної мети, наприклад, формування певних соціальних умінь, то гра стає 

засобом соціально-педагогічної діяльності. На думку авторів, засобами також 

можуть виступати природа, твори мистецтва, книги, засоби масової інформації та 

багато іншого. А методи - це ті шляхи, за допомогою яких фахівці досягають 

мети. Вважаємо, також що засіб є більш ширшим поняттям, ніж, наприклад, 

прийом і метод, оскільки останні самостійно, за певних обставин, можуть 

виступати засобами. Розрізняючи ці поняття, важливо пам'ятати, що у реальному 

процесі діяльності чітку межу між ними провести дуже складно, оскільки методам 

притаманна рухливість, мінливість [230]. 

Аналіз наукової літератури показав, що засоби анімаційної діяльності 

дослідники визначають по-різному. Так, М. Григор’єва [82] трактує їх як способи 

або механізми запланованої інформаційно-освітньої, соціально-педагогічної, 

культурно-виховної акції, спрямованої на будь-яку аудиторію і має на меті 

донесення певної інформації до заздалегідь передбаченого об'єкта. В. Русанова 

[164] розглядає засоби анімаційної діяльності,як внутрішню культуру змісту 

виховної та рекреативної діяльності соціальних інститутів вільного часу. 

А. Жарков [99] визначає їх як елемент соціально-культурної та педагогічної 

систем, що представляє собою структурну клітину змісту, який функціонує на 

основі взаємин суб’єкта та об’єкта, і містить в собі певну сукупність матеріалів. 

В. Попов [140] розглядає традиційні та інноваційні засоби анімаційної діяльності. 

На думку автора, при визначенні інноваційних засобів необхідно розмежувати 

основні відмінні характеристики традицій та інновацій. Під традиціями в 

соціально-культурній анімаційній діяльності, на думку автора, слід розуміти 
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усталені елементи змісту, засобів і технологій навчання та виховання, які 

передаються від одного покоління фахівців до іншого. Стосовно інновацій, це 

означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, 

організацію спільної діяльності суб'єкта та об'єкта. Тому соціально-культурна 

сфера є відкритим для інноваційних анімаційних ідей простором взаємодії 

фахівців соціально-культурної, педагогічної та виховної діяльності.  

Отже, засобами анімаційної діяльності, що забезпечують профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, визначаємо систему „інструментів” 

активного добровільного включення учнів у процес творчої роботи в навчальний і 

позанавчальний час з метою забезпечення контрольованих, соціально 

комфортних, позитивно забарвлених умов життєдіяльності і способів комунікації 

з іншими. 

Аналіз наукових джерел [101; 215] показав, що засоби анімаційної 

діяльності в залежності від масштабу проведення і кількості учасників можна 

поділити на: 1) традиційні масові заходи освітнього закладу в цілому (фестивалі, 

олімпіади, бали, турніри, конкурси тощо); 2) заходи окремого дитячого 

колективу, об'єднання (класу, групи у закладах позанавчального виховання) - 

екскурсії, конкурси, літературні та музичні вітальні тощо; 3) спільні дозвіллєві 

заходи декількох дитячих об'єднань – паралельних класів однієї школи, гуртків, 

студій, клубів (вечора, вогники, КВК, походи, змагання тощо); 4) „репертуарні» 

заходи (вистави театрів, концерти художніх колективів тощо), у яких одні учні 

виконавців ролей, а інші - глядачі. За цим же критерієм засоби анімаційної 

діяльності можна поділити на індивідуальні (естетична бесіда, арт-терапевтична 

вправ тощо), групові (гуртки, студії, секції різного спрямування), колективні 

(творчі колективні вправи, екскурсії, змагання тощо) і масові (лекторії, флеш-

моби, концерти тощо). З метою соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи анімаційну діяльність необхідно здійснювати на 

різних рівнях, в залежності від поширеності проблеми та кількості учнів-

учасників негативних ситуацій. 
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За метою і змістовним насиченням засобів анімаційної діяльності можна 

поділити на декілька груп [209; 255; 269]:  

• перша група пов'язана з функцією відновлення фізичних, моральних, 

творчих сил учнів (прогулянки на повітрі, спорт, ігри, забави, розваги); 

• друга група включає засоби підвищенням ерудиції, формування та 

розвитку цінностей учнів (читання, перегляд фільмів, телепередач, відвідування 

виставок, музеїв, подорожі, поїздки); 

• третя група пов'язана з розвитком духовних сил і здібностей, з активною 

творчою діяльністю учнів (трудова, технічна, спортивно-ігрова, художньо-

театральна, науково-дослідницька, прикладна); 

• четверта група реалізує потребу учнів у спілкуванні (клубно-гурткова 

робота, творчі об'єднання, вечори зустрічей, дискотеки, свята, диспути, танці, 

вечірки); 

• п’ята група пов'язана з цілеспрямованою навчально-творчою діяльністю 

учнів (виїзні табори, огляди, конкурси, канікулярні об'єднання, туристичні 

походи, школи активу тощо). 

Інтерес представляє класифікація засобів анімаційні діяльності як 

механізмів соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи. На основі аналізу наукових досліджень Т. Кисельової і 

Ю. Красильникова [126], Л. Сайкіної [222], визначаємо такі види засобів: 

- рекреативні засоби, що спрямовані на забезпечення життєдіяльності учнів, 

їх повноцінного відпочинку від повсякденного рутинного життя, відновлення 

фізичних і духовних сил, організацію активних дозвіллєвих занять і розваг. 

Важливе місце в рекреативних засобах займають анімаційні соціокультурні 

технології. Такі технології використовують в якості методів „пожвавлення” 

відносин між людьми за допомогою різних видів художньої творчості. До змісту 

анімаційних технологій входить комплексна оцінка кризової ситуації („добре – 

погано”), надання допомоги у визначенні та усвідомленні того, який зі способів 

дії в конкретній ситуації є оптимальним. Стосовно профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи, метою зазначених анімаційних засобів є 
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запобігання відчуження особистості учня у колективі та соціумі, визначення 

підлітком власного місця та опанування особистої ролі у структурі суспільних 

зв'язків і відносин з однолітками, батьками, оточуючими; 

- педагогічні ігрові засоби. Відомо, що ігрова діяльність є вільною формою 

діяльності, без чіткої регламентації та суворих обмежень, вона сприяє успішному 

придбанню тих чи інших знань і навичок, через активне включення особистості в 

сферу культури і мистецтва [166]. З метою профілактики жорстокості учнів 

основної школи саме гра виступає тим дієвим засобом, за допомогою якого учні 

набагато легше долають перешкоди у соціальній взаємодії, налагодженні 

контактів і зв'язків у міжособистісному спілкуванні; 

- соціально-захисні та реабілітаційні засоби. На думку М. Ярошенко [275], 

анімаційна діяльність важлива для подолання соціальної ізоляції, психологічного 

відчуження багатьох категорій населення, автор зазначає, що є люди, які стоять на 

межі „соціального вмирання”, для яких боротьба за повноцінний соціальний 

статус набуває тотожності із сенсом боротьби за життя. Реабілітаційні засоби 

анімаційної діяльності в ракурсі вирішення проблеми дослідження, спрямовані на 

створення умов для особистісного розвитку та соціалізації учнів основної школи, 

які схильні до проявів жорстокої та девіантної поведінки, і як наслідок, 

потребують соціального захисту, підтримки та допомоги, адже вони сприяють 

організації позитивної та змістовної дозвіллєвої діяльності даної категорії, а 

також забезпечують умови для творчого самовираження і вільного розвитку 

особистості учнів основної школи; 

- засоби комунікацій і суспільних зв'язків, які не лише забезпечують умови 

для активної соціальної взаємодії і побудови міжособистісних відносин, але й 

регулюють їх [80]. Здійснення профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи з використанням засобів комунікаційної анімації забезпечують не стільки 

сам процес спілкування учнів, скільки синтезує процес їх комунікацій та дозвілля 

з культурною сферою, що сприяє наповненню контактів учнів духовно-ціннісним 

змістом; 
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- культуротворчі засоби. Дозвілля – це можливість реалізації та розвитку 

творчого потенціалу кожної особи, а анімація забезпечує умови для зазначеного 

процесу. Культуротворчі засоби створюють підґрунтя для соціалізації учнів 

основної школи в умовах освітньо-виховного середовища школи, сприяють їх 

особистісному зростанню, вихованню у них духовності і моральності через 

залучення їх до сфери культури і мистецтва [174]; 

- інноваційні засоби, що відповідають за прогрес в різних галузях культури, 

модернізацію видів соціально-культурної діяльності. Вони змінюють традиційні 

підходи до організації дозвіллєвих програм, що підвищує ефективність 

анімаційної діяльності[207]. Адже, традиційні підходи до вирішення соціально-

педагогічних проблем, на нашу думку, дійсно є застарілими та не достатньо 

ефективними, що ще раз підтверджує актуальність теми дослідження, і доводить 

доцільність використання анімаційних заходів, як інновацій в соціально-

педагогічній профілактиці. 

Отже, на нашу думку, найбільш раціональною є класифікація засобів 

анімаційні діяльності (як механізмів соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи) за метою і змістовним наповненням, 

адже в процесі здійснення профілактичної діяльності на кожному її етапі може 

змінюватись стан об’єктів, їх поведінка, емоції. Тому важливо класифікувати їх 

таким чином, щоб використання кожного з них було адекватним та ефективним 

рішенням у конкретній превентивній ситуації. 

Також важливим вважаємо аналіз наукових досліджень Т. Трет’якової [253], 

який дозволив визначити найбільш дієві, на нашу думку, засоби анімаційної 

діяльності у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи: гра (рольові ігри, програвання ситуацій, тощо); творче 

самовираження (малювання, ліпка, конструювання, казкотерапія, заняття з 

музики, танці, тощо.); сублімації злості, жорстоких проявів в соціально прийнятну 

діяльність, наприклад, в спорт; метод рівний-рівному (спілкування у групі 

однолітків з ідентичними проблемами, встановлення соціальних зав’язків з ними 

через активну взаємодію); засвоєння прикладу поведінки, яка демонструється 
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авторитетним дорослим (наприклад, актор, який грає у бойовиках, розповідає, що 

в житті майже ніколи не застосовує жорстокість для досягнення мети). Адже саме 

ці засоби передбачають розвиток учня основної школи як особистості, товариша, 

учня з позитивним рисами, якостями та формами поведінки, що не порушує 

загальноприйнятих суспільних норм та правил. 

Важливим етапом наукового пошуку є виокремлення головних принципів 

організації і здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності як сукупності певних 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених ідей, вимог, положень та правил, які 

лежать в основі побудови і здійснення зазначеної діяльності. Вважаємо, що вони 

потребують розгляду, адже по-перше, принципи розкривають найбільш важливі і 

суттєві закономірності організації і здійснення анімації, як засобу соціально-

педагогічної профілактичної діяльності у ЗНЗ; по-друге, розраховані на тривалий 

час застосування, оскільки відображають найбільш стійкі закономірності 

організації та проведення анімації; по-третє, слугують певним орієнтиром у 

процесі організації анімаційної діяльності з вирішення проблеми дослідження.  

Аналіз наукової літератури [164; 198; 219; 274] показав, що до основних 

принципів організації і функціонування анімаційної діяльності в системі освіти, 

виховання і організації дозвілля учнів можна віднести такі: 

1) гуманізації і демократизму (передбачає використання анімаційних засобів 

відповідно до інтересів учнів, сприяючи їх розвитку і самовдосконаленню як 

повноцінної особистості);  

2) культуровідповідності (залучення учнів до його національної культури, 

засвоєнню менталітету, що дозволить їм стати активним і повноправними 

членами громадянського суспільства, виховуватимете у дусі патріотизму, любові 

до Батьківщини, поваги до культури, традицій своєї країни і народу);  

3) інтерактивності і зворотного зв'язку (передбачає, що і аніматор, як об'єкт 

анімаційної діяльності, і учні як її суб'єкти, перебувають в постійній 

інформаційній взаємодії);  
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4) безперервності і послідовності (передбачає включення учня у анімаційну 

діяльність поетапно, шляхом засвоєння нових видів і форм анімаційної діяльності, 

закріплення умінь і знань, придбання досвіду на конкретному етапі); 

5) відкритості і варіативності (забезпечує постійний інформаційний обмін 

між анімаційної діяльністю і зовнішнім культурно-освітнім та творчо-дозвіллєвим 

середовищем; варіативність передбачає, з одного боку, необхідність використання 

широкої вибірки засобів соціально-педагогічного і культурно-творчого впливу на 

учня, а з іншого боку, потребує індивідуального добору засобів для кожного учня 

в залежності від його характеру, рівня розвитку, потенціалу тощо);  

6) індивідуальної зумовленості і розвиваючого потенціалу (передбачає 

виділення індивідуальних особливостей кожного учня з метою максимально 

повного розвитку його культурно-творчих здібностей, швидкого оволодіння 

знаннями, навичками, досвідом);  

7) рефлексивності і екзистенціального аналізу (передбачає, по-перше, таку 

модель побудови анімаційних заходів, яка забезпечує осмислення учнем вже 

прожитого досвіду анімаційної діяльності, його адаптація до мінливих умов її 

здійснення, а також вдосконалення засобів анімаційної діяльності (рефлексивний 

аспект анімації), по-друге, акцентування уваги на унікальних особливостях учнів, 

розробку для кожного з них індивідуальної моделі подолання власних недоліків 

для більш повної реалізації культурно-творчого, соціального та дозвіллєвого 

потенціалу (екзистенціальний аспект анімації);  

8) поєднання розваги та захоплення (передбачає використання анімаційних 

заходів цікавого, творчого та розважального характеру, що підвищує активність 

учнів, захопленість анімаційною діяльністю). 

Вважаємо, що під час здійснення соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи,незалежно від обраного засобу 

анімаційної діяльності, слід також враховувати її специфічні ознаки: анімаційні 

засоби впливу завжди повинні добиратися індивідуально, із урахуванням 

особливостей учня, його рис, якостей та форми поведінки; вибір засобів завжди 

залежить від мети соціально-педагогічної діяльності, адже, як відомо, - мета 
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визначає засіб; кількість і характер обраних засобів повинні відповідати виховним 

та профілактичним завданням, адже їх нестача або надлишок однаково шкідливі 

для взаємодії з учнями; суб’єкт анімаційної діяльності (педагог, вихователь, 

соціальний педагог, психолог та ін.) повинен досконало володіти методикою 

застосування профілактичних засобів анімаційної діяльності. 

На основі аналізу наукових ідей А. Андрєєвої [231], Т. Дедуріної [87], 

Л. Сайкіної [222], які розробляли теоретичне підґрунтя та накопичували 

практичний досвід використання засобів анімаційної діяльності безпосередньо у 

процесі здійснення профілактики різних форм поведінки учнів, що відхиляється 

від загальноприйнятих у суспільстві норм, можливим є виокремлення 

особливостей застосування потенціалу засобів анімаційної діяльності у процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи: 

1. Засоби анімаційної діяльності є своєрідним соціально-педагогічним 

інструментом об'єднання членів учнівського колективу, адже дозволяють 

займатися по-справжньому цікавим, незвичайним видом діяльності; допомагають 

знайти друзів за інтересами завдяки відкритій та невимушеній атмосфері 

спілкування, сприяють швидкому зміцненню зв’язків у момент організації творчої 

діяльності. Важливим є те, що в процесі соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності 

формуються такі особистісні риси як: співчуття, альтруїзм, життєрадісність, 

здатність до підтримки іншого. 

2. Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності - унікальне поле, здатне поєднувати в собі 

різні види виховання та мистецтва. Адже, у процесі анімаційної діяльності учні 

включаються у різноманітні види творчості: художню, музичну, хореографічну, 

театральну; використовують історичні, педагогічні факти, необхідні при 

підготовці заходів; приміряють різні ролі: від сценариста до аніматора. Завдяки 

цьому стають більш „гнучкими” у системі соціальної взаємодії з іншими учнями, 

агресія та жорстокість відходять, замінюючись позитивними емоціями та 

задоволенням від власної творчої діяльності. 
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3. Засоби анімаційної діяльності покликані правильно організувати вільний 

час учнів основної школи, схильних до жорстокої поведінки, адже на сучасному 

етапі розвитку суспільства рівень розваг досяг свого апогею: комп'ютерні ігри, 

інтернет, сучасний кінематограф, який часто містить у собі сцени жорстокості, 

агресії, насилля, та вбивств, що дуже шкідливо для підлітків. Соціально-

педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи,завдяки 

різноманітності засобів анімаційної діяльності, здатна якісно заповнити вільний 

час учнів, схильних до жорстокої поведінки, відволікти їх від негативних проявів 

у поведінці, познайомити з цікавими позитивно-налаштованими людьми тощо. 

4. Використання засобів анімаційної діяльності дозволяє підвищити рівень 

позашкільної профілактичної роботи завдяки широкому спектру творчих 

можливостей. Як показує практика, більшість учнів, схильних до девіантної 

поведінки, обираючи вид власного дозвілля, надають перевагу „відпочинку від 

усього”, „втечі від набридлої рутини”, розглядаючи заняття в гуртках і секціях, як 

продовження набридливих шкільних уроків. Анімація дозволяє уникнути цього 

стереотипу і надає широкий спектр різних творчих завдань, що виражаються в 

іграх, конкурсах, створенні листівок, плакатів, костюмів, написання власних 

сценаріїв, запрошення гостей тощо. Тобто анімаційна діяльність (навіть для учнів 

з незадовільною поведінкою) виступає не як примусове заняття, а як цікаве 

проведення часу відповідно до власних інтересів (музика, танці, малювання 

тощо). 

5. Використання засобів анімаційної діяльності у процесі соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи позитивно 

впливає на формування особистості учня та подолання його негативної поведінки. 

Адже найчастіше такі учні невпевнені у собі і через власну недосконалість 

прагнуть завдати шкоди іншим. Анімаційна діяльність сприяє підвищенню рівня 

їх самооцінки, оскільки будь-яку помилку, невдачу можна перевести в жарт або 

імпровізацію, невпевненість натренувати публічними виступами, а поширену 

серед підлітків самокритичність до зовнішності - замаскувати гримом або 

костюмами. 
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Важливим також є аналіз існуючого досвіду використання засобів 

анімаційної діяльності у сучасних українських школах. Визначено, що у деяких 

регіонах нашої країни упроваджують окремі заходи анімаційної діяльності. Так, у 

Дніпрі в єврейській школі „Ор Авнер Хабад Любавич” ім. Леві-Іцхака Шнеєрсона 

існує практика проведення класних годин в формі дискусійного клубу з 

обговоренням актуальних соціальних проблем з використанням елементів форум-

театру. Також досвід постановки форум-театрів є у випускників Української 

Миротворчої школи, які проводили їх в школах Маріуполя, Бердянська, 

Запоріжжя тощо. У Луганській та Донецькій областях в межах проекту 

„Примирення в Українському суспільстві: від енергії протесту до енергії 

творення” проводяться мультикультурні виставки та розробляються кіно та 

мультфільми для дітей та дорослих з метою розв’язання конфліктів, існуючих в 

сучасній Україні. Найбільш поширеними засобами анімаційної діяльності у 

процесі попередження та вирішення соціально-педагогічних проблем є ігри, 

спорт, забави, клубно-гурткова робота тощо, які використовуються у школах 

майже всіх регіонів нашої держави (Київ, Львів, Одеса, Слов’янськ, Суми, Харків 

тощо).  

Отже, проведений аналіз наукових джерел (А. Андреєва, Л. Волик, 

А. Гурдон, Ж. Дюмазедьє, Т. Лесіна, Н. Максимовська, С. Сергієнко, 

М. Ярошенко) дозволив визначити соціально-педагогічну профілактику 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності як 

спеціально організовану в загальноосвітньому навчальному закладі діяльність 

усіх суб’єктів соціального середовища з виявлення й попередження проявів 

жорстокої поведінки учнів основної школи через упровадження засобів 

анімаційної діяльності (шкільна медіація, арт-терапія, форум-театр, кінотерапія, 

гуртки, екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), спрямованих на подолання 

їхніх негативних емоцій, покращення психоемоційного стану, формування 

соціально значущих якостей (толерантності, емпатії, гуманізму тощо) і 

налагодження їхньої безконфліктної взаємодії з іншими людьми. Особливостями 

використання засобів анімаційної діяльності у процесі соціально-педагогічної 
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профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи визначено орієнтація на 

самостійний і вільний вибір учнями форми діяльності; урахування інтересів і 

захоплень учнів; невимушений, нерегламентований і творчий характер діяльності; 

забезпечення активізації вольових ресурсів, прагнень і життєвих ідеалів учнів, які 

сприяють попередженню негативізму та жорстокості. 

На основі аналізу наукової літератури й практичного досвіду здійснення 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності, встановлено, що, не зважаючи на те, що 

фрагменти анімаційної діяльності упроваджуються у окремих регіонах України, 

ґрунтовної та чітко вибудованої системи зазначеного процесу не існує. Тому 

соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності потребує розробки і упровадження її цілісної 

системи у навчально-виховне середовище загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності 

 

Визначення термінологічного апарату і рівня дослідження проблеми 

жорстокої поведінки учнів основної школи як негативного соціального явища а 

також встановлення особливостей її соціально-педагогічної профілактики 

засобами анімаційної діяльності, стали підставою для розробки та теоретичного 

обґрунтування системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності.  

Аналіз наукової літератури [180; 228; 235] показав, що поняття „система” 

широко використовується в різних науках, адже кожна область пізнання потребує 

теоретичного і практичного дослідження складних системних об’єктів і тому 

повинна знаходити шляхи їх точного опису та структурування. Сама ідея того, що 

весь навколишній світ являє собою єдине ціле, а існуючі в ньому речі і явища 

пов'язані різними відносинами, походить з глибокої давнини. Так, Г. Рузавін [221] 
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зазначає, що ідея цілісного, системного підходу до світу йшла „пліч-о-пліч” з 

розвитком Античної діалектики. Увібравши в себе суть дефініцій „порядок”, 

„цілісність”, „організація”, і, в той же час, не зводячись повністю до жодного з 

них за суб'єктивний змістом, поняття „система” в стародавній філософії стало 

аксіоматичним. Вперше визначення терміну „система” надав Е. Кондильяк [131], 

схарактеризувавши її як розташування різних частин будь-якого мистецтва або 

науки у відомому порядку, в якому останні частини пояснюються першими. 

Філософ І. Кант [121], досліджуючи різні природні явища, під системою розумів 

єдність різноманітних знань, об'єднаних однією ідеєю. Це змістовне, хоча і 

лаконічне визначення, вважаємо досить ґрунтовним, адже воно включає основні 

характеристики систем у загальному розумінні. К. Маркс [159] застосував поняття 

системи до аналізу людського суспільства, розглядаючи його не як звичайне 

механічне об'єднання індивідів, а як організовану, упорядковану систему, в яку 

включена і в якій формується та розвивається людина. На ідеї системності 

спиралися також діалектична теорія Ф. Гегеля й еволюційна теорія Ч. Дарвіна 

[58]. Зазначені наукові дослідження стали важливим підґрунтям для розвитку 

системного підходу, зокрема, для поширення його використання у нових сферах 

наукового пізнання і практики. Не є виключенням і соціально-педагогічна сфера. 

Так, І. Звєрєва [98] визначає соціально-педагогічну діяльність в цілому, як 

багаторівневу систему, підсистемам якої властиві відносна самостійність, 

технологічність та ефективність залежно від об’єкта та суб’єкта соціально-

педагогічного впливу. На думку А. Рижанової [218], системний підхід полягає у 

виявленні структурних елементів та зв’язків системи соціального виховання, 

соціальної педагогіки на різних етапах їх генезису. Отже, під системою (у 

загальному сенсі) розуміємо структуровану сукупність взаємопов’язаних 

компонентів, що утворюють певну цілісність і не можуть повноцінно існувати 

окремо і виконувати конкретні функції поза межами системи. 

Аналіз ідей О. Василенко [46], Н. Максимовської [151], А. Рижанової [217] 

показав, що для обґрунтування і побудови будь-якої системи соціально-

педагогічної діяльності необхідно розглянути спільне для складних, вже 
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побудованих у соціальній педагогіці систем, і виявити особливості власне 

розробленої системи, охарактеризувавши її зміст і засади ефективного 

функціонування. З метою визначення структурних компонентів системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності доцільним вважаємо виходити з науково 

обґрунтованих у соціально-педагогічних дослідженнях систем соціально-

педагогічної діяльності, зокрема, їх блоків (елементів). Наприклад, блоки системи 

М. Васильєвої (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуальний, аналітико-

рефлексивний); елементи системи Г. Золотової (концептуальний, структурний, 

процесуальний, аналітико-рефлексивний); компоненти системи О. Караман 

(цільовий, об’єкт-суб’єктний, середовищний, змістовний, технологічний); 

компоненти системи Н. Коношенко (цільовий, суб’єктний, організаційний, 

змістовно-технологічний, аналітико-результативний); блоки системи 

С. Коношенко (мотиваційно-цільовий, координаційно-управлінський, змістовно-

організаційний, контрольно-аналітичний); блоки системи Н. Максимовської 

(цільовий, суб’єкт-суб’єктний, організаційно-управлінський, змістовий, 

операційний, результативний); компоненти системи І. Шеплякової 

(функціонально-цільовий, змістово-процесуальний, оцінно-результативний) тощо. 

Ґрунтуючись на специфіці системного підходу (О. Безпалько, М. Васильєва, 

І. Звеєрєва, А. Рижанова) і аналізі структурних компонентів соціально-

педагогічних систем (Г. Золотова, О. Караман, Н. Коношенко, Н. Максимовська, 

І.Шеплякова) можемо визначити, що система соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності включає такі блоки: функціонально-цільовий, суб’єкт-об’єктний, 

концептуальний, змістовно-процесуальний, діагностико-результативний.  

Перший блок – функціонально - цільовий, передбачає визначення мети, 

завдань та функцій соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності.  

У власному дослідженні ми спираємося на визначення мети, як бажаного 

ідеального прогнозування результатів діяльності [252]. Отже, метою розробленої 
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системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності є виховання гуманної, високоморальної, 

позитивно орієнтованої, соціально-культурної особистості, здатної впливати на 

власне життя і будувати толерантні відносин з оточуючими через активне її 

включення у корисно-творчу анімаційну діяльність та реалізацію соціально-

позитивних дозвіллєвих ініціатив. 

Зазначена мета відображається в таких завданнях: 

1) оволодіння учнями основної школи знаннями щодо суті, негативних 

характеристик та наслідків жорстокої поведінки; забезпечення їх обізнаності 

щодо конструктивних, ненасильницьких шляхів і способів вирішення 

конфліктних ситуацій; 

2) формування соціально-значущих особистісних якостей учнів основної 

школи: толерантності, гуманізму, емпатії, людяності тощо у ході анімаційної 

діяльності; 

3) розвиток стійкої зацікавленості та формування мотивації учнів основної 

школи до участі у позанавчальних заходах анімаційної діяльності, спрямованих на 

вироблення їх гуманної і толерантної поведінки; 

4) формування комунікативних умінь та навичок безконфліктної поведінки 

учнів основної школи, спрямованої на подолання негативних явищ в учнівському 

середовищі без застосування агресії, жорстокості, насильства; 

5) формування готовності педагогічного колективу та батьків учнів(як 

основних суб’єктів соціально-педагогічної діяльності) до здійснення 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

Вважаємо, що розв’язання окреслених завдань соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи дозволить досягти 

поставленої мети, адже кожне з них, у разі позитивного вирішення, нестиме 

конкретний виховний вплив на формування гуманістично - орієнтованої 

поведінки учнів основної школи, схильних до проявів жорстокості, шляхом їх 

залучення до активної анімаційної діяльності. 
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До функцій соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності відносимо: орієнтуючу 

(забезпечує об'єктивне сприйняття учнями важливих людських цінностей, 

вироблення правильних життєвих пріоритетів); нормативно-комунікативну 

(передбачає засвоєння і практичне втілення соціальних норм й позитивно-

орієнтованих способів комунікації учнів з оточуючими); культуротворчу (сприяє 

розвитку фізичного і морально-духовного потенціалу учнів, компенсуючи їх 

генетично-фізіологічні схильності до негативної поведінки через здійснення 

суспільно-корисної творчої діяльності); рекреаційну (спрямована на відновлення 

тих позитивних рис та якостей учнів основної школи, які переважали в них до 

появи проявів жорстокості у поведінці); компенсувальну (забезпечує усунення 

негативних проявів у поведінці учнів основної школи через активізацію їх участі 

в позитивно-творчій анімаційній діяльності); прогностичну (формує здатність 

учнів основної школи до передбачення можливих негативних наслідків жорстокої 

поведінки та вироблення навиків їх самостійного адекватного попередження); 

рефлексивну (включає контроль, оцінку та об’єктивний самоконтроль учнями 

основної школи власної поведінки щодо її відповідності загальноприйнятим у 

суспільствам нормам та правилам). Вважаємо, що розгляд зазначених функцій 

процесу соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності дозволяє більш чітко схарактеризувати і 

конкретизувати зміст соціально-педагогічної діяльності в межах реалізації 

розробленої системи.  

Суб’єкт-об’єктний компонент системи включає суб’єктів та об’єктів 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності. Серед суб’єктів виокремлюємо внутрішні 

(адміністрація школи; педагогічний колектив; соціальний педагог; шкільний 

психолог) та зовнішні (батьки учнів основної школи; представники органів 

державного, місцевого управління; фахівці закладів охорони здоров'я; 

представники органів внутрішніх справ; спеціалісти центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді;громадські організації; заклади культури і дозвілля). 
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Центральним об’єктом системи є учні основної школи. Слід зазначити, що 

залежно від етапу діяльності та його змістовного наповнення, визначені суб’єкти і 

об’єкти можуть змінювати свій статус. Так, наприклад, адміністрація школи, 

педагогічний колектив та батьки учнів виступатимуть і як суб’єкти соціально-

педагогічного впливу (під час організації та здійснення профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності), і як об’єкти (у 

процесі всеобучів, інтерактивних лекцій, семінарів тощо). 

Особливе значення в розробленій системі має концептуальний блок, в якому 

представлено нормативно-правове забезпечення процесу соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності та основні принципи її здійснення, які відображають найбільш важливі 

і суттєві закономірності організації та здійснення зазначеної діяльності. 

Під нормативно-правовим забезпеченням розуміємо комплекс нормативно-

правових актів і програм міжнародного та загальнодержавного різного рівня, 

ґрунтуючись на які, необхідно будувати систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Так, аналіз зазначених документів дозволив виокремити такі основні 

документи та їх ключові положення, які представлені на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності 

 

 

Конвенція ООН про права дитини 

ст 19: держави-учасниці вживають усіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і 

просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, 

образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і жорстокого поводження. 

 

 

 

 
 

Конституція України 

ст. 3: людина, її життя й здоров'я, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; 

ст.28:ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню або покаранню; 

ст. 52:будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. 
 

Закон України 

„Про охорону дитинства” 

ст. 10 : кожній дитині гарантується 

право на свободу, гідність, 

особисту недоторканність та захист 

від будь-яких  форм фізичного і 

психічного насильства, образи, 

недбалого і жорстокого поводження 

з нею,експлуатації. 

Закон України 
„Про позашкільну освіту” 

ст. 5 створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку учнів; 

задоволення освітньо-культурних 

потреб учнів, які не забезпечуються 

іншими складовими освіти; 

організація дозвілля учнів, пошук 

його нових форм; профілактика 

правопорушень;виховання 

свідомого ставлення до власної 

безпеки та безпеки оточуючих. 
 

 

 

Закон України 

„Про молодіжні та 

дитячі громадські 

організації” 

метою створення яких 

визначено здійснення 

діяльності, спрямованої 

на реалізацію та захист 

дітьми та молоддюсвоїх 

прав і свобод, творчих 

здібностей, задоволення 

власних інтересів, які не 

суперечать закону. 

Закон України 
„Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді 
в Україні” 

ст.11: Україна гарантує   молодим   

громадянам   рівне   з    іншими 

громадянами  право  на  освіту,  

культурний  розвиток,  дозвілля 

відпочинок. 

ст.13:  будь-які прямі  або  непрямі  

обмеження  прав і свобод молодого 

покоління є протиправними  і  

тягнуть за собою  відповідальність 
 

Закон України 
„Про загальну середню освіту” 

ст. 5 :  завдання середньої освіти: 
забезпечення прав і свобод учня, 

як людини і громадянина; 
виховання почуття власної 

гідності, відповідальності перед 
законом за свої дії; формування 
свідомого ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної 

цінності. 

Закон України 

„Про попередження 

насильства в сім'ї” 

ст .3 : визначає правові, 

організаційні засади 

запобігання насильству та 

жорстокості в сім'ї, визначає 

органи та установи, на які 

покладається здійснення 

відповідних заходів. 

Національна програма 

„Діти України” 

регулює  створення сприятливих   умов   для   

фізичного,   психічного, соціального і 

духовного розвитку дітей,  забезпечення їх 

правового та соціального захисту 

Національна програма 

„Стоп насильству!” 

сприяє приверненню уваги  суспільства до 

проблеми насильства, як до порушення 

прав людини і залучення громадян до 

боротьби з цим явищем. 
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Аналіз даних, представлених на рисунку 1.3,дозволяє стверджувати, що в 

Україні існує певна законодавча база, що регулює різні аспекти проблеми 

дослідження, а саме: захист прав та інтересів дітей, організація їх культурно-

дозвіллєвої діяльності, сприяння їх всебічному становленню тощо. Тому в процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності слід спиратися на визначену нормативно-правову 

базу, і у відповідності до неї будувати профілактичну соціально-педагогічну 

діяльність. 

Окрім законодавчого базису, стійкість та рівновага системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності забезпечується застосуванням сукупності принципів, які 

відображають ключові закономірності її організації і здійснення, та відповідно до 

яких було розроблено зміст зазначеної діяльності: 

– принцип інноваційності розкриває необхідність й доцільність 

використання інноваційних форм, методів та засобів ефективної соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи в умовах 

навчально-виховного середовища сучасних загальноосвітніх закладів; 

– принцип адресності - мета, завдання, форми, методи та засоби 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності повинні відповідати їх віковим, психологічним, 

соціальним особливостям; 

– принцип комплексності та інтеграції зусиль – забезпечує організацію 

узгодженої партнерської соціально-профілактичної виховної діяльності усіх 

суб’єктів впливу на учнів основної школи з метою попередження їх жорстокої 

поведінки (адміністрації школи, педагогічного колективу, соціального педагога, 

психолога, батьків учнів , представників органів управління, закладів охорони 

здоров'я, внутрішніх справ, закладів культури і дозвілля, соціальних служб, 

громадських організацій) на різних рівнях: сім’ї, школи, мікрорайону, соціального 

середовища тощо; 
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– принцип помірності спрямований на те, щоб соціально-педагогічний 

вплив анімаційної діяльності був достатньо потужним для попередження 

негативних проявів у поведінці учнів основної школи, але одночасно не носив 

примусового характеру і стимулював природне бажання учнів до позитивних дій 

через здійснення самостійно обраного ними виду дозвіллєво-творчої діяльності; 

– принцип компенсаційності – надає можливість учням основної школи 

займатися різними видами анімаційної діяльності, як альтернативи негативним 

формам дозвілля та взаємодії з оточуючими; 

– принцип профілактичної спрямованості – передбачає включення 

учнів основної школи в анімаційну діяльність спрямовану на формування їх 

здатності до самостійного подолання негативного впливу середовища та 

вирішення проблем у спілкуванні через розвиток соціальної активності, 

ініціативності, креативності тощо; 

– принцип аксіологічності і толерантності - спрямований на 

формування в учнів основної школи розуміння та поваги до неповторності кожної 

людини та цінності її життя і здоров’я у процесі колективних заходів анімаційної 

діяльності; 

– принцип активності та творчості – забезпечує створення соціально-

виховного анімаційного середовища, яке сприяє розвитку пізнавальних та 

творчих ініціатив учнів основної школи і стимулює вироблення позитивних 

емоцій та почуттів; 

– принцип емоційної домінанти особистісного розвитку учнів основної 

школи, яка одночасно є причиною занадто агресивної поведінки учнів і в той же 

час виступає потужним джерелом їх енергії, творчості та наснаги до активних дій; 

– принцип вибору та добровільності полягає вільному виборі учнями 

основної школи видів, форм, методів та засобів анімаційної діяльності, які є для 

них особливо цікавими, розкривають їх особистісний потенціал та сприяють 

формуванню позитивних якостей (доброта, відкритість, чуйність, толерантність 

тощо) у процесі позанавчальної, нерегламентованої діяльності виключно за 

самостійно обраними інтересами; 
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– принцип змінюваності діяльності вимагає організації різноманітної, 

творчої та емоційно-насиченої анімаційної діяльності, яка сприяє пізнанню 

учнями основної школи себе і навколишнього світу, правил взаємодії з 

оточуючими людьми, набуття життєвого досвіду і формування позитивних 

моральних цінностей; крім того, цей принцип передбачає використання різних 

стратегій анімаційної діяльності з метою ефективної соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Найбільш операційно насиченим є змістовно - процесуальний компонент 

розробленої системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, який являє собою 

комплексну єдність послідовних етапів: організаційно - координаційного, 

активно - діяльнісного й оцінювального, кожен з яких передбачає застосування 

конкретних форм, методів і засобів діяльності. 

Так, у ході організаційно-координаційного етапу передбачається створення 

партнерської мережі спеціалістів соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи та визначення ролі і змісту діяльності кожного з 

них. Адже, як визначено у пункті 1.1, жорстока поведінка учнів основної школи є 

складним психо-соціальним феноменом, що, у свою чергу, детермінує 

необхідність відповідної широкої розгалуженості системи суб’єктів 

профілактичної діяльності. 

Аналіз наукової літератури [47, 71, 74] показав, що поняття „партнерство”, 

не зважаючи його походження з економічної, політичної, соціологічної сфер, все 

частіше входить у проблемне поле сучасних соціально-педагогічних досліджень. 

Важливим також вважаємо реформацію змісту партнерські взаємодії в освіті, яка 

раніше регулювала переважно правові та економічні питання (захист прав та 

інтересів педагогічних працівників, їх взаємодії з роботодавцем та профспілками; 

розробка і здійснення законодавства в освіті на засадах партнерства, міжнародне 

партнерство в освіті, як спосіб залучення коштів для його осучаснення та 

модернізації), а нині являє собою цивілізовану форму соціальних відносин, що 

забезпечують добровільну співпрацю на основі дотримання прав та інтересів всіх 
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сторін, які об'єднують зусилля з метою досягнення спільних соціально-виховних 

цілей на основі діалогу і педагогічної співпраці, взаємовигідного соціально-

педагогічного обміну досвідом, ідеями, думками, інформацією, ресурсами.  

Метою соціального партнерства у процесі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності є максимальне узгодження і реалізація спільних дій усіх суб’єктів 

діяльності з метою вирішення профілактично-виховних проблем в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: низький рівень взаємодії 

загальноосвітнього закладу з зовнішніми соціально-виховними інституціями; 

нереалізованість профілактичних, виховних та соціально-культурних потенціалів 

організацій-партнерів; відсутність механізмів і методичного забезпечення 

партнерської взаємодії школи з різними суб’єктами соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Слід зазначити, що кожен суб'єкт соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи повинен усвідомлювати власну 

відповідальність у вирішенні проблеми, володіючи різними можливостями. 

Необхідним вважаємо чітке виокремлення профілактико-виховного потенціалу та 

зміст діяльності кожного з суб’єктів соціально-педагогічної профілактики 

жорсткої поведінки учнів основної школи: 

• органи управління освітою (державні, обласні, міські, районні) - 

здійснюють контроль за діяльністю освітніх організацій, охороною життя і 

здоров'я дітей, дотриманням їх прав; надають нормативну і методичну допомогу 

освітнім організаціях з питань правової профілактики жорстокої поведінки учнів; 

ведуть збір і облік інформації про випадки жорсткості та насильства в системі 

освіти; 

• органи місцевого самоврядування (територіальна, районна 

адміністрація) - забезпечують фінансування програм підтримки безпечного 

середовища школи; здійснюють контроль за дотриманням заходів безпеки в 

освітній організації; обробляють інформацію про випадки жорстокості, які 

відбулися в освітній організації; надають методичну, консультативну та 
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юридичну допомогу у правовій освіті керівництва і працівників освітньої 

організації, і батьків; 

• органи і установи охорони здоров'я (дитячі поліклініки; травмпункти, 

лікарні, центри дружні до молоді тощо) - проводять консультації для батьків про 

особливості розвитку дітей на різних вікових етапах; надають медичну допомогу 

в разі серйозних травм, отриманих в ході жорстокої поведінки; проводять 

медичний огляд отриманих пошкоджень; консультують підлітків з питань 

здорового способу життя і здорових (ненасильницьких) міжособистісних 

відносин;  

• органи внутрішніх справ (територіальний дільничний, інспекція у 

справах неповнолітніх) – оперативно діагностують та аналізують ситуацію на 

території освітньої організації; сприяють об'єктивному розслідуванню факту 

жорстокості в освітній організації; складають протокол правопорушення, 

проводять опитування учасників, ініціюють розслідування правопорушення; у 

разі серйозного правопорушення можуть ізолювати кривдника; проводять  

профілактичну роботу з учнями, котрі скоїли адміністративні порушення, 

жорстокі дії; розслідують випадки жорстокості та інших правопорушень в 

освітній організації; можуть поставити кривдника на профілактичний облік до 

відділу внутрішніх справ за вчинення жорстоких дій і здійснює контроль за 

поведінкою кривдника, що знаходиться на обліку; проводять профілактичні 

бесіди з учнями і їх батьками; сприяють правовій освіті дітей, батьків, працівників 

освіти з питань захисту інтересів і прав дітей; проводять інформаційні кампанії, 

акції з метою профілактики жорсткості і насильства; 

• установи соціального захисту (центри соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді; психологічні служби) - проводять комплексну діагностику учня 

для визначення його психолого-педагогічного статусу, виявлення відхилень у 

розвитку і поведінці; надають рекомендації з організації навчання і виховання 

дитини, надання їй психолого-медико-педагогічної допомоги; проводять навчання 

і консультування педагогічних працівників з різних питань, у тому числі, з питань 

запобігання та реагування на жорстокість в навчальних організаціях; 
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• громадські організації - надають психолого-педагогічну підтримку 

дітям, батькам, працівникам освіти; забезпечують соціально-економічну допомогу 

дітям і сім’ям; надають послуги з соціально- психологічної реабілітації дітей, які 

постраждали від жорстокості,  насильства; 

• інші загальноосвітні заклади, медико-психологічні комісії, центри 

соціально-психологічного супроводу і консультування - можуть повідомити 

інформацію про учня (надати характеристику) при його переході в будь-яку 

освітню організацію; поділитися досвідом роботи з профілактики та реагування 

на випадки жорстокості серед учнів.  

• заклади культури та дозвілля. Важливість діяльності зазначених 

закладів у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи доводить аналіз досліджень З.Фройда, які показали, що у 

разі заборони людині виражати власну злість, агресію або жорстокість відносно 

нешкідливим способом, то її негативна енергія буде придушувати, напір зросте і 

буде вимагати виходу, що може призвести до спалахів особливої жорстокості або 

навіть насильства [259]. Тому, діяльність закладів культури та дозвілля, на нашу 

думку, важко переоцінити, адже їх способи та механізми звільнення від негативу 

та ворожості за допомогою звичайного спілкування; через спортивно-оздоровчу 

діяльність, ігри, відпочинок на природі; розважальну діяльність (прогулянки, 

перегляди телепередач, слухання музики, відвідування театрів та кінотеатрів); 

інтелектуально-пізнавальну діяльність активного характеру (читання, заняття в 

гуртках, відвідування факультативів, КВК, туризм); художню, технічну, наукову 

творчість (художні школи, технічні секції, наукові гуртки); творчу діяльність 

прикладного характеру (шиття, в'язання, фото-справа); загальну суспільно-

корисну діяльність є ефективним та сучасним засобом соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Важливим також вважаємо визначення основних принципів соціального 

партнерства зазначених суб’єктів у процесі соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи, які можна згрупувати у декілька 

блоків: 1) демократичність, законність, добровільність, рівноправність сторін; 
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2) гуманізм, соціальна солідарність, соціальна справедливість, свобода слова, 

взаємоповага, узгодження і захист інтересів кожної зі сторін, повноважність всіх 

партнерів; 3) зацікавленість усіх сторін у партнерських відносинах, соціальний 

діалог, співпраця, взаємодія, довірливі стосунки при прийнятті рішень і 

виробленні стратегій та шляхів розв’язання проблеми, обов’язковість та 

добросовісне виконання прийнятих на себе зобов'язань; 4) толерантність, 

компроміс, урахування інтересів всіх учасників соціального партнерства, 

консенсус, нейтралітет. 

Резюмуючи вище викладене, очевидним є той факт, що для всіх суб'єктів 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

соціальне партнерство є одним із ефективних важелів профілактично-виховного 

впливу на дітей групи ризику, до яких безпосередньо відносяться учні з 

жорстокою поведінкою. Доречним вважаємо слова А Макаренка, який писав: 

„Жоден вихователь не має права діяти самостійно, на свій власний ризик і 

особисту відповідальність. Повинен бути колектив вихователів, а там де 

вихователі не становлять єдиний колектив, не мають єдиного плану роботи, 

єдиного тону, єдиного точного підходу до дитини, там не може бути ніякого 

виховного процесу. Тому краще мати п'ять слабких вихователів, об'єднаних у 

колектив, натхнених однією спільною ідеєю, думкою, одним принципом, одним 

стилем і працюють як єдине ціле, чим десять хороших вихователів, які працюють 

поодинці кому і як забажається” [146, с.202]. 

Таким чином, партнерська взаємодія є важливою умовою та засобом 

пошуку і досягнення оптимальної координації дій педагогів, батьків, 

представників органів внутрішніх справ, інших загальноосвітніх закладів, установ 

соціального захисту, громадських організації, медичних установ, закладів 

культури і дозвілля, що дозволяє створювати відносну стійку, саморегулюючу 

систему превенції жорстокої поведінки учнів основної школи. Об'єднання зусиль 

зазначених соціальних партнерів для досягнення спільної мети повинно 

будуватися на різнозначному розподілі між ними функцій, ролей і обов'язків; 

позитивній установці на взаємодію, взаємопідтримку та взаємодопомогу; 
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узгодження спільних дій кожного з соціальних партнерів; чіткому встановлені 

термінів і виконавців; спільного вироблення основних напрямів попередження 

проявів жорсткої поведінки неповнолітніх в умовах ЗНЗ. 

Переходимо до обґрунтування активно - діяльнісного етапу соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. Аналіз суті та особливостей зазначеного процесу, 

здійснений у пункті 1.2, дозволяє виокремити ключові напрями діяльності на 

даному етапі: з педагогічним колективом (забезпечення професійної готовності 

педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу до здійснення 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності); з батьками (формування соціально-

педагогічної обізнаності та активності батьків у питаннях соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності); з учнями основної школи (впровадження комплексу засобів 

анімаційній діяльності у процес соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи, спрямованих на формування в учнів знань, умінь 

та навичок безконфліктної взаємодії з оточуючими і розвиток їх особистісних 

соціально-значущих якостей: толерантності, гуманізму, емпатії, людяності, 

милосердя). Розкриємо зміст діяльності за кожним напрямом. 

Останніми роками законодавча база України активно розширюється 

нормативно-правовими актами, спрямованими на попередження жорстокого 

поводження з учнями в умовах навчально-виховного середовища школи, в яких 

зазначено, що педагоги повинні проводити систематичну, комплексну та 

інноваційну діяльність з профілактики зазначеного негативного явища [29, 32, 

103,105]. Тому очевидною є потреба освітньої системи в педагогах, які готові та 

здатні ефективно використовувати ресурси анімаційної діяльності у соціально-

педагогічному процесі. Необхідність і актуальність професійної підготовки 

педагогів до здійснення профілактичної діяльності засобами анімаційної 

діяльності також доводиться й тим, що психолого-педагогічна служба (у складі 

психолога та соціального педагога) елементарно не встигає вирішувати одночасно 
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усі проблеми учнів, пов’язані з проявами їх агресії або жорстокості, адже 

традиційні механізми й методи зазначеної діяльності (виховні лекції, класні 

години тощо) втратили свою дієвість та ефективність.  

Як зазначає О. Лугова [143], професійна готовність педагога визначається 

його внутрішнім настроєм на певну поведінку, установкою на активні та доцільні 

дії в роботі . На думку В. Сластьоніна [225], професійній готовності педагогів 

притаманні такі характеристики як: психологічна готовність, тобто сформованість 

установок та спрямованості на професійну діяльність; науково-педагогічна 

готовність, тобто володіння необхідним обсягом знань для здійснення діяльності; 

практична готовність, тобто наявність сформованих на рівні, що вимагається, 

вмінь і навичок професійної діяльності; фізична готовність, тобто відповідність 

стану здоров’я і фізичного розвитку вимогам практичної діяльності та 

професійної працездатності. Також автор розкриває необхідність формування 

готовності педагогів до здійснення інноваційної діяльності, стверджуючи, що 

вона складається зі структурних і функціональних компонентів. Якщо в 

структурні компоненти входять мотиваційний, креативний, технологічний і 

рефлексивний компоненти, то критеріями інноваційної діяльності педагога є: 

адекватне сприйняття педагогічних інновацій, творча активність, методологічна і 

технологічна готовність до нововведень, педагогічне інноваційне мислення, 

культура спілкування [225]. 

Отже, професійну готовність педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу до здійснення соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності 

визначаємо як складне багатоструктурне комплексне утворення, що 

характеризується сформованою системою мотивів, якостей, знань, умінь і навичок 

професійної, інноваційної, творчої діяльності з метою соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. Компонентами 

готовності вважаємо: теоретичний, мотиваційний, практичний та особистісно-

якісний. 

Теоретичний компонент передбачає засвоєння педагогами знань щодо 
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ефективних форм, методів та засобів анімаційної діяльності з метою соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Мотиваційний компонент полягає у формуванні стійкої зацікавленості педагогів 

до осучаснення процесу соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи, розвитку прагнень педагогів поповнювати свої 

знання з організації анімаційної діяльності. Практичний компонент готовності 

педагогів характеризується сформованістю соціально-педагогічних умінь і 

навичок організації та упровадження засобів анімаційної діяльності, спрямованих 

на соціально-педагогічну профілактику жорстокої поведінки учнів основної 

школи. Особистісно-якісний компонент передбачає формування у педагогів 

необхідних особистісних якостей для здійснення анімаційної діяльності з метою 

попередження зазначеного явища (педагогічний оптимізм, лідерство, 

організованість тощо). 

Вважаємо, що з метою забезпечення педагогів високим, або хоча б 

достатнім рівнем розглянутих вище компонентів готовності до соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності не достатньо реалізувати окремі методики підготовки, 

важливими є розробка і упровадження комплексної програми зазначеної 

діяльності. 

Мета програми - сформувати компоненти мотиваційного, теоретичного, 

практичного та особистісно-якісного складників професійної готовності педагогів 

до соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності. 

Завдання програми: 

– формування стійкої мотивації та інтересу педагогів до упровадження 

засобів анімаційної діяльності у процес соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи;  

– оволодіння педагогами спеціальними знаннями, вміннями і навичками 

з організації та здійснення анімаційної діяльності з метою профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи; 
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– формування у педагогів необхідних особистісних якостей для 

проведення засобів анімаційної діяльності у процесі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи (педагогічний оптимізм, 

лідерство, організованість, педагогічна майстерність тощо). 

Головними принципами формування готовності педагогів до соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності є: системність, комплексність, гуманізм, демократичність, 

опора на позитивні якості, відкритість та варіативність. 

З метою формування теоретичного компоненту готовності педагогів до 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності нами було розроблено інтерактивні лекції, круглі столи, конференції 

тощо. Формування практичного компоненту готовності передбачено шляхом 

використання педагогічних тренінгів, всеобучів, майстер-класів, ігрових методик 

тощо. З метою формування мотиваційного та особистісно-якісного компонентів 

готовності педагогів до профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності було організовано: арт-терапевтичні заходи, 

творчі вечори, релаксації, мета яких - емоційне розвантаження педагогів, 

розкриття їхнього внутрішнього „Я”, формування наснаги до здійснення 

педагогічної діяльності, формування та розвиток соціально-значущих якостей.  

Отже, результатом упровадження програми формування професійної 

готовності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу до 

здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності є оволодіння педагогами 

знаннями, вміннями та навичками зазначеної діяльності шляхом послідовної, 

систематичної реалізації спеціально розроблених форм, методів і засобів їх 

підготовки, і, як наслідок, отримаємо висококваліфікованого педагога з питань 

організації анімаційної діяльності щодо попередження негативних соціальних 

явищ в учнівському середовищі. 

Наступним напрямом діяльності з ефективного розв’язання проблеми 

дослідження є формування соціально-педагогічної обізнаності та активності 
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батьків у питаннях соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. На основі аналізу 

педагогічної літератури встановлено, що питання важливості і необхідності 

формування батьківської компетентності розглядалися ще у стародавній філософії 

Аристотелем, Сократом та іншими видатними філософами, які зазначали, що 

„бути батьками – дуже відповідальна місія, яка потребує високого рівня 

моральної, духовної та педагогічної культури” [14, 16, 272]. Згодом, ці ідеї набули 

свого поширення в працях Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці та ін. Але 

допомога батькам у вихованні дітей в ті часи не була систематичною та 

організованою, носила епізодичний характер і надавалися лише у разі гострої 

потреби або проблеми, яка вийшла за межі родини і набула суспільного 

характеру. Лише на початку XX ст. поступово почав закладатися досвід 

педагогічної просвіти батьків, шляхом співпраці з педагогічними колективами 

школи, завдяки працям А. Макаренка [146], С. Шацького [267], 

В. Сухомлинського [245].  Метою педагогічної просвіти батьків було надання їм 

допомоги у вихованні дітей через організацію педагогічних загальношкільних 

всеобучів та зборів батьків, що передбачали пропаганду педагогічних знань.  

В наш час система форм, методів та засобів формування педагогічної 

обізнаності батьків є більш різноманітною, адже і коло проблем, які турбують 

сучасні родини, на жаль, також значно розширилось. Одним з актуальних 

негативних явищ сьогодення є жорстока поведінка учнів основної школи, яка 

потребує інноваційного та ефективного механізму попередження, адже традиційні 

способи превентивної діяльності втратили свою ефективність, що 

підтверджується сучасною статистикою фізичних розправ, психологічних 

знущань та жорстоких сцен насилля в учнівському середовищі. Це, у свою чергу, 

потребує від батьків високого рівня соціально-педагогічної обізнаності та 

активності у питаннях соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, які нині визнаються 

дієвими та ефективними у соціально-педагогічній, зокрема, профілактичній 

роботі.  
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З метою формування соціально-педагогічної обізнаності та активності 

батьків у питаннях соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності нами було розроблено та 

упроваджено комплекс заходів, який передбачає: по-перше, інформування батьків 

стосовно суті, особливостей, позитивного потенціалу використання засобів 

анімаційної діяльності у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи; по-друге, включення батьків у активну 

анімаційну діяльність, як механізму підвищення мотивації до застосування її 

засобів у процесі попередження негативної поведінки власних дітей; по-третє, 

формування практичних умінь організації та здійснення батьками анімаційної 

діяльності з метою соціально-педагогічної профілактики жорсткої поведінки 

учнів основної школи.  

Упровадження розробленого комплексу засобів є досить складним, 

об'ємним, комплексним і тривалим процесом, успішність якого безпосередньо 

залежить від дотримання конкретних принципів діяльності (цілісності, 

структурності, системності, цілеспрямованості, комунікативної взаємодії) та 

правильного підбору форм, методів і засобів, відповідно до особливостей даної 

категорії. Адже батьки - це дорослі сформовані особистості, що відрізняються 

високим рівнем самосвідомості, наявністю певного соціального досвіду і поглядів 

на виховання власних дітей.  

Так, з метою інформування батьків стосовно суті, особливостей, 

позитивного потенціалу використання засобів анімаційної діяльності у процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

були розроблені  такі заходи: метод „мозковий штурм» застосовувався для 

приведення батьків в активний стан, шляхом актуалізації вже наявних в них знань 

з проблеми жорстокої поведінки учнів основної школи, шляхів її 

профілактики;батьківські збори-рефлексії („Що нам відомо про анімацію», 

„Сфери застосування засобів анімаційної діяльності») забезпечують формування в 

батьків знань стосовно суті анімаційної діяльності, її засобів та особливостей їх 

застосування в залежності від мети, якої хочуть досягти батьки; батьківські 
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конференції („Анімаційна діяльність: переваги та недоліки”, „Потенціал 

використання засобів анімаційної діяльності у профілактиці жорстокої поведінки 

учнів”) - форма просвіти батьків мета якої розширити, поглибити та закріпити їх 

знання стосовно виховання власних дітей та профілактики негативних проявів у 

поведінці із застосуванням засобів анімаційної діяльності, шляхом обміну між 

батьками власними знаннями і досвідом; батьківські відео-лекторії („Анімаційна 

діяльність у різних країнах”, „Сучасні засоби профілактичної діяльності з учнями 

основної школи”) цікава та ефективна форма роботи з батьками, яка передбачає 

не лише традиційне слухання лекції, а й підкріплення її змісту спеціально 

підібраним відео-рядом фрагментів із сучасних ток-шоу, кінофільмів тощо; 

батьківські тематичні консультації („Некерована дитина”) проводяться за умови 

звернення декількох батьків стосовно схожої проблеми (агресивність, злоба, 

неслухняність, дратівливість, жорстокість дітей тощо ); батьківські ринги являють 

собою дискусійну форму взаємодії, результатом яких є отримання відповідей на 

самостійно розроблені батьками питання стосовно шляхів попередження 

соціально-педагогічних проблем.  

Формування мотивації батьків до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорсткої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності відбувалося у ході проведення таких заходів: день відкритих дверей - 

форма залучення батьків до соціально-виховного процесу в умовах ЗНЗ, шляхом 

їх запрошення на уроки, виховні години, перерви, що забезпечує можливість 

спостерігати за власною дитиною поза межами сім’ї і демонструє її реальні 

позитивні та негативні прояви у поведінці; круглий стіл „Ідеальні батьки - які 

вони?» - форма інтерактивної взаємодії (діалогу) батьків з метою обміну 

досвідом, вироблення спільної думки та визначення оптимального шляху 

розв’язання проблеми, яка обговорюється; метод проблемних ситуації („А як би 

вчинили Ви ?”, „Завжди є вибір”) забезпечує формування мотивації та розвиток 

інтересу батьків до використання різних профілактично-виховних методик, 

шляхом обговорення неоднозначних шляхів попередження батьками проблемних 

ситуації із життя учнів основної школи (Коли мій син/донька підвищує тон, я…; 
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Коли мій син/донька не хоче йти до школи, я…; Коли мій син/донька проявляє 

грубість до оточуючи, я…); батьківські вечори - форма роботи, яка чудово 

згуртовує батьківський колектив та надає наснаги кожному з них, створюючи 

атмосферу невимушеного спілкування та взаємодії між батьками на заздалегідь 

обрану тему, яка є цікавою для переважної більшості батьків. 

Включення батьків у активну анімаційну діяльність, як механізму 

формування вмінь та навичок застосування її засобів у процесі попередження 

жорстокої поведінки власних дітей, здійснювалось через проведення таких 

заходів: колективні творчі заходи („Анімаційний калейдоскоп”, „Ток-шоу”, 

„Разом веселіше”) – сприяють формуванню згуртованості будь-якого колективу 

(батьківського, батьківсько-учнівського, батьківсько-педагогічного); тематичні 

свята („Свято анімаційної діяльності”, „Спортивне свято”, „Свято радості та 

позитиву”); вечори кіно, музики та поезії („Душа співає”, „Педагогічна поезія”) 

сприяють творчому розкриттю батьків, оволодінню ними акторською 

майстерністю, забезпечують вироблення вмінь та навичок творчо представити 

свої ідеї та досвід; фестивалі творчості батьків (Конкурси батьківських талантів) – 

форма взаємодії батьків, мета якої – демонстрація талантів, вмінь та навичок 

батьків, а також розробка спільних батьківських творчих проектів, спрямованих 

на попередження та розв’язання проблем учнів; батьківські тренінги („Сімейний 

аніматор”, „Як змістовно організувати сімейне дозвілля) тощо. 

Отже, результатом упровадження комплексу заходів з формування 

соціально-педагогічної обізнаності і активності батьків з питань соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності є підвищення рівня їх поінформованості стосовно суті, 

особливостей, позитивного потенціалу використання засобів анімаційної 

діяльності у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи; активна участь батьків у заходах анімаційної діяльності 

(загальношкільних святах, спортивних олімпіадах, екскурсіях); сформованість у 

батьків практичних вмінь організації і здійснення анімаційної діяльності з метою 

соціально-педагогічної профілактики жорсткої поведінки учнів основної школи. 
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У підрозділі 1.1 нами було обґрунтовано позитивний потенціал 

використання засобів анімаційної діяльності у процесі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, тому цілком логічним є 

врахування цього факту під час визначення останнього напряму діяльності – 

впровадження комплексу засобів анімаційної діяльності у процес соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, 

спрямованих на формування в учнів знань, умінь та навичок безконфліктної 

взаємодії з оточуючими і розвиток їх особистісних соціально-значущих якостей: 

толерантності, гуманізму, емпатії, людяності, милосердя тощо. 

Метою впровадження комплексу засобів анімаційній діяльності у процес 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи є 

формування толерантної і гуманної поведінки учнів, шляхом активізації їх участі 

у активних та нестандартних формах позакласної діяльності, що відповідають 

інтересам і можливостям учнів основної школи; сприяють розвитку їх здібностей 

адекватно оцінювати свої і чужі емоції та поведінку; допомагають ясно мислити, 

досліджувати і аналізувати реальність; навчають учнів співчуттю, толерантності, 

гуманізму; розвивають в них відкритість, вміння висловлювати своє ставлення до 

інших; сприяють досягненню внутрішньої гармонії і врівноваженості; розвивають 

позитивні „людські» сторони характеру. 

До завдань впровадження комплексу засобів анімаційній діяльності у 

процес соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи відносимо: створення позитивного соціально-психологічного клімату, що 

сприяє особистісному і творчому розвитку учнів основної школи у процесі 

невимушеної анімаційної діяльності; включення підлітків в активну творчу 

діяльність через організацію культурно-виховних, розважальних, творчих, 

інтерактивних заходів; інтеграцію групової, фронтальної та індивідуальної форм 

анімаційної діяльності; розвиток колективізму, взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

самоврядування тощо. 

З метою розв’язання поставлених завдань було розроблено комплекс засобів 

анімаційній діяльності з соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
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поведінки учнів основної школи, які структуровані відповідно до їх впливу на 

різні сфери учнів: когнітивну, якостей учнів, ціннісно-мотиваційну, діяльнісно-

поведінкову.  

Першою групою методів та відповідних засобів анімаційної діяльності з 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи є 

засоби впливу на когнітивну сферу учнів основної школи,які спрямовані на 

формування знань учнів щодо позитивної, толерантної, гуманної поведінки та 

взаємодії з оточуючими, де механізмами виступає інформування та переконання, 

а засобами: історичні аналогії, байки, біблійні притчі, приклади з життя відомих 

людей, інтерактивні лекції, відео-лекторії тощо. Шляхом отримання та 

сприйняття запропонованої інформації, переконуючись в правоті сказаного, учні 

формують власну систему роздумів та поглядів на світ, соціальні відносини та 

проблеми, які існують у суспільстві. При цьому учні, оцінюючи отриману 

інформацію, або затверджуються у своїх поглядах, позиціях, або коректують їх. У 

процесі передачі когнітивних знань важлива роль відводиться також методу 

самовиховання, який передбачає, що учні усвідомлено, самостійно, у процесі 

пошуку вирішення певної соціальної проблеми формують власний комплекс 

способів та шляхів її розв’язання. Важливим є самостійні роздуми та логічні 

висновки, зроблені учнями самостійно.  

Так, метою анімаційної діяльності щодо впливу на ціннісно-мотиваційну 

сферу учнів основної школи у контексті проблеми профілактики жорстокої 

поведінки визначено вироблення в учнів неприйняття конфліктів, образ, 

маніпуляції, ігноруванні інших; формування спрямованості й мотивації до 

конструктивних, толерантних, мирних способів і шляхів розв’язання проблем у 

міжособистісному спілкування з однолітками та дорослими. До засобів 

анімаційної діяльності ми віднесли: читання та обговорення притч „Який вовк 

переможе? ”, „Нічого спільного”, „Легенда фрески да Вінчі” , інтерактивну 

лекцію „Булінг - назва нова, явище відоме”; відео-лекторій „Страшно жити у 

страху”; тренінгові заняття „Маніпулятор та гідність”, „Засоби не завжди 

виправдовують мету”; бесіди з використанням відео-роликів „Жорстокість у 
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сучасному світі», „Наслідки жорстокої поведінки”; правовий семінар „Кожна 

дитина-індивідуальність. Юридична абетка”. 

Методами анімаційної діяльності та відповідними засобами впливу на 

формування особистісних якостей учнів, з метою соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, визначено такі, що 

сприяють формуванню й розвитку соціально-значущих якостей учнів: 

толерантності, милосердя, гуманізму тощо, які є повною протилежністю 

жорстокості. До основних засобів анімаційної діяльності, що забезпечують 

вищеназване відносимо: методичні вправи „Друг у небезпеці”, „Людина”; 

екскурсії до притулків;, ігрові методики „Допоможи ближньому”, „Хто я ?»; вечір 

поезії „Ти знаєш що ті людина? ”; творчі майстерні „Кольори людських почуттів”; 

інтерактивні лекцій та круглі столи з залученням видатних представників науки, 

мистецтва, спорту, які забезпечать розвиток людських почуттів і моральних 

якостей учнів, сформують розуміння необхідності взаємодопомоги, 

співробітництва, підвищення інтересу до науки, культури і спорту, як 

альтернативних шляхів виходу власним негативним емоціям та способів зняття 

емоційної напруги та стресу. 

Переходимо до розгляду наступної групи методів та відповідних засобів 

анімаційної діяльності з соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи, до яких відносимо засоби впливу на діяльнісно-

поведінкову сферу учнів, яка передбачає розвиток у підлітків ініціативності, 

впевненості у власних силах, наполегливості, витримки, емоційної стійкості, 

вміння долати труднощі з метою досягнення поставленої мети, формування 

навичок керування поведінкою, як передумови соціально-педагогічного 

попередження негативної, агресивної та жорстокої поведінки учнів основної 

школи; забезпечує підвищення комунікативної компетентності учнів у ході 

практичної взаємодії з однолітками і дорослими, а також формує їх уміння та 

навички розв’язання конфліктних ситуацій без застосування агресії, жорстокості 

та насилля. Основний вплив на формування зазначеної сфери, на нашу думку, 

мають засоби активної анімаційної профілактично-виховної діяльності, а саме: 
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спортивні естафети „Найспритніший та найсильніший”, методичні ігри на 

взаємодію у колективі; виховні години на тему „Олімпійські чемпіони. Їх шлях до 

успіху”, „Спорт проти агрессіїї”, тренінги, школа медіації, форум-театр, арт-

терапевтичні майстерні, тощо. 

На оцінювальному етапі соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності здійснюється 

періодична оцінка і аналіз ефективності та результативності застосованих форм, 

методів і засобів роботи, розробляються рекомендації з метою вироблення 

стратегій самостійного подолання учнями основної школи негативних проявів у 

власній поведінці та поведінці оточуючих. Зазначений контроль реалізується під 

час проведення спостереження, індивідуальних бесід з учнями, консультацій з 

батьками та педагогічними працівниками школи тощо, з метою досягнення 

максимального профілактичного ефекту. 

Останній блок розробленої системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності -

діагностично-результативний, який передбачає визначення результативності 

розроблених форм, методів та засобів через оцінювання отриманих результатів на 

основі критеріїв і показників.  

Аналіз довідкових джерел [233, 237] показав, що поняття „критерій” 

походить від грецького „kriterion” і являє собою засіб (ознаку), на підставі якої 

формується оцінка, визначення чи класифікація будь-чого; мірило будь-чого. 

Тому доцільно розглядати критерій, як певний орієнтир для здійснення оцінки 

результатів. Інше визначення наводиться в словнику С. Ожегова, яке на нашу 

думку, розкриває філософський, гносеологічний зміст поняття „це мірило для 

оцінки істинності судження або факту. Таке положення або ознака, за яким можна 

визначити істинність або хибність судження. Формальним критерієм істини 

служать логічні закони: все, що не містить у собі внутрішнього протиріччя, 

логічно можливо, але для того, щоб бути істинним, воно повинно відповідати і 

матеріальному критерію, тобто і фактичному змісту думки” [184]. У педагогічній 

галузі поняття „критерій» визначається як міра оцінювання досліджуваного явища 
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та тих змін, які відбулися у розвитку окремих складових чи особистості в цілому в 

результаті експериментального навчання та спеціально створених педагогічних 

умов, за яких визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам 

експерименту [238,  240]. Отже, критерії є певним засобом за допомогою якого 

вимірюють рівні, ступені прояву того чи іншого явища а також ефективність 

упровадження спеціальних педагогічних умов. Важливим вважаємо науковий 

підхід до визначення критеріїв В. Полонського [208], який наголошує на 

важливості їх правильного визначення у педагогічному дослідженні і висуває такі 

вимоги: однакове розуміння сутності критеріїв як розробником, так і експертом, 

які оцінюють роботу; критерії повинні бути співвіднесені з типом дослідження та 

його етапами; конструктивно розкриті, представлені у вигляді стандартизованого 

опису, що відображає як якості, так і ступінь їхнього прояву. 

Характеризуючи суть поняття „показник», науковці відмічають, що воно, 

поряд із критерієм, розглядається як засіб, за допомогою якого вимірюють чи 

схвалюють альтернативи найбільш оптимального рішення практичних завдань в 

існуючих або заданих конкретних умовах. Як зазначає О. Макарова [147], 

критерій ширший ніж показник, він є складовим елементом критерію та 

характеризує його зміст. Показник відносно критерію виступає як часткове до 

загального. Отже, критерій виражає найбільш загальні ознаки, за допомогою яких 

порівнюються педагогічні явища та відбувається оцінка, а ступінь його прояву, 

якісна сформованість виражається безпосередньо у конкретних показниках. 

Схожої думки дотримується І. Богданова [35, с. 117]: „критерій – поняття ширше, 

ніж показник. При одному критерії може бути ціла низка показників. Водночас, 

між показником та критерієм існує тісний зв’язок, оскільки якість показника 

залежить від того, наскільки він об’єктивно та повно характеризує прийнятий 

критерій і, навпаки, правильний вибір показників зумовлений науково 

обґрунтованим вибором критерію”. Аналогічні погляди мають дослідниці Г. 

Іванова та Е.Шакірова [115], які стверджують, що показник виступає конкретним 

вимірювачем критерію, робить його доступним для спостереження, відображаючи 

окремі властивості та ознаки об’єкта, що досліджується, і слугує засобом 
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накопичення кількісних та якісних даних для критеріального узагальнення. 

Отже, можна зробити такі узагальнення: критерій – це якість, властивість 

досліджуваного об’єкта, що дає можливість судити про його стан, рівень 

функціонування й розвитку. У свою чергу, показник – це кількісна або якісна 

характеристика обраного критерію досліджуваного об’єкта. У дослідженні під 

кількісними показниками розуміємо показники, значення яких виражаються 

числами, до якісних відносимо показники описового характеру, значення яких 

виражаються не числовою, а змістовної характеристикою. У ході виокремлення 

критеріїв та показників жорстокої поведінки учнів основної школи, 

керуватимемось науковими ідеями Й. Ісаєва [118], який зазначав що вони 

повинні: забезпечувати вимірювання всіх компонентів, що утворюють дане 

явище, і відображати взаємозв’язки між усіма складовими досліджуваного 

феномену; розкриватися через призму якісних і кількісних ознак, міра прояву 

яких дозволила б говорити про більший чи менший ступінь прояву досліджуваної 

проблеми; демонструвати динаміку змін якостей критеріїв та відповідних 

показників, що вимірюються в часі та освітньо-культурному просторі. Важливими 

також є застереження Г. Іванової та Е. Шакірової [115], які наголошують, що 

кількість критеріїв, так і кількість показників має бути зведено до мінімуму, адже 

процедура оцінювання повинна бути простою.  

Зазначених наукових позицій у визначенні кількості та якості критеріїв та 

показників дотримуються й автори проаналізованих нижче робіт, які за 

тематикою також стосуються проблеми соціально-педагогічної профілактики 

різних проявів негативної поведінки учнів, до якої жорстока поведінка 

відноситься безпосередньо. 

Так, В. Ролінський [220] у процесі дослідження проблеми насильства щодо 

підлітків, розглядав такі критерії та відповідні показники девіантної поведінки 

підлітків: когнітивний (знання про насильство, його місце в житті та його види й 

ознаки); емоційно-вольовий (активність в оволодінні вміннями, навичками 

протидії насильству); діяльнісно-поведінковий (дотримання норм і правил 

відповідальної поведінки).  
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Н. Мамедова [157], вивчаючи формування толерантності, як ключову 

проблему для всього світу, істотну складову вільного суспільства і стабільного 

державного устрою, необхідним вважала розвиток у кожної особистості таких 

важливих людських якостей, як відповідальність, доброзичливість, стриманість, 

терпимість. Авторка, формуючи толерантність студентів  вищих навчальних 

закладів, визначила низку критеріїв і показників толерантної поведінки: 

мотиваційний критерій із показниками: усвідомлення необхідності толерантної 

взаємодії, прагнення до відкритої взаємодії; когнітивний критерій із показниками: 

наявність чітких знань про толерантність та її прояви в студентському віці; 

обізнаність із методами, формами та технологіями формування толерантності; 

поведінковий критерій із показниками: вміння толерантно спілкуватися з 

оточуючими; дотримання норм і правил толерантної поведінки; рефлексивний 

критерій і показниками: самоконтроль власної поведінки в різних ситуаціях; 

прагнення до вдосконалення власних умінь толерантного спілкування. 

Т. Федорченко [256], розробляючи соціально-педагогічні засади 

профілактики девіантної поведінки школярів і досліджуючи психолого-

педагогічну та соціальну природу відповідальності у неповнолітніх через призму 

їх ставлення до навчання, спілкування, способу життя, скоєння правопорушень, 

центральним утворенням у формуванні відповідальності, розглядає моральну 

духовність особистості (самостійність, ініціативність, готовність відповідати за 

наслідки своїх дій). Авторка виділяє в структурі „відповідальної особистості» такі 

критерії та показники: когнітивний (знання про соціальні норми та цінності, 

соціальні уявлення та розуміння соціальної дійсності); емоційно-ціннісний 

(формування у школярів позитивної спрямованості, засвоєння й осмислення 

ціннісних орієнтацій); діяльнісно- поведінковий (набуття умінь і навичок 

відповідальної поведінки та свідоме їх дотримання). 

А. Стрелковська [244] у процесі формування позитивно-спрямованої 

поведінки молоді засобами соціальної реклами наголошувала на розвитку такої 

поведінка особистості, яка відповідає суспільним нормам й очікуванням, 

ґрунтується на системі загальнолюдських цінностей і є ознакою соціалізованості 
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особистості. У дослідженні авторкою з’ясовано особливості позитивно 

спрямованої поведінки молоді, які полягають у формуванні базових життєвих 

концепцій, становленні світогляду та стійкої самосвідомості, утвердженні ідей, 

ідеалів, цінностей, норм, принципів духовної та практичної життєдіяльності, 

вибір системи життєвих орієнтирів, ведення здорового способу життя та, зокрема, 

визначено основні структурні компоненти позитивно спрямованої поведінки - 

суспільно-ціннісний та мотиваційно-діяльнісний, а також її рівні сформованості у 

молодої людини – низький середній, високий. 

В. Муромець [167], досліджуючи процес формування у підлітків готовності 

до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах визначила такі  критерії 

та показники: когнітивний – розуміння сутності прояву взаєморозуміння у 

міжособистісному спілкуванні; обізнаність з мовного етикету та культури 

спілкування; усвідомлення моральної значущості налагодження взаєморозуміння 

та способів його прояву у діалозі; емоційно-ціннісний – прагнення проявляти 

взаєморозуміння у різних життєвих ситуаціях; оволодіння цінністю досягнення 

взаєморозуміння під час комунікативної взаємодії; бажання розуміти емоції та 

висловлювання партнера; діяльнісно-поведінковий – вияв емпатійного ставлення 

до партнера під час комунікативної взаємодії; уміння толерантно вирішувати 

конфліктні ситуації; саморегуляція поведінки під час спілкування) та виявлено 

рівні сформованості готовності підлітків до взаєморозуміння (високий, середній, 

низький). 

Отже, очевидним є факт, що єдиних та чітких підходів, характеристик, 

особливостей та ознак емпіричного дослідження феномену жорсткої поведінки 

учнів основної школи у соціальній педагогіці ще не вироблено. Критерії та 

показники поведінки, яка відхиляється або порушує загальноприйняті у 

суспільстві норми, визначаються дослідниками відповідно до особливостей і 

завдань їх експериментальної роботи, психо-вікових, індивідуальних, соціальних 

та інших  характеристик досліджуваних ними соціальних об’єктів та явищ. 

Враховуючи теоретичний та практичний досвід, ідеї та погляди наукових  

попередників, розроблено відповідний до мети і специфіки дослідження 
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критеріальний апарат та діагностичний інструментарій оцінки жорстокої 

поведінки учнів основної школи, як актуальної соціально-педагогічної проблеми 

сучасних загальноосвітніх закладів освіти. Враховуючи те, що жорстока 

поведінка учнів основної школи є складним психо-соціальним феноменом і 

включає комплекс соціально детермінованих характеристик негативної поведінки 

індивіда, у якій поєднується одразу декілька проблемних складових, нами обрано 

відповідні критерії й показники прояву жорстокої поведінки учнів основної 

школи, на які здійснюватиметься соціально-педагогічний вплив: 

1. Зважаючи на проаналізоване і визначене у параграфі 1.1 психологічне та 

емоційне підґрунтя формування й розвитку феномену жорстокості в учнівському 

середовищі, важливе місце у структурі критеріальної бази дослідження, займає 

ціннісно-мотиваційний критерій. Адже ціннісно-мотиваційнасфера, точніше ─ 

будь-які порушення у її функціонуванні, призводять до деформації поведінки і 

взаємовідносин учня з оточуючими. Вважаємо, що саме ці складові (цінності і 

мотивація) відображають бажання, спрямованість і внутрішнє прагнення учня 

керувати власним емоційним станом, поведінкою в різних умовах негативного, 

агресивного, жорстокого середовища у самостійно обраному напрямі. 

Показниками зазначеного критерію та методиками їх діагностування було 

обрано такі: 

• рівень усвідомлення і засвоєння загальнолюдських соціальних 

цінностей: гуманізм, щирість, милосердя (контент аналіз творів „Для чого 

потрібно добро? ”, „Цінність дружби»; методичні ігри „Заверши речення”, „У 

світі бажань”); 

• прагнення до позитивної взаємодії у соціальному середовищі 

(Методика на визначення спрямованості особистості, Методика незакінчених 

речень); 

2. Когнітивний критерій включає теоретичні знання учнів основної школи 

про проблему жорстокої поведінки, її негативний характер та наслідки; 

обізнаність щодо конструктивних способів та шляхів розв’язання проблем у 

міжособистісному спілкування з однолітками та дорослими. 
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Даний критерій визначатимемо та діагностуємо за такими показниками та 

методиками як: 

• повнота, системність знань стосовно суті, негативного характеру та 

наслідків жорстокої поведінки(Анкетування „Що ми знаємо про жорстокість?”; 

контент-аналіз змісту творів учнів щодо існуючих серед них проблем у процесі 

спілкування, взаємодії, дозвілля) ; 

• обізнаність з конструктивних, ненасильницьких шляхів та способів 

вирішення конфліктних ситуацій (Опитувальник соціально-комунікативної 

компетентності; методи педагогічного спостереження; рольові ігрові методики);  

3. Критерій якостей особистості забезпечує діагностику проявів жорстокої 

поведінки учнів основної школи за показником: 

• сформованості соціально-значущих якостей учнів основної школи, 

необхідних для позитивної взаємодії у соціумі: доброта, толерантність, гуманізм, 

емпатія, щирість; (тестування „Наскільки Ви толерантні?”; методичні вправи на 

взаємодію з оточуючими „Допоможи ближньому”, „Відкритий для світу”). 

4. Обґрунтовуючи діяльнісно – поведінковий критерій, зауважимо, що 

специфічним та інноваційним у соціально-педагогічній профілактиці жорстокої 

поведінки учнів основної школи (у межах нашої роботи) є її здійснення через 

залучення учнів основної школи до активної участі у анімаційній діяльності, а 

також використання її засобів з метою розв’язання зазначеної проблеми. Крім 

того, зазначений критерій характеризує низку важливих умінь учнів основної 

школи з метою попередження жорстокості у поведінці: здатність контролювати 

власну злість, агресію, негатив; відкритість у спілкуванні, гнучкість у взаємодії з 

оточуючими, здатність до знаходження компромісу, вміння співпереживати, 

допомагати і підтримувати інших у складних або проблемних ситуаціях. 

Показниками діяльнісно – поведінкового критерію та методиками їх 

діагностування ми визначили такі: 

• сформованість умінь та навичок толерантної, безконфліктної поведінки, 

свідоме їх застосування (Методика „Особистісна агресивність і конфліктність” 

Є. Ільїна і П. Ковальова; методичні вправи)  
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• участь у соціально значущих видах анімаційної діяльності, 

ініціативність у виконанні суспільних доручень (Метод експертної оцінки 

практично-творчої діяльності учнів основної школи). 

Визначившись із критеріями і показниками жорстокої поведінки учнів 

основної школи, вважаємо доцільним перейти до характеристики рівнів прояву 

зазначеного феномену. У залежності від ступеня прояву жорстокої поведінки 

учнів основної школи відповідно до зазначених критеріїв та показників, нами 

виокремлено традиційні для соціально-педагогічних досліджень рівні прояву 

зазначеної поведінки: низький, середній, високий. Зазначимо, що позитивна 

динаміка просування учнів основної школи від високого до низького рівня 

дозволяє стверджувати про ефективність процесу соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційній 

діяльності.Учні основної школи, в яких виявлено низький рівень прояву 

жорстокої поведінки, мають ґрунтовні знання щодо негативного характеру 

жорстокої поведінки таїї наслідків, зокрема, стосовно її руйнуючого впливу на 

фізичне та морально-психологічне здоров’я людини; чітко знають норми і 

правила поведінки у соціумі та розуміють важливість і необхідності їх 

дотримання задля толерантних взаємин з оточуючими; добре обізнані щодо 

толерантних шляхів та гуманних способів вирішення конфліктних ситуацій, 

зокрема, досвідченні щодо позитивногопотенціалу засобів позанавчальної, 

дозвіллєвої, та, зокрема, анімаційної діяльності. Також вони є емоційно-стійкими, 

спокійними, впевненими у собі, позитивними особистостями, які завжди відкриті 

до спілкування, готові допомогти іншим, проявити чуйність, толерантність, 

гуманізм стосовно оточуючих, добре усвідомлюють основні принципи 

толерантної взаємодії: „всі люди різні”, „кожна людина має право на свою 

індивідуальність”, „моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої 

людини”. У власній поведінці такі учні чітко дотримуються соціальних норм і 

правил поведінки. Крім того, вони є активними учасниками позанавчальної 

анімаційної діяльності і завжди виявляють ініціативність у виконанні суспільних 

доручень. 
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Учні основної школи, у яких виявлено середній рівень прояву жорстокої 

поведінки, мають достатні знання щодо суті феномену жорстокої поведінки 

людини, частково обізнані стосовно негативного впливу такої поведінки на 

фізичне та морально-психологічне здоров’я людини; знають стандартні шляхи і 

способи вирішення конфліктних ситуацій без застосування агресії та жорстокості, 

частково розуміють профілактичний потенціал засобів поза навчальної 

анімаційної діяльності; освічені деякими соціальними нормами і правилами 

поведінки у соціумі, частково розуміють важливість й необхідність їх 

дотримання. Середній рівень прояву жорстокої поведінки притаманний тим 

учням основної школи, які недостатньо володіють етикетом та культурою 

поведінки і спілкування з іншими людьми; не в повній мірі усвідомлюють 

моральну значущість налагодження толерантної, гуманної, доброзичливої 

взаємодії та взаєморозуміння у процесі спілкування, не завжди мають бажання 

проявляти його під час життєдіяльності у соціумі. Окрім того, в учнів зазначеного 

рівня недостатнє прагнення виявляти взаєморозуміння у різних життєвих 

ситуаціях; нестійке бажання розуміти емоції і висловлювання інших й прийняття 

цінності досягнення взаєморозуміння під час комунікативної взаємодії. Таким 

учням іноді важко самостійно налагоджувати соціальний контакт з оточуючими, 

толерантно вирішувати міжособистісні конфлікти та регулювати власну 

поведінку під час спілкування з однолітками та дорослими.  

Учні основної школи, в яких виявлено високий рівень прояву жорстокої 

поведінки не обізнані стосовно її наслідків та негативного впливу на фізичне та 

морально-психологічне здоров’я людини; погано володіють знаннями щодо 

безконфліктних способів вирішення проблемних ситуацій, не освіченні у 

питаннях профілактичного потенціалу засобів анімаційної діяльності; крім того, 

вони не можуть перерахувати основні соціальні норми і правила поведінки в 

соціумі, не розуміють важливість та необхідність їх дотримання. Такі учні не 

бажають і не вміють самостійно налагоджувати взаєморозуміння з іншими 

людьми, толерантно вирішувати конфліктні ситуації та регулювати власну 

поведінку під час спілкування з оточуючими. Також для учнів з високим рівнем 
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жорстокої поведінки характерними є емоційна й психологічна нестійкість, 

дратівливість, легкозбуджуваність, роздратованість, частий негативний настрій та 

закритість у спілкуванні з іншими. Крім того, вони не беруть участь у 

позанавчальній анімаційній діяльності, завжди виявляють байдужість та 

ігнорування у виконанні суспільних доручень. 

Отже, профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи є важливим 

завданням сучасної соціально-педагогічної теорії та практики, успішне 

розв’язання якого сприятиме зниженню негативних явищ у суспільстві, 

формуванню толерантних та гуманних відносин між людьми, розвитку соціально-

значущих позитивних рис молодого покоління, яке представляє майбутнє нашої 

держави, її миру та добробуту. 

Здійснивши пошук вирішення проблеми соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності та узагальнивши досвід науковців, зазначену діяльність представлено 

нами у вигляді системи (рисунок), в якій відображено основні необхідні 

взаємозалежні, теоретично обґрунтовані блоки: функціонально-цільовий 

(визначення мети, завдань та функцій діяльності); суб’єкт-об’єктний (визначення 

суб’єктів і об’єктів соціально-педагогічної профілактики); концептуальний 

(виокремлення нормативно-правової бази та принципів соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності); змістовно-процесуальний (технологічне забезпечення процесу 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності); діагностико-результативний (визначення 

результативності розробленої системи через оцінювання отриманих результатів 

на основі критеріїв і показників).  

Розроблено критерії та відповідні показники жорстокої поведінки учнів 

основної школи: когнітивний, якостей особистості, ціннісно-мотиваційний і 

діяльнісно-поведінковий. Обґрунтовано рівні жорстокої поведінки учнів основної 

школи (низький, середній, високий). 
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Висновки до розділу 1 

Здійснений аналіз теоретичних засад соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності став 

підставою для висновків. 

Порушена в дослідженні проблема є складним, комплексним феноменом, 

який нині є предметом вивчення різних наукових галузей (педагогіки, соціології, 

юриспруденції, психології, соціальної педагогіки тощо). Науковий дискурс 

проблеми включає три основні дослідницькі завдання: характеристика жорстокої 

поведінки учнів основної школи як негативного соціального явища; визначення 

суті й особливостей соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності; розробка системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності. 

Проведений аналіз наукових джерел (О. Безпалько, Ю. Галагузової, 

А. Капської, О. Караман, В. Оржеховської, А. Поляничко та ін.) дозволив 

визначити жорстоку  поведінку учнів основної школи як сукупність їхніх 

деструктивних дій і вчинків емоційно-негативного забарвлення з прагненням 

завдати дискомфорт будь-якого характеру (психологічний, фізичний, 

економічний тощо) іншій живій істоті. Особливостями учнів основної школи, які 

детермінують прояви жорстокої поведінки визначено: несформованість стійких 

механізмів соціально схвалюваної поведінки через прагнення до самостійності, 

незалежності, самовираження; негативізм, замкнутість, агресивність через 

комплекси щодо власної зовнішності, іміджу, групової або соціальної 

приналежності; неусвідомлення негативних наслідків жорстокої поведінки через 

недостатність життєвого досвіду; „стадний” інстинкт жорстокості („роблю, як усі” 

або „не хочу бути білою вороною”) через високий рівень залежності від інших; 

посилена збудливість, емоційна нестійкість, підвищена грубість та імпульсивність 

через прискорений фізіологічний і статевий розвиток.  

Теоретичний аналіз філософських, історичних, соціологічних, 

психологічних, педагогічних, соціально-педагогічних праць щодо розробки теорії 
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і практики соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи висвітлює її гостру актуальність в сучасних умовах; нагальними є 

осучаснення зазначеної діяльності в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладах; технологізація соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, підготовка 

педагогічних працівників та батьків учнів до її ефективного здійснення. 

Теоретично обґрунтовано, що використання засобів анімаційної діяльності у 

роботі з учнями основної школи, за умови правильної її організації та здійснення, 

є дієвим механізмом соціально-педагогічної профілактики проявів жорстокої 

поведінки. На основі аналізу наукових праць (В. Бочарової, І. Звєрєвої, Т. Лесіної, 

М. Нікітського, Н Максимовської, Л. Тарасова та ін.) визначено, що соціально-

педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності є спеціально організована в загальноосвітньому 

навчальному закладі діяльність усіх суб’єктів соціального середовища з 

виявлення й попередження проявів жорстокої поведінки учнів основної школи 

через упровадження засобів анімаційної діяльності (шкільна медіація, арт-терапія, 

форум-театр, кінотерапія, гуртки, екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), 

спрямованих на подолання їхніх негативних емоцій, покращення 

психоемоційного стану, формування соціально значущих якостей (толерантності, 

емпатії, гуманізму тощо) і налагодження їхньої безконфліктної взаємодії з іншими 

людьми. З’ясовано особливості використання засобів анімаційної діяльності в 

соціально-педагогічній профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи: 

орієнтація на самостійний і вільний вибір учнями форми діяльності; урахування 

інтересів і захоплень учнів; невимушений, нерегламентований і творчий характер 

діяльності; забезпечення активізації вольових ресурсів, прагнень і життєвих 

ідеалів учнів, які сприяють попередженню негативізму та жорстокості. 

На підставі проведеного аналізу процесу профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів 

констатовано недостатнє використання потенціалу засобів анімаційної діяльності, 

що зумовило розробку системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
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поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, яка представляє 

собою єдність функціонально-цільового, суб’єкт-об’єктного, концептуального, 

змістовно-процесуального й діагностико-результативного блоків.  

На основі аналізу наукових праць (Н. Мамедової, В. Муромець, 

В. Ролінського, А. Стрелковської, Т. Федорченко та ін.) розроблено критерії і 

показники жорстокої поведінки учнів основної школи: ціннісно-мотиваційний 

(усвідомлення і засвоєння загальнолюдських соціальних цінностей: гуманізм, 

щирість, милосердя тощо; прагнення до позитивної взаємодії у соціальному 

середовищі); когнітивний (повнота, системність знань стосовно негативного 

характеру та наслідків жорстокої поведінки; обізнаність з конструктивних, 

ненасильницьких шляхів та способів вирішення конфліктних ситуацій); якостей 

особистості (сформованості соціально-значущих якостей, необхідних для 

позитивної взаємодії у соціумі (доброта, толерантність, гуманізм, емпатія, 

щирість); діяльнісно-поведінковий (сформованість умінь та навичок толерантної, 

безконфліктної поведінки, свідоме їх застосування; активна участь у соціально-

значущих видах анімаційної діяльності, ініціативність у виконанні суспільних 

доручень). Обґрунтовано рівні жорстокої поведінки учнів основної школи 

(низький, середній, високий). 

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [63, 65; 67-71; 73; 75; 76; 78; 79]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Організація і методика експериментального дослідження 

 

Результати теоретичного аналізу проблеми жорстокої поведінки учнів 

основної школи як негативного соціального феномену; визначення суті й 

особливостей її соціально-педагогічної профілактики; встановлення потенціалу і 

специфіки використання засобів анімаційної діяльності у соціально-педагогічній 

профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи, а також обґрунтування 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності є достатнім і необхідним підґрунтям для 

подальшого наукового пошуку. 

Відповідно до поставлених дослідницьких завдань, вважаємо необхідним 

експериментально перевірити ефективність системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Експериментальна робота проводилась упродовж 2014-2017 років та 

складалась з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного.  

На констатувальному етапі експерименту було поставлено такі дослідницькі 

завдання: визначити бази проведення експериментальної роботи, а саме 

загальноосвітні навчальні заклади, де доцільно проводити практичне 

дослідження; здійснити діагностику рівнів прояву жорстокої поведінки учнів 

основної школи за розробленими критеріями і показниками та виокремити 

експериментальну і контрольну групи; визначити рівень теоретичної і практичної 

готовності педагогічного колективу та батьків до соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 
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Відповідно до першого завдання базами для проведення експериментальної 

роботи були обрано такі загальноосвітні навчальні заклади: Харківська 

спеціалізована загальноосвітня школа № 114, Харківський педагогічний ліцей № 

4, Харківська спеціалізована загальноосвітня школа ім. Сергєєва № 16, 

Хотімлянська загальноосвітня школа № 1, Чугуївська загальноосвітня школа № 7. 

Вибір зазначених загальноосвітніх навчальних закладів обумовлений збігом 

соціально-виховних профілактичних умов, наявністю соціально-психологічної 

служби, розгалуженістю системи позанавчальної діяльності, приналежністю шкіл 

до одного регіону України (Харків та Харківська область). 

Загалом експериментальною роботою було охоплено: учні основної школи 

– 506 осіб; соціальні педагоги, шкільні психологи, класні керівники - 35 осіб; 

батьки учнів основної школи – 434 особи. Загальна сукупність вибірки складала 

975 осіб. Визначена кількість учасників експериментального дослідження є 

достатньою для проведення соціально-педагогічного експерименту та реалізації 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційній діяльності у соціально-виховне середовище 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Доцільним є обґрунтування залучення батьків учнів основної школи та 

педагогічного колективу середніх закладів освіти в яких вони навчаються до 

експериментального дослідження. Вважаємо, що здійснення комплексної, 

систематизованої та ефективної соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційній діяльності є неможливим 

без діагностики соціально-педагогічного і профілактично-виховного потенціалу 

педагогів та батьків, які виховують, навчають та розвивають учнів, адже саме за 

такої умови - дані, що отримані у ході діагностики, забезпечать можливість, по-

перше, визначити наявний дійсний рівень сформованості знань та умінь батьків 

учнів основної школи та педагогічного колективу стосовно проблеми 

профілактики жорсткої поведінки, її специфіки та наслідків; по-друге, – дозволить 

визначити наявні у соціально-виховному середовищі загальноосвітніх навчальних 

закладів та у системі родинного виховання негативні умови й механізми, які 
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можуть сприяти формуванню й розвитку жорстокої поведінки учнів основної 

школи. Отже, якісно здійснена діагностика на констатувальному етапі 

експерименту, а саме правильно підібраний та розроблений діагностичний 

інструментарій, забезпечить подальше ефективне упровадження системи 

соціально-профілактичної профілактики проблеми жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Розпочнемо аналіз діагностики жорстокої поведінки учнів основної школи 

за першим – ціннісно-мотиваційним критерієм,  показниками якого визначено 

рівень усвідомлення і засвоєння учнями загальнолюдських соціальних цінностей 

(гуманізм, щирість, милосердя тощо) і прагнення учнів основної школи до 

позитивної взаємодії у соціальному середовищі. 

З метою діагностики рівню усвідомлення і засвоєння учнями основної 

школи загальнолюдських соціальних цінностей (гуманізму, щирості, милосердя 

тощо) ми провели контент-аналіз їх творів на тему „Для чого потрібно добро?”, 

„Цінність дружби”, який дозволив визначити, що більшість учнів визнають 

важливість дружби, добра, щирості, гуманізму та позитиву у житті кожної 

людини, а саме: 39% учнів ХСШ №16, 41% учнів ХПЛ № 4, 38% учнів ХСШ№ 

114; 40% учнів ЧЗОШ № 7; 39% учнів ХЗШ № 1.  

Також даний показник було продіагностовано у ході проведення гри 

„Заверши речення” та методки на визначення емпатії А. Меграбяна і 

М. Епштейна, мета яких – шляхом спостереження за учнями, аналізу їх відповідей 

на запропоновані чіткі та риторичні запитання, встановити на скільки вони є 

відкритими до оточуючих, чи здатні вони почути та зрозуміти іншого, чим саме 

вони керуються при виборі товаришів, що учні засуджують у поведінці 

оточуючих, які обставини можуть спонукати їх до негативних думок та вчинків 

тощо. У ході проведення методик виявлено, що переважна більшість учнів 

основної школи керується у своїй діяльності та під час взаємодіїї з оточуючими 

особистими бажаннями і прагне до задоволення власних потреб, іноді навіть 

поступаючись інтересами інших (29% учнів ХСШ №16, 31% учнів ХПЛ № 4, 28% 

учнів ХСШ№ 114; 30% учнів ЧЗОШ № 7; 29% учнів ХЗШ № 1); крім того, вражає 
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тенденція розподілу на мікро-групи у межах учнівського класу, що свідчить про 

відсутність колективного духу, дружності (42% учнів ХСШ №16, 37% учнів ХПЛ 

№ 4, 45% учнів ХСШ№ 114; 42% учнів ЧЗОШ № 7; 44% учнів ХЗШ № 1).  

Результати діагностики представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Рівні усвідомлення і засвоєння учнями основної школи 

загальнолюдських соціальних цінностей на констатувальному етапі 

експерименту (кількістьу %) 

Групи 
Рівні 

низький середній високий 

ХСШ № 16 32 41 27 

ХПЛ № 4 30 40 30 

ХСШ № 114 33 38 29 

ЧЗОШ № 7 31 37 32 

ХЗШ № 1 35 34 31 

 

Наступним було проведення діагностики показника - прагнення учнів 

основної школи до позитивної взаємодії у соціальному середовищі за методикою 

визначення спрямованості особистості Є. Рогова. Результати діагностики 

представлені в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Діагностика спрямованості учнів основної школи на соціум (кількість у %) 

Показник 

 
ХСШ № 

16 

ХПЛ № 

4 

ХСШ № 

114 

ЧЗОШ № 

7 

ХЗШ № 

1 

Особистісна 

спрямованість 
32 31 37 33 36 

Ділова 

спрямованість 
37 29 33 35 31 

Суспільна 

спрямованість 
31 40 30 32 33 

 

Аналіз отриманих даних, свідчить про те, що більша частина учнів (32 % 

учнів ХСШ № 16, 31 % учнів ХПЛ № 4, 37 % учнів ХСШ№ 114; 33 % учнів 

ЧЗОШ № 7; 36 % учнів ХЗШ № 1) характеризується наявністю особистісної 
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спрямованості, для якої властиві зосередження уваги на власній персоні, 

домінування мотивів власного благополуччя, задоволення своїх потреб, 

вирішення особистих негараздів. Низький показник суспільної спрямованості 

учнів основної школи  (31 % учнів ХСШ №16, 40 % учнів ХПЛ№ 4, 30 % учнів 

ХСШ№ 114; 32 % учнів ЧЗОШ № 7; 33 % учнів ХЗШ № 1) свідчить про 

відсутність бажання взаємодіяти з іншими людьми та допомагати їм, виконувати 

соціально-значущу, суспільно-корисну роботу, вести соціально-активний спосіб 

життя. Зазначимо, що для спрощення підрахунку рівнів прояву соціально активної 

позиції учнів за цим показником ми прирівняли суспільну спрямованість до 

високого рівня спрямованості особистості на соціум, ділову спрямованість – до 

середнього рівня, а особистісну спрямованість – до низького рівня.  

Також діагностику зазначеного показника ми здійснили шляхом проведення 

методики  „Незакінчені речення”, де учням пропонувалося продовжити такі 

речення: „Коли я йду до школи…”, „Коли я думаю про школу…”, „Коли дзвонить 

дзвоник…”, „Коли я бачу вчителя…”, „Коли закінчуються уроки…”, „Коли я 

відповідаю біля дошки…”, „Коли одержую двійку…”, „Коли я зустрічаю своїх 

однокласників…”. Відповіді на зазначені питання продемонстрували низку 

проблем, які турбують учнів основної школи, найпоширенішими з яких 

виявилися:  

- страх ігнорування зі сторони однолітків – 31% учнів ХСШ №16, 29% 

учнів ХПЛ № 4, 33% учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 30% учнів ХЗШ 

№ 1; 

- небажання спілкуватися- 28% учнів ХСШ №16, 27% учнів ХПЛ № 4, 31% 

учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 33% учнів ХЗШ № 1; 

- замкнутість- 33% учнів ХСШ №16, 30% учнів ХПЛ № 4, 31% учнів 

ХСШ№ 114; 32% учнів ЧЗОШ № 7; 34% учнів ХЗШ № 1; 

- агресивність та неповага однолітків – 27% учнів ХСШ №16, 25% учнів 

ХПЛ № 4, 31% учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 32% учнів ХЗШ № 1; 

- прагнення до самотності- 28% учнів ХСШ №16, 27% учнів ХПЛ № 4, 31% 

учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 33% учнів ХЗШ № 1; 
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- конфліктність - 25% учнів ХСШ №16, 23% учнів ХПЛ № 4, 28% учнів 

ХСШ№ 114; 32% учнів ЧЗОШ № 7; 36% учнів ХЗШ № 1; 

- небажання йти на компроміс - 28% учнів ХСШ №16, 27% учнів ХПЛ № 4, 

31% учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 33% учнів ХЗШ № 1; 

- соціальна ізольованість - 14% учнів ХСШ №16, 17% учнів ХПЛ № 4, 19% 

учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 21% учнів ХЗШ № 1; 

Усереднення результатів діагностування всіх показників за ціннісно-

мотиваційним критерієм представлено у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Рівні прояву жорсткої поведінки учнів основної школи за ціннісно-

мотиваційним критерієм на початку експерименту (кількістьу %) 

Групи 
Рівні 

високий  середній низький 

ХСШ № 16 37 31 32 

ХПЛ № 4 36 34 30 

ХСШ № 114 35 30 35 

ЧЗОШ № 7 31 32 37 

ХЗШ № 1 30 32 38 

 

Наступним завданням констатувального етапу експерименту є проведення 

діагностування проявів жорстокої поведінки учнів основної школи за когнітивним 

критерієм. Перш за все, ми продіагностували учнів основної школи за показником 

повнота, системність знань стосовно негативного характеру, наслідків жорстокої 

поведінки за допомогою проведення розробленого анкетування „Що ми знаємо 

про жорстокість?” і здійснення контент-аналізу змісту творів учнів щодо існуючих 

серед них проблем у процесі спілкування, взаємодії, дозвілля.  

Метою проведення анкетування була діагностика рівню сформованості 

знань і ступеня розуміння учнями основної школи змісту ключових понять 

дослідження – „жорстокість”, „жорстока поведінка”, зокрема, визначення їх 

обізнаності щодо негативного характеру й наслідків прояву жорстокої поведінки. 
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Аналіз анкет учнів основної школи визначених ЗНЗ (зокрема, їхніх відповідей на 

питання № 2, № 5, № 7 та № 9) показав, що більшість з них (339 з 506 

респондентів, що становить 67,1 % із 100% опитаних) розкривають зміст понять 

„жорстокість” і „жорстока поведінка” через характеристику таких понятьяк 

„самозахист”,  „сучасна життєва необхідність”, „спосіб досягнення мети”, „шлях 

до визнання і авторитету” тощо; 79,2% (400 із 506 респондентів) – не можуть 

назвати принаймні десять негативних наслідків жорстоких дій, і лише 41,2% (208 

із 506 респондентів) – засуджують жорстокість у взаємовідносинах між людьми. В 

цілому, результати анкетування „Що ми знаємо про жорстокість ?” показали, що 

найбільш соціально-спрямованими і толерантно налаштованими є учні ПЛ № 4 і 

ХСШ № 16, які показали достатній рівень знань з діагностованих питань. Але 

узагальнений аналіз отриманих результатів зазначеної діагностики дозволив дійти 

висновку, що, в переважній більшості, а саме 74% учнів основної школи 

володіють поверхневими знаннями стосовно характеристики негативних наслідків 

жорстокої поведінки, яка нині є гострою соціально-педагогічною проблемою, що 

підтверджує актуальність і необхідність упровадження системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. 

Наступним методом діагностики когнітивного критерію за показником 

сформованість знань про жорстоку поведінку людини, її негативний характер - був 

контент-аналіз змісту творів учнів основної школи щодо існуючих проблем у 

соціумі, пов’язаних з негативною, агресивною, зокрема, жорстокою поведінкою. 

Учням було запропоновано декілька проблемних тем, на які вони повинні були 

написати невеличкі твори-роздуми: „Які причини та наслідки поганих вчинків 

людей ?”, „Чому зі злими людьми не приємно спілкуватися?”. Метою проведення 

зазначених діагностичних методів було встановлення рівня обізнаності учнів 

стосовно негативних характеристик жорстокої поведінки та ступінь розуміння 

ними її руйнуючого впливу на фізичне та психологічне здоров’я людини. Так, у 

процесі написання творів більшість учнів розкрили такі причини жорстокої 

поведінки як: невпевненість у собі, прагнення до самозахисту, невихованість, 
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низький рівень інтелекту, наявність життєвих проблем. Але особливої уваги 

потребують такі відповіді як „жорстока поведінка є життєвою необхідністю”, 

„жорстокість є шляхом до визнання серед однолітків”, „хто сильнійший, той і 

крутіший” тощо. 

Контент-аналіз творів учнів основної школи визначених ЗНЗ показав, що 

стосовно негативного емоційно-психологічного забарвлення жорстокості освічені 

на високому і середньому рівні близько половини учнів кожного з 

загальноосвітніх закладів. Узагальнення результати діагностики представлено у 

таблиці 2.4.  

Таблиця 2.4 

Діагностика рівню сформованості знань про жорстоку поведінку,  

її негативні характеристики (кількість у %) 

Назва ЗНЗ 
Рівні 

низький середній високий 

ХСШ № 16 35 34 32 

ХПЛ № 4 32 33 35 

ХСШ № 114 28 32 40 

ЧЗОШ № 7 31 34 35 

ХЗШ № 1 27 32 41 

 

З метою діагностики когнітивного критерію за показником обізнаність учнів 

основної школи щодо конструктивних, ненасильницьких шляхів і способів 

вирішення конфліктних ситуацій, використовували адаптоване тестування 

соціально-комунікативної компетентності учнів (автор - Л. Міхельсон; переклад - 

Ю.Гильбуха). Мета тестування - визначення рівня комунікативної компетентності 

і якості сформованості знань толерантної та доброзичливої комунікації учнів 

основної школи з оточуючими. У даній методиці (за задумом авторів) учням 

необхідно уважно прочитати кожну з пропонованих їм ситуацій і обрати один 

варіант поведінки у ній, які особисто для кожного з учнів є характерною, але так 

як ми діагностуємо не діяльнісно-поведінковий, а когнітивний критерій прояву 
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жорстокої поведінки учнів основної школи, ми попросили їх обрати той варіант 

поведінки, який на їхню думку є правильним, з метою діагностики рівня 

освіченості учнів, що в кінцевому підсумку і охарактеризує рівень їх когнітивних 

знань та сформованість соціально-значущих якостей. 

Найважливішими був вибір учнями варіантів відповідей на такі питання-

ситуації: 

• № 14 „Людина стоїть в черзі, і будь-хто стає попереду неї. У таких 

випадках необхідно…”. Правильною відповіддю був наступний варіант дій - 

необхідно сказати: "Я зайняв чергу раніше Вас. Будь ласка, станьте в кінець 

черги”. Її обрало 28% учнів ХСШ №16, 25% учнів ХПЛ № 4, 31% учнів 

ХСШ№ 114; 24% учнів ЧЗОШ № 7; 21% учнів ХЗШ № 1; 

• № 15 „Людина робить вчинок, який не подобається іншій людині і 

викликає у неї сильне роздратування. У таких випадках їй необхідно…”. 

Правильною відповіддю був наступний варіант дій – людині необхідно сказати: 

„Я сердитий на Вас. Мені не подобається те, що Ви робите. Будь ласка, 

припиніть”, її обрало 25% учнів ХСШ №16, 27% учнів ХПЛ № 4, 24% учнів 

ХСШ№ 114; 23% учнів ЧЗОШ № 7; 22% учнів ХЗШ № 1; 

• № 20 „Коли людина бачить, що хтось перечепився і падає. Ій 

необхідно зробити наступне…”. Правильною відповіддю був наступний варіант 

дій - запитати „У Вас все добре? Можливо Вам необхідна моя допомога? ”, її 37% 

учнів ХСШ №16, 35% учнів ХПЛ № 4, 33% учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ 

№ 7; 32 % учнів ХЗШ № 1; 

Узагальнення даних отриманих у ході проведеного анкетування наведено у 

таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Діагностика рівню обізнаності учнів щодо ненасильницьких шляхів і 

способів вирішення конфліктних ситуацій (кількість у %) 

Групи 
Рівні освіченості 

високий середній низький 

ХСШ № 16 27 41 32 

ХПЛ № 4 31 38 31 

ХСШ № 114 28 35 37 

ЧЗОШ № 7 32 37 38 

ХЗШ № 1 26 34 40 

Узагальнення результатів діагностування всіх показників за когнітивним 

критерієм представлено у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Рівні прояву жорсткої поведінки учнів основної школи за когнітивним 

критерієм на початку експерименту (кількість у %) 

Групи 
Рівні 

високий середній низький  

ХСШ № 16 39 30 31 

ХПЛ №4 35 33 32 

ХСШ № 114 37 33 30 

ЧЗОШ № 7 31 32 37 

ХЗШ № 1 39 33 28 

 

Діагностування критерію якостей особистості за показником 

сформованість соціальних якостей (доброти, гуманізму, толерантності) було 

здійснено за допомогою тестування „Наскільки Ви толерантні?” і проведення 

методичних вправ „Допоможи ближньому, і „Відкритий для світу”, що 

продемонструвало наявність в учнівських колективах низки проблем у 

комунікації в кожному з закладів, а саме: нездатність йти на компроміс (ХСШ № 

16), прагнення до індивідуального успіху будь-яким способом (ХПЛ № 4), 

невміння домовлятись (ХСШ № 114), небажання працювати у колективі, високий 

рівень егоїзму учнів (ЧЗОШ№ 7), дратівливість та легко збуджуваність (ХЗШ № 
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1). Зазначені явища є певним підґрунтям для формування і розвитку жорстокості в 

учнівському середовищі і свідчать про низький рівень сформованості соціально-

позитивних якостей учнів. 

Перейдемо до висвітлення результатів діагностики учнів за останнім, 

діяльнісно-поведінковим критерієм. З метою діагностики показника сформованість 

умінь та навичок толерантної поведінки учнів було проведено методику 

„Особистісна агресивність і конфліктність” Є. Ільїна і П.Ковальова, результати 

якої доцільно проаналізувати за показниками та відповідними до них шкалами 

відповідей учнів, аналіз яких представлено у таблиці 2.7: 

Таблиця 2.7 

Діагностика рівнів особистісної агресивності і конфліктності 

 учнів основної школи (кількість у %) 

 

 

Рівні 

сформованості 

Показник + шкали 

показник позитивної 

агресивності суб'єкта: 

шкала:„наполегливість

” (напористість) + 

„непоступливість” 

показник негативної 

агресивності суб'єкта: 

шкала „нетерплячість 

до думки оточуючих” 

+ „мстивість” 

загальний показник 

конфліктності: шкала 

„безкомпромісність” 

+ „запальність” + 

+„роздратованість” 

ХСШ № 16 27 41 32 

ХПЛ № 4 31 38 31 

ХСШ № 114 28 35 37 

ЧЗОШ № 7 32 37 38 

ХЗШ № 1 26 34 40 

 

Аналіз отриманих даних, наведених у таблиці, свідчить про переважання 

схильності учнів основної школи до конфліктності і агресивності негативного 

психо-емоційного забарвлення: 38% учнів ХСШ №16, 35% учнів ХПЛ № 4, 41% 

учнів ХСШ № 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 31% учнів ХЗШ № 1, що ще раз 

актуалізує необхідність здійснення формувального експерименту. 

З метою діагностики дотримання учнями основної школи соціальних норм 

та правил поведінки було використано метод спостереження за учнями в умовах 

шкільного середовища, а також бесіди з класними керівниками щодо поведінки 
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учнів у різних ситуаціях (як позитивних, так і негативних). Так, під час 

спостереження за учнями в процесі їхньої навчальної (уроки, наукові виступи 

тощо) та позанавчальної (класні години, спортивні заходи, гуртки та секції тощо) 

діяльності визначено, що емоційний стан серед учнів всіх ЗНЗ зазвичай 

стабільний, але проявляється збудливість та роздратованість у ситуаціях вибору 

або змагання. У деяких дітей (ХЗШ № 1, ХСШ№ 114, ЧЗШ № 7) усе ж 

спостерігається переоцінка себе та своїх можливостей, тому в колективних 

справах вони занадто самовпевнені, а іноді навіть агресивні. Більш згуртованими 

та толерантно налаштованими є учні ХПЛ№ 4 та учні ХСШ№ 16, які проявляли 

себе як єдиний колектив, об’єднаний спільною метою, але й ці учні у ситуаціях 

змагання не завжди проявляли позитивні риси.  

У ході бесід з класними керівниками, встановлено, що майже у кожному 

класі є учні, які систематично порушують дисципліну, не дотримуються 

соціальних норм і правил, часто проявляють егоїзм та байдужість до суспільних 

доручень. У відсоткову еквіваленті, такі діти складають 35% учнів ХСШ № 16, 

32% учнів ХПЛ № 4,37% учнів ХСШ № 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 39% учнів 

ХЗШ № 1. Отже результати проведених бесід підтверджують результати наших 

спостережень. 

З метою діагностики останнього показника діяльнісно-поведінкового 

критерію – активна участь у заходах анімаційної діяльності, ініціативність у 

виконанні суспільних доручень було проведено власну розроблену методику 

експертних оцінок, де спеціально-підготовлені заздалегідь експерти (класні 

керівники, соціальні педагоги і шкільні психологи) оцінювали наявність в учнів 

основної школи вищезазначених показників. Результати оцінювання практичної 

діяльності учнів на констатувальному етапі експерименту свідчать про: 

- відсутність бажання проявляти ініціативу у виконанні доручень 

адміністрації і педагогів закладу, громадських доручень (36% ХСШ №16, 35% 

учнів ХПЛ № 4, 41% учнів ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 37% учнів ХЗШ 

№ 1); 
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- низьку активність у виховних, громадських заходах, соціально-

значущих видах діяльності (35% ХСШ №16, 33% учнів ХПЛ № 4, 36% учнів 

ХСШ№ 114; 34% учнів ЧЗОШ № 7; 37% учнів ХЗШ № 1,); 

- переважну байдужість до позанавчальних заходів анімаційної 

діяльності (33% ХСШ №16, 31% учнів ХПЛ № 4, 38 % учнів ХСШ№ 114; 39% 

учнів ЧЗОШ № 7; 36% учнів ХЗШ № 1);  

- відсутність інтересу до загальношкільних заходів (33% ХСШ №16, 

31% учнів ХПЛ № 4, 38 % учнів ХСШ№ 114; 39% учнів ЧЗОШ № 7; 36% учнів 

ХЗШ № 1);  

Усереднення усіх даних за діяльнісно-поведінковим критерієм дозволило 

нам отримані результати подати у формі таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Рівні прояву жорсткої поведінки учнів за діяльнісно-поведінковим 

критерієм на констатувальному етапі експерименту (кількість у %) 

Групи 
Рівні 

високий середній низький 

ХСШ № 16  40 29 31 

ХПЛ № 4  41 30 29 

ХСШ № 114  37 33 30 

ЧЗОШ № 7  36 31 33 

ХЗШ № 1 38 30 32 

Наступним завданням констатувального етапу експерименту є діагностика 

готовності та профілактично-виховного потенціалу педагогічного колективу і 

батьків до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. Діагностика зазначеної 

готовності передбачала: вивчення уявлень батьків і педагогів щодо змісту понять 

„жорстокість” та „жорстока поведінка”; аналіз досвіду здійснення ними 

профілактики зазначених проблем серед учнів основної школи; діагностика рівня 

володіння ними сучасними методиками соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки, зокрема, організація та проведення заходів анімаційної 

діяльності з учнями основної школи. 
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Так, першочерговим завданням було проведення бесіди з класними 

керівниками 5-9 класів, яке показало, що більшість вчителів правильно розуміють 

загальну сутність понять „жорстокість” та „жорстока поведінка”, але специфічні 

особливості розкрила лише третя частина респондентів; також вчителі, 

розмірковуючи про природу зазначеного феномену, переконані, що жорстокість є 

недоліком родинного виховання, а саме: 13 % зазначили, що це явище виникає 

через „недолюбленість батьками”; 26 % вважають, що причиною є негативний 

приклад батьків та умови мікросередовища; 17 % вчителів говорять про складність 

даного вікового періоду; 26 % вважають, що причиною є негативний вплив 

однолітків та субкультур, і ще 28 % визнають негативну роль засобів масової 

інформації (особливо телебачення та Інтернету). Цікавим є той факт, що питання 

про фактори виникнення жорстокої поведінки учнів, мали відкриту форму, тобто 

ми не пропонували жодного варіанту відповіді, і жоден з вчителів не зазначив, що 

причиною розвитку жорстокості серед учнів основної школи можуть буди недоліки 

шкільної та позашкільної системи виховання, що ще раз підкреслило необхідність 

проведення аналізу діяльності педагогічного колективу школи із профілактики 

зазначеної проблеми у навчальній, позанавчальній, виховній, творчій діяльності і, 

зокрема, упровадження одного з ключових напрямів розробленої системи - 

формування соціально-педагогічної обізнаності та професійної готовності 

педагогів до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Щодо навчальної діяльності, то нами було проаналізовану навчальні плани, і 

виокремлено низку навчальних програм, при вивчені яких розкриваються цінності 

людського життя, особливості гуманної, толерантної поведінки, вивчаються права 

та закони, що регулюють стосунки людей у соціумі, до них належать: „Основи 

безпеки життєдіяльності”, „Людина і суспільтво”, „Література”, „Етика”, 

„Правознавство”. Як показав, контент-аналіз змісту зазначених дисциплін, питання 

жорстокої поведінки в них якщо і розглядаються, то дуже поверхнево і 

фрагментарно, що, на нашу думку, унеможливлює комплексне, системне і 

ефективне попередження зазначеного феномену серед учнівської аудиторії. Тому 
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наступними кроком була діагностика змісту позанавчальної діяльності щодо 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. Як показав аналіз бесід з 

педагогами, до головних засобів профілактичної діяльності вони відносять виховні 

години на різні соціально-педагогічні теми, які, на наш думку, є застарілим та мало 

ефективним механізмом профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, 

адже звичайними повчаннями та лекціями про важливість недопущення девіантної 

поведінки нікого вже не виховаєш. І, як наслідок, останнім питанням діагностики 

педагогів, яке нас цікавило більш за все, був стан їх обізнаності щоло соціально-

профілактичного потенціалу засобів анімаційної діяльності. Але й у цьому питанні, 

на жаль, ми не отримали втішний результат, адже майже половина педагогів 

взагалі не знають про засоби анімаційної діяльності, інша ж половина ототожнює їх 

з дозвіллям або творчістю. Тому отримані дані обумовлюють обов’язкове 

урахування результатів діагностики рівня готовності педагогічного колективу ЗНЗ 

до профілактичної діяльності у ході упровадження системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

Останнім напрямом діагностики на констатувальному етапі експерименту 

була робота з батьками, яка передбачала проведення анкетування з визначення 

обізнаності батьків з соціально-педагогічної профілактики проблеми жорстокої 

поведінки їх дітей та, зокрема, визначення їх теоретичної і практичної готовності 

до використання засобів анімаційної діяльності в процесі соціально-педагогічної 

профілактики зазначеного феномену. Відповідаючи на перше запитання анкети: 

„Чи помічаєте Ви проблеми у поведінці Вашої дитини?”, значна кількість батьків 

(43,7%) засвідчила, що проблеми з поведінкою учнів виникають майже щодня, 

35,3% опитаних батьків зауважили, що проблеми є, але вони незначні і викликані 

труднощами віку учнів, 21% надали відповідь „ні, проблеми відсутні”. На 

запитання анкети: „Як Ви зазвичай урегульовуєте негативні, зокрема, агресивні або 

жорстокі прояви у поведінці Вашої дитини?” значна частина батьків (40 %) 

указала, що проводить роз’яснювальні бесіди, 37% різними способами карають 

дітей за таку поведінку (позбавляють інтернету, кишенькових грошей телефону, 
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спілкування з друзями тощо), 23 % батьків відповіли, що залучають своїх дітей до 

творчої, спортивної, розважальної діяльності з метою зняття негативної енергії.  

Визначальними були відповіді стосовно спільних інтересів батьків та дітей, так 

35% батьків мають спільні захоплення з власними дітьми, регулярно разом 

займаються співами, танцями, малюванням тощо; 40% знають інтереси дитини та 

намагаються їх підтримувати, 25% не мають часу на спільні розваги через постійну 

зайнять та втому.  Важливим також є висвітлення відповідей батьків на запитання 

„Чи існують у Вашій родині сімейні традиції, свята, розваги?”. Відповіді виявилися 

більш позитивними і втішними, адже 42% батьків  відповіли, що у їх сім’ях 

існують певні традиції: „Сімейний день”, „День пікніків та прогулянок”, 

„Спортивні сімейні ігри”, що, на нашу думку є показником визнання батьками 

цінностей засобів анімаційної діяльності, до яких відносяться і сімейні походи, і 

свята, і ігри, що дозволить нам залучити їх до упровадження системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. 

Таким чином, результати констатувального етапу експерименту показали, що 

серед усіх продіагностованих об’єктів було виявлено низку проблем: кількість 

учнів основної школи із високим (34% учнів ХСШ №16, 32% учнів ХПЛ № 4, 37 % 

учнів ХСШ№ 114; 35% учнів ЧЗОШ № 7; 39% учнів ХЗШ № 1) і середнім (35% 

учнів ХСШ №16, 33% учнів ХПЛ № 4, 36% учнів ХСШ№ 114; 37% учнів ЧЗОШ № 

7; 35% учнів ХЗШ № 1) рівнями жорстокої поведінки переважають над низьким; 

рівень компетентності батьків і педагогів у питаннях соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності не є задовільним для її ефективного здійснення.  

Крім того, здійснена в ході констатувального етапу експерименту 

діагностична робота з учнями, батьками і педагогами дозволила визначитися із 

тими загальноосвітніми навчальними закладами, в яких доцільно впроваджувати 

систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності. Вважаємо, що необхідно та раціонально 

обирати експериментальними ті навчальні заклади, соціально-профілактичне 
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виховне середовище яких є менш розвиненим, відповідно - рівень прояву 

негативних явищ серед учнів є більшим, і тому, як наслідок, адміністрація і 

соціально-психологічна служба школи є більш зацікавленимиі відкритими до 

співпраці, адже бажають розширити власні соціально-педагогічні і виховні 

можливості, шляхом обміну теоретичними та практичними знаннями й досвідом. 

Тобто загальноосвітніми навчальними закладами у яких буде упровадженно 

систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності обрано ХСШ №114, ХСШ№ 1, ЧЗОШ№ 7, 

а контрольними ХПЛ № 4, ХСШ № 16.  

 

2.2. Упровадження системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності 

 

Упровадження системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності здійснювалося 

шляхом забезпеченя реалізації її змістовно-процесуального блоку в умовах 

навчальної та позанавчальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

(ХСШ№ 114,  ХСШ № 1, ЧСШ№ 7), послідовно у ході формувального етапу 

експериментального дослідження і тривало протягом 2015 - 2017 рр. Зазначена 

робота здійснювався нами особисто у співпраці з батьками учнів, керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів, соціальними педагогами, шкільними 

психологами та класними керівниками учнів основної школи. 

Теоретичну платформу у розробці системи і алгоритму формувального 

етапу експерименту склали наукові здобутки О. Безпалько, М. Васильєвої, 

О. Караман, Н. Коношенко, С. Курінної, Н. Максимовської, С. Омельченко, 

А. Поляничко, А. Рижанової, В. Ролінського, І.  Трубавіної, С. Харченко.  

Почнемо з опису реалізації першого напряму активно - діяльнісного блоку 

розробленої  системи  соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, а саме забезпечення 

професійної готовності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 
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закладу до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. Нагадаємо, що у пункті 1.3 

нами було визначено професійну готовність педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності як комплексне, багатоструктурне утворення, що характеризується 

сформованою системою мотивів, знань, умінь та навичок професійної, 

інноваційної, творчої соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи, розвиненістю професійно-важливих особистісних якостей і 

реалізованістю практично-творчого потенціалу фахівця. Компонентами зазначеної 

готовності педагогів було визначено: мотиваційний, теоретичний та практичний.  

На початку взаємодії з педагогами основним завданням було викликати 

бажання та сформувати у них інтерес до співпраці, означити напрями подальшої 

взаємодії та закріпити основні положення співпраці. Під час знайомства ми 

намагалися дослідити індивідуальні особливості педагогів, їх професійні погляди, 

особистісні риси, цьому сприяв той факт, що педагоги поводили себе досить щиро, 

були відкриті до спілкування. Приємно вразило те, що вже на першій зустрічі, яка 

пройшла у формі семінару „Питання-відповіді” і передбачала ознайомлення 

педагогів з проблемним полем нашої взаємодії, з основними негативними явищами 

в учнівському колективі та необхідності їх соціально-педагогічної профілактики, 

педагоги цікавилися можливістю наступної взаємодії, були дуже активними та 

позитивно налаштованими, що надавало наснаги до подальшого проведення 

формувального експерименту.  

У ході другої зустрічі було проведено мотиваційну професійно-орієнтовану 

інтерактивну лекцію на тему: „Школа без жорстокості”, яка сприяла розвитку у 

педагогів зацікавленості та бажання попереджувати зазначений феномен. Метою 

взаємодії було ознайомлення педагогів з негативними характеристиками жорстокої 

поведінки учнів основної школи та проблемними наслідками зазначеної поведінки 

як для шкільного середовища, так і для суспільства в загалі. Педагоги переглянули 

фрагмент телевізійного шоу „Один за всіх” на тему „Підліткова жорстокість”, після 
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чого було організовано дискусію, що дала можливість з’ясувати рівні їхньої 

мотивації, теоретичної та практичної готовності до соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. Кожен з педагогів мав 

можливість виразити своє ставлення до зазначеної проблеми, колеги уважно 

слухали думки один одного та доповнювали їх з великим захопленням, спираючись 

на власні знання та педагогічний досвід. У процесі взаємодії виникали і труднощі, 

але виключно через полярність думок стосовно причин формування та розвитку 

жорстокості учнів: одні педагоги були впевнені, що жорстокість формується у 

родині, і це провина виключно батьків, в той час як інші - переконували, що 

причиною виступає середовище однолітків та вплив сучасних ЗМІ. Обидві думки 

було обговорено і визначено невірність абсолютизації кожного з підходів. 

Наступною формою взаємодії з метою формування мотиваційного 

компоненту готовності педагогів до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки була організація та проведення арт-

терапевтичного вечору „Ми разом”, мета якого – налаштувати на взаємодію та 

активне спілкування суб’єктів виховного процесу шляхом творчої роботи, де 

педагоги набували досвіду колективної командної роботи, розвивали особистісний 

потенціал, комунікативні, організаторські, лідерські якості, виступали у ролі 

художників, ораторів, арт-майстрів, ставили та вирішували (творчі, пошукові, 

профілактичні) проблеми. Під час заняття відбувалося самовивчення педагогами 

власної особистості як суб’єкта соціально-профілактичного творчого виховного 

процесу. Рефлексія проходила у формі діалогу педагогів з соціальним педагогом та 

психологом і забезпечувала засвоєння ними принципів та закономірностей 

доцільної і раціональної організації соціально-педагогічної профілактичної 

діяльності педагога, що включає профілактичні уміння (творчі, організаторські, 

комунікативні) й готовність здійснювати процес гуманного виховання учнів 

основної школи, проектуючи та моделюючи оптимальні методи, форми та засоби 

взаємодії з ними. 

Наступною формою взаємодії з педагогами було проведення круглого столу 

на тему: „Креативізація соціально-виховного середовища школи”, мета якого – 
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сформувати у педагогів інноваційний, творчий підхід до соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи. Головні питання для 

обговорення були такі: „Сучасна школа - яка вона ?”, „Яким повинен бути педагог 

21 століття ?”, „У чому потенціал позанавчальної роботи ?”, „Анімаційна діяльність 

- що нам про неї відомо ?”. Під час обговорення усіх питань кожного педагога було 

почуто та будь-яку думку було враховано. Аналіз відповідей показав, що на думку 

педагогів сучасна школа має бути відкритою для соціуму, повинна не лише 

навчати, а й виховувати високоморальних громадян своєї країни. Педагог 21-го 

століття має бути сучасним, всебічно розвиненим, творчим, освіченим, 

толерантним та люблячим дітей. Потенціал позанавчальної роботи педагоги 

вбачають у вихованні позитивних якостей учнів, їх творчому розвитку та 

згуртуванні учнівських колективів. Особливо цінними для нас були відповіді на 

останнє питання, так, їх аналіз показав, що 34 % педагогів під анімаційної 

діяльністю розуміють розважальні концерти, вистави і слабо усвідомлюють її 

профілактичний потенціал, 39 % педагогів зауважили, що анімаційна діяльність це 

не лише розважальне дійство, а й вид мистецтва (театр, музика, танці тощо), 27 % 

педагогів наголосили, що анімаційна діяльність це потужний комплексний 

соціально-виховний, та, зокрема, профілактичний механізм, адже зазначена 

діяльність наділена широким спектром засобів, починаючи від повчальних казок, 

байок, притч для наймолодших до арт-терапії, ігрових вправ, форум-театру, 

учнівської медіації, самоврядування для старших учнів, які сучасний педагог 

повинен використовувати у власній педагогічній діяльності.  

З метою поглиблення теоретичних знань педагогів щодо суті і особливостей 

проблеми жорстокої поведінки учнів основної школи, ознайомлення з 

інструментарієм її соціально-педагогічної профілактики було проведено круглий 

стіл на тему: „Профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи як 

актуальна проблема соціальної педагогіки” з залученням магістрів ХНПУ 

ім. Г.С. Сковороди. Студенти виступили з цікавими історичними фактами, 

філософськими роздумами, психологічними довідками щодо природи та факторів 

жорстокої поведінки учнів. Також вони запропонували низку відео-роликів, які 
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демонструють сучасні форми, методи та засоби профілактики негативної  

поведінки учнів. Особливо цінним були виступи студентів щодо потенціалу та 

механізму використання засобів анімаційної діяльності у соціально-педагогічній 

профілактиці, яку активно застосовують закордоном і слід упроваджувати у нас. 

Педагогам та студентам дуже сподобався цей вид взаємодії, адже таким чином  

перші у цікавій та динамічній формі отримали нові якісні знання щодо сучасного 

стану зазначеної проблеми, дізналися про природу та фактори  жорстокості учнів, 

а також про інноваційні ефективні засоби її профілактики. В свою чергу, магістри, 

залучені до експерименту, мали змогу отримати достовірну статистику щодо 

проявів жорстокої поведінки реальними учнями основної школи, ближче 

ознайомитися з організацією соціально-педагогічного процесу у ЗНЗ, специфікою 

існуючих соціально-профілактичних форм, методів та засобів для подальшої 

розробки інноваційної системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Наступним було проведення педагогічного всеобучу на тему „Сучасні види 

та форми жорстокої поведінки учнів основної школи.” З метою розширення знань 

педагогічних працівників щодо різноманіття проявів жорстокої поведінки 

сучасних учнів основної школи. Нами було запропоновано низку термінів, які 

педагоги повинні були пояснити простими словами, так як розуміють, а саме: 

третирування, булінг, кібербулінг, флеймінг, харасмент,  кіберсталкінг, тролінг, 

секстинг, остракізм, хеппіслепінг. Із запропонованих термінів педагоги методом 

загальних зусиль змогли розкрити 4 із 10 понять, що підтвердило доцільність 

проведення зазначено всеобучу. По закінченню, педагоги зауважили, що їм було 

досить цікаво, а головне – корисно отримати нові знання і що вони обов’язково 

поширять отриману інформацію серед батьків учнів основної школи. 

З метою формування практичного компоненту професійної готовності 

педагогів до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності було проведено 

практичний семінар „Профілактичний потенціал засобів анімаційної діяльності”, 

організований за підтримки шкільного психолога та соціального педагога. У ході 
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семінару активно обговорювалися питання інноваційних форм та методів 

виховної роботи класного керівника, зокрема використання засобів анімаційної 

діяльності, також кожним з педагогів було розроблено конкретний засіб 

анімаційної діяльності з попередження жорстокої поведінки учнів (притча, казка, 

музичні та художні твори, гра, кінофільм, екскурсія тощо). Педагоги активно 

дискутували щодо необхідності використання нових та цікавих форм соціально-

педагогічної роботи з учнями основної школи, особливо з „проблемними”. 

Більшість класних керівників зазначили, що використання ігрових методик, арт-

терапевтичних засобів, фізкультурних хвилинок навіть під час уроку значно 

пожвавлює увагу та інтерес учнів до навчального матеріалу, підвищує прагнення 

до відвідування уроків, сприяє позитивній взаємодії з оточуючими. Класним 

керівникам було запропоновано провести фрагмент підготовленого ними 

анімаційного засобу профілактики жорстокості учнів. Дуже цікавим був засіб 

Наталі К., яка підібрала музичні композиції, що створюють веселу та позитивну 

атмосферу, підвищують настрій та викликають посмішку; Олена К. провела цікаві 

ігри „Подаруй емоцію” та „Дякую тобі”, які сприяли згуртуванню колективу, 

пізнанню один одного, налаштовували на позитивну взаємодію; Сніжана З. 

запропонувала переглянути фрагменти кінофільмів, де особлива увага 

акцентується на мирному розв’язанні конфліктів без використання образ та 

фізичної сили. Всі педагоги були у захваті від ідей своїх колег, кожну з яких було 

жваво обговорено та занотовано. Виникли й певні труднощі: педагоги зазначили, 

що у них дуже мало вільного часу для подібної творчості а також, що зазначена 

форма роботи вимагає попередньої підготовки, яка також позбавляє можливості 

відпочинку. 

З метою підвищення рівня теоретичних знань та вдосконалення практичних 

навичок соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи, а також задля обміну науковими ідеями та практичним досвідом, 

адміністрації, класним керівникам 5-9 класів, шкільним психологам та соціальним 

педагогам пропонувалося взяти участь у щорічній Всеукраїнській науково-

теоретичній конференції „Підготовка соціального педагога на засадах 
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партнерства”, яка проходила 24 листопада 2015 року на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Директор 

педагогічного ліцею № 4 виступила з доповіддю „Соціальне партнерство 

загальноосвітнього навчального закладу та кафедри соціальної педагогіки як 

інноваційна форма взаємодії”, яка викликала жваву дискусію в учасників 

конференції. Директор школи висвітлила основні завдання співпраці 

педагогічного колективу школи та членів кафедри соціальної педагогіки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди та підкреслила, що одним з головних завдань спільної 

роботи зазначених суб’єктів  є робота по формуванню в учнів таких рис 

особистості, як упевненість у собі та своїх силах, сміливість, комунікабельність, 

гуманізм, толерантність, здатність до емпатії, висока самоорганізація та 

відповідальність за власні слова і вчинки. Важливим є той факт, що такого роду 

науково-практичний досвід не лише сприяє обміну думками між різними 

суб’єктами навчально-виховного впливу, а й сприяє виробленню сучасної 

соціально-виховної позиції педагогічних працівників. 

Таким чином, наукова розробка та упровадження першого напряму 

розробленої системи у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів № 114, 1, 7 – формування професійної готовності педагогічного 

колективу до соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності – дозволяє зробити висновок, що 

усі розроблені та проведені форми та методи соціально-педагогічної взаємодії з 

керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, соціальними педагогами, 

шкільними психологами і класними керівниками 5-9 класів у ході експерименту 

виявилися ефективними та корисними для педагогічного колективу. 

 Застосування цікавих форм роботи (інтерактивні лекції, відео-лекторії, 

круглий стіл, конференції, арт-терапевтичні заходи тощо) викликало у педагогів 

інтерес та прагнення дізнаватись щось нове та корисне для власної професійної 

діяльності; сформувало бажання постійної самоосвіти, поповнення знань із різних 

форм, методів і засобів виховної, зокрема, профілактичної діяльності; сприяло 

підвищенню рівня освіченості й педагогічної культури, розширенню виховного і 
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творчого потенціалу, забезпечило набуття педагогами професійної і соціальної 

компетентності, необхідної для соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи, зокрема, розширенню знань педагогічних 

працівників щодо соціально-профілактичного потенціалу засобів анімаційної 

діяльності тощо.  

До труднощів реалізації першої умови відносимо те, що не всі педагогічні 

працівники одразу охоче залучалися до експерименту, деяким педагоги зазначили 

що вони дуже заклопотані, і участь у експерименті - це додаткове навантаження, 

яка потребує їх часу та сил. Однак, зазначимо, що більшість педагогів були дуже 

вдячні за залучення їх до формувального експерименту і наголосили на 

необхідності такого роду взаємодії. 

Переходимо до характеристики упровадження другого напряму активно - 

діяльнісного блоку розробленої  системи  соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, мета 

якого – формування соціально-педагогічної обізнаності та активності батьків у 

питаннях соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності. Зазначимо, що для досягнення 

поставленої мети було розроблено та упроваджено комплекс заходів, який 

передбачав: по-перше, інформування батьків стосовно суті, особливостей, 

позитивного потенціалу використання засобів анімаційної діяльності у процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи; 

по-друге, включення батьків у активну анімаційну діяльність, як механізму 

підвищення мотивації до застосування її засобів у процесі попередження 

негативної поведінки власних дітей; по-третє, формування практичних вмінь 

організації та здійснення батьками анімаційної діяльності з метою соціально-

педагогічної профілактики жорсткої поведінки учнів основної школи. 

Так, з метою інформування батьків стосовно суті, особливостей, 

позитивного потенціалу використання засобів анімаційної діяльності у процесі 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

були проведені  такі заходи: батьківські збори-рефлексії, батьківські конференції, 
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батьківські відео-лекторії, батьківські тематичні консультації, батьківські ринги. 

Розкриємо найцікавіші моменти їх проведення. У ході проведення батьківських 

зборів-рефлексій на теми „Що нам відомо про анімацію?”, „Сфери застосування 

засобів анімаційної діяльності” нами у невимушені, легкій та дружній атмосфері 

було надано інформацію батькам стосовно суті анімаційної діяльності, її засобів 

та особливостей їх застосування в залежності від мети, якої хочуть досягти 

батьки. Особливо цінним був той факт, що батьки проявили зворотній зв'язок 

(рефлексію), шляхом висловлювання власних ідей та думок щодо обговорюваної 

проблеми, пропонування цікавих особистих ідеї її розв’язання.  

Дуже насичено та жваво походили батьківські ринги у вигляді „здорової” 

дискусії. Зазначенаий вид роботи являв собою комунікаційну форму взаємодії, 

результатом якої було отримання відповідей на самостійно розроблені батьками 

питання стосовно шляхів попередження соціально-педагогічних проблем. 

Цікавим виявився механізм проведення рингів, а саме: один з батьків ставив 

питання на яке по-різному відповідали представники двох родин, в цей час інша 

частина аудиторії в полеміку не вступала, а лише підтримувала думку однієї з 

родин оплесками. Важлива роль відводилась експертам в батьківських рингах 

(соціальному педагогові, психологу, представникам інших сфер), які визначали 

котра з родин була більш ґрунтованою у судженнях і запропонувала оптимальний 

та адекватний шлях попередження проблеми. Під час „рингів” одні батьки 

підбирали цікаві питання, інші були дуже переконливі та ґрунтовні у своїх 

судженнях щодо шляхів, форм, методів та засобів з попередження проблеми, яка 

піднімалась у „рингу”. Так, під час їх проведення у ЧСШ№ 7 батьки учнів 

основної школи підготували цікавий кросворд „Заходи анімаційної діяльності”, 

який ми потім використовували в  роботі з батьками ХСШ№ 1 і ХСШ№ 114.  

Інформаційно насиченими та дійсно корисними батьки всіх ЗНЗ (в яких 

здійснювався експеримент) визнали проведення батьківської конференції 

„Потенціал використання засобів анімаційної діяльності у профілактиці жорстокої 

поведінки учнів”, що забезпечило розширення, поглиблення та закріплення їх 

знань стосовно виховання власних дітей та профілактики негативних проявів у 
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поведінці із застосуванням засобів анімаційної діяльності, шляхом обміну між 

батьками власними знаннями і досвідом. Важливою, на їх думку, була попередня 

підготовка батьків до зазначеної форми взаємодії, а саме: розробка доповіді на 

конкретну тему, формулювання хвилюючих питань, визначення конкретних 

шляхів розв’язання проблеми конференції. 

Цікавими також виявився батьківський відео-лекторії „Анімаційна 

діяльність у різних країнах”.  Батьки зазначили, що саме ці заходи допомогли їм 

розширити, поглибити і закріпити їхні знання стосовно виховання власних дітей 

та профілактики негативних проявів у поведінці із застосуванням засобів 

анімаційної діяльності. Вважаємо, що зазначений позитивний ефект досягнуто 

завдяки нетрадиційному проведенню заходів, а саме: підкріплення змісту лекцій 

спеціально підібраним відео-рядом фрагментів із сучасних ток-шоу, кінофільмів 

тощо.  

Зазначимо, що на початку кожного з перелічених заходів ми 

використовували метод „мозкового штурму” з метою приведення батьків в 

активний стан, шляхом актуалізації вже наявних в них знань з проблеми 

жорстокої поведінки учнів основної школи, шляхів її профілактики, що сприяло 

активізації їх розумової діяльності, налаштуванню на засвоєння нової інформації, 

виявлення найбільш складних і погано засвоєних батьками аспектів теми. Як 

зазначали самі батьки зазначений метод дуже швидко „включає” у проблему і 

змушує міркувати, аналізувати і сприяє знаходженню конкретних ідей. Так, під 

час проведення „мозкового штурму” у ЧСШ № 7 батьки учнів основної школи 

змогли сформулювати досить логічне та системне визначення „анімації” ще на 

початку нашої взаємодії, батьки учнів ХСШ № 1 змогли назвати більше десяти 

заходів анімаційної діяльності, батьки ХСШ № 114 перелічили низку позитивних 

наслідків використання засобів анімаційної діяльності. 

Наступним завданням взаємодії з батьками було формування їхньої  

мотивації до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорсткої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, що відбувалося у ході 
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проведення таких заходів: день відкритих дверей, круглий стіл, метод проблемних 

ситуації, батьківські вечори.  

Так, під час проведення дня відкритих дверей батьки змогли поспостерігати 

за власною дитиною поза межами сім’ї і побачити її реальні позитивні та 

негативні прояви у поведінці, що було досить цікавим та показовим досвідом для 

батьків. Як показали бесіди з батьками, особливо корисною ця форма роботи 

виявилась для батьків проблемних учнів, які найбільш схильні до жорстокості, 

адже надала можливість усвідомити необхідність здійснення негайної 

профілактичної роботи та пошуку її ефективних шляхів.  

Цікаво також пройшов круглий стіл „Ідеальні батьки - які вони? ”, у ході 

проведення якого батьки змогли обмінятися досвідом, обговорити різні думки та 

погляди щодо визначення оптимального шляху розв’язання актуальних проблем з 

дітьми, які існують у більшості родин. Ефективним у даному виді роботи було 

проведення методичних вправ „Ланцюжок ідей”, „Мікрофон”, який надав 

можливість кожному з батьків висловитись, почути іншого та задати хвилюючи 

питання один одному. Найбільш дієвими та ефективними, на наш погляд, був 

метод проблемних ситуації „А як би вчинили Ви ?”, „Завжди є вибір” який 

створив певний інтерес та стійку зацікавленість батьків у використанні різних 

профілактично-виховних засобів. Так, під час обговорення між батьками 

неоднозначних шляхів попередження проблемних ситуації із життя учнів 

основної школи „Коли мій син/донька підвищує тон, я…”; „Коли мій син/донька 

не хоче йти до школи, я…”; „Коли мій син/донька проявляє грубість до 

незнайомців, я…”, звучали досить цікаві ідеї виховання, наприклад, „Коли моя 

донька підвищує тон, я записую її голос на диктофон і кажу, що в ней велике 

майбутнє в опері або політиці”, „Коли мій син проявляє грубість до незнайомців, 

я пропоную йому уявити ситуацію, коли б мене так образив сторонній хлопець”.  

Досить добре згуртовує батьківський колектив та надає наснаги кожному з 

них така форма їх комунікації як „батьківські вечори», під час проведення яких 

створюється атмосфера невимушеного спілкування та взаємодії між батьками на 

заздалегідь обрану тему, яка є цікавою для переважної більшості батьків. Так у 
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ЧСШ № 7 батьки учнів основної школи обрали тему для вечора „Гармонія у 

стосунках з дітьми”, батьки ХСШ № 1 „Мир та злагода у дому”, батьки ХСШ № 

114 „Сімейна арт-терапія”. Всі вечори пройшли у гармонії, і, як зазначили батьки, 

відкрили нові горизонти для їх „виховної творчості”. Слід зазначити, що кожне з 

описаних вище занять, розпочиналося з мотивації батьків, з вироблення 

усвідомлення ними необхідності та значущості попередження проблеми 

жорстокої поведінки учнів, шляхом застосування таких прийомів, як конкретні 

приклади жорстокості у сучасних школах, надання реальних статистичних даних 

з проблеми, обговорення афоризмів та думок видатних діячів педагогіки, 

культури, соціальної педагогіки тощо. 

Включення батьків у активну анімаційну діяльність, як механізму 

формування вмінь та навичок застосування її засобів у процесі попередження 

жорстокої поведінки власних дітей, здійснювалось через проведення наступних 

заходів: колективні творчі заходи, тематичні свята, вечори кіно, музики та поезії, 

фестивалі творчості батьків, батьківські тренінги Особливо цікавими та емоціно-

насиченими були проведені колективні творчі заходи „Анімаційний 

калейдоскоп”, „Ток-шоу”, „Разом веселіше”; тематичні свята „Свято анімаційної 

діяльності”, „Свято радості та позитиву” і Фестивалі творчості батьків, які дуже 

згуртували  батьківський колектив, чудово „включили” батьків у процес 

організації та здійснення творчої діяльності і дозволили виступити батькам  не 

лише учасниками, а й керівниками та організаторами свята, що забезпечило 

оволодіння ними відповідними практичними навичками здійснення анімаційної 

діяльності. Дуже ефективним, як зазначили батьки, у процесі формування 

безпосередньо практичних навичок соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності було 

проведення батьківських тренінгів „Сімейний аніматор”, „Як змістовно 

організувати сімейне дозвілля”. 

Отже, результатом упровадження комплексу заходів з формування 

соціально-педагогічної обізнаності та активності батьків у питаннях соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 
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анімаційної діяльності є підвищення рівня їх поінформованості стосовно суті, 

особливостей, позитивного потенціалу використання засобів анімаційної 

діяльності у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи; активна участь батьків у заходах анімаційної діяльність 

(загальношкільних святах, спортивних олімпіадах, екскурсіях); сформованість у 

батьків практичних вмінь організації і здійснення анімаційної діяльності з метою 

соціально-педагогічної профілактики жорсткої поведінки учнів основної школи. 

Розглянемо зміст та особливості упровадження останнього напряму системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, 

яка передбачає активізацію участі учнів основної школи схильних до жорстокої 

поведінки в соціально-значущій анімаційній діяльності, спрямованих на 

формування в учнів знань, умінь та навичок безконфліктної взаємодії з 

оточуючими і розвиток їх особистісних соціально-значущих якостей 

(толерантності, гуманізму, емпатії, людяності, милосердя тощо).  

На основі аналізу наукової літератури [152; 157; 198], було розроблено 

комплекс засобів анімаційної діяльності з соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи, який являє собою упорядковану 

систему форм, методів, засобів і прийомів анімаційної діяльності, що 

забезпечують попередження виникнення жорстокої поведінки в учнівському 

середовищі, через: згуртування підліткового колективу; подолання фобій та 

усунення негативних поведінкових проявів учнів; формування їх гуманних 

особистісних якостей; навчання ораторським, риторичним, театральним і 

поетичним прийомам, способам спілкування з аудиторією.  

Упровадження комплексу засобів анімаційної діяльності з соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

передбачало вплив на різні сфери учнів: когнітивну, ціннісно-мотиваційну, 

якостей учнів, діяльнісно-поведінкову. 

Так, з метою впливу на когнітивну сферу учнів основної школи, було 

проаналізовано художні, педагогічні, історичні, філософські, туристичні, 

соціально-педагогічні та інші науково-інформаційні джерела з питань історії, суті 
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та особливостей анімаційної діяльності; основних анімаційних, творчих 

концепцій виховання; класифікації виховних свят і заходів державного, етнічного, 

особистого характеру; визначення структури організації та проведення 

анімаційних заходів; ознайомлення з методичним забезпеченням анімаційної 

діяльності: конкурсів, ігор, свят, арт-терапії тощо. Особливо цікаво та жваво учні 

сприйняли читання та обговорення притч, інтерактивні лекції; відео-лекторії; 

правовий семінар „Кожна дитина-індивідуальність. Юридична абетка”.  

Так, під час обговорення притчи „Який вовк переможе?” у якій ідеться про 

те, що старий індіанець вчив своїх онуків життю і розповів, що всередині нього 

відбувається запекла битва між двома вовками: один вовк злий – він є страхом, 

злістю, жорстокістю, заздрістю, стражданням, скорботою, жадібністю, 

зарозумілістю, провиною, обуренням, брехнею, необґрунтованою гордістю, а 

інший - добрий, він є радістю, миром, любов’ю, надією, обміном, спокоєм, 

смиренністю, добротою, милосердям, дружбою, співчуттям, щедрістю, правдою, 

жалістю і вірою. І те, який вовк перемагає в людині залежить від того, якого саме 

вона власноруч годує. Учні ХСШ № 114 були надзвичайно вражені правдивістю 

зазначеної притчі, під час її обговорення особливо цінними були думки учнів про 

те, що часто людина здійснюючи якісь негативні вчинки, забуває, що цим самим 

вона демонстує власну слабкість, невпевненість у своїх силах. Крім того, притча 

спонукала учнів до визнання позитивних якостей набагато важливішими за 

негативні, адже вони сприяють особистому зростанню особистості, її добрим 

стосункам з оточуючими, забезпечують визнання у соціумі. 

Цікавим також було проведення інтерактивної лекції „Булінг - назва нова, 

явище відоме” в ході якої учні ЧЗШ № 7 продемонстували досить ґрунтовні 

знання щодо сучасних видів негативної поведінки і наголосили, що булінг є 

одним з найбільш актуальних феноменів у сучасному підлітковому середовищі. 

Стосовно того звідки учні знають цей терміни, переважна більшість згадала 

американські серіали про підлітків, де булерами називають зазвичай 

найсильніших та найагресивніших учнів. 
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Досить серйозно та зацікавлено підійшли до відео-лекторію „Страшно жити 

у страху” учні ХСШ № 114, які постійно ставили питання, обговорювали 

побачене на екрані, пропонували ідеї як можна було попередити негативні 

ситуації з відео. Так, під час заходу учням було запропоновано ряд відео-

фрагментів з різними ситуаціями (хлопець штовхнув однолітка, учня публічно 

образили, підліткову сутичку знімають на телефон та викладають в Інтернет 

тощо), після чого вони повинні розповісти про свої враження. Переважна 

більшість учнів наголосила на власних негативних емоціях та переживаннях під 

час перегляду відео, половина учнів зауважили, що дуже б хотіли зарадити 

ситуації, і лише декілька осіб лишилися байдужими. 

Насиченим було проведення у ХЗШ № 1 та ЧЗОШ № 7 правового семінару 

„Кожна дитина-індивідуальність. Юридична абетка”, під час якого учні кожної з 

шкіл показали себе як соціально-обізнані, виховані особистості з достатнім рівнем 

правової свідомості. Учням було запропоновано ілюстрації негативних ситуацій з 

проявами жорстокості а також статей різних законодавчих актів, що 

передбачають покарання за жорстоку поведінку. Учні досить швидко встановили 

кореляцію між ситуаціями та відповідними регулюючими законами, що дійсно 

вразило і продемонстувало їх рівень обізнаності.  

Наступними засобами анімаційної діяльності з соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи було проведено заходи 

впливу на ціннісно-мотиваційну сферу учнів, які були спрямовані на формування 

в них здатності правильного керувати власними почуттями; усвідомлення 

негативні емоційні стани і причин, що їх викликали; вироблення в учнів 

неприйняття конфліктів, образ, маніпуляції, ігноруванні інших; формування 

спрямованості й мотивації до конструктивних, толерантних, мирних способів і 

шляхів розв’язання проблем у міжособистісному спілкування з однолітками та 

дорослими. Особливо ефективним і цікавим виявилося проведення арт-

терапевтичних заходів (кінотерапія, музико-терапія), ігрових методичк 

„Асоціації”, „Я сьогодні”, „Написи на чолі”. 
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Так, під час застосування методів арт-терапії в процесі взаємодії з учнями 

основної школи з метою соціально-педагогічної профілактики проявів жорстокої 

поведінки, використовувався метод музикотерапії (музичної терапії) до якої ми 

залучали вчителів з музики, які допомагали підбирати музичні композиції для 

усестороннього впливу на особистість учнів, їх фізичну, емоційну, 

інтелектуальну, соціальну і духовну сфери - з метою урегулювання і покращення 

їх стану. За допомогою таких музичних практик, як вільна імпровізація, спів, 

композиція, слухання, обговорення музики чи рух під музику, ми допомагали 

учням у досягненні низки терапевтичних цілей: активізували пізнавальні процеси, 

формували емоційний розвиток, забезпечували набуття комунікативних навичок 

тощо. Як показав досвід використання засобів музикотерапії, прослуховування 

учнями правильно підібраної музики з виконанням психогімнастичних етюдів 

підвищує настрій учнів, знімає напругу і дратівливість, відновлює спокійне 

дихання і навіть послаблює головний і м'язовий біль, як зазначали самі учні. 

Спільно з учнями основної школи було виокремлено найкращу форми 

використання музики: релаксація під музику; медитація під музику; музичні 

фізкультурні хвилинки; етюди психогімнастики; бестінг - музичні вправи та ігри 

для стабілізації психічного стану; музично-пальчикові ігри та вправи. Важливим 

елементом музикотерапії є виразне виконання музичного твору. Також, як 

зазначив вчитель з музики, зорове сприйняття образу сприяє кращому розумінню 

змісту виконуваної пісні, її запам'ятовуванню. З цією метою нами 

застосовувались персонажі лялькового театру, за допомогою яких інсценується 

зміст того або іншого твору. Цікавим було проведення сеансу „Доброти”, що 

містить музичні композиції зі старих добрих мультфільмів, музично-літературні 

композиції за дитячими казками, де звучать голоси казкових персонажів, пісні: 

„Большой секрет для маленькой компании”, „Настоящий, верный друг”, „Если 

добрый ты”. Ці пісні й сьогодні зігрівають любов'ю дитячі душі, вчать добрим, 

чесним і миролюбним відносинам з тими, хто оточує; тобто це пряма 

профілактика жорстокості та агресивності учнів. Добре був сприйнятий учнями 

сеанс „Усмішки”, у якому ми зібрали веселі, яскраві, мажорні пісні, які створили 
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позитивний настрій, надали відчуття радості, віри в добро. Отже, можна з 

упевненістю сказати, що заняття з використанням елементів активної музичної 

терапії знижує рівень агресії, гіперактивності, жорстокості учнів основної школи, 

вони стають більш контактними, краще зосереджуються. Сеанси музичного 

впливу дозволили поліпшити пам'ять, зарядити учнів позитивними емоціями, 

використовуючи різні прийоми музикотерапії. Застосування творчих завдань, 

ритмічних ігор, сеансів музикотерапії стимулювали процес внутрішнього 

самовдосконалення учнів, створили широкі можливості для повноцінного 

розкриття їх потенціалів а також відкрили перед ними ще один шлях власного 

збагачення та творчого зростання. 

Наступним упровадженим методом арт-терапії було мистецтво складання 

паперу – орігамі. Метою якого - створення паперових витворів, шляхом 

використання схеми геометричних згинів і складок. У наш час орігамі (як метод 

арт-терапії) з успіхом використовують у медичній і реабілітаційній практиці 

лікарі і психотерапевти. У матеріалах першої міжнародної конференції „Орігамі в 

педагогіці та арт-терапії” відзначається позитивний вплив занять орігамі в роботі 

з інвалідами слуху, зору, опорно-рухової системи, пацієнтами 

психоневрологічних диспансерів, психіатричних лікарень, глухонімими, 

онкологічними хворими, а також для соціальної реабілітації наркоманів, 

алкоголіків і ув'язнених. Тому ми також вирішили застосувати цей метод з метою 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи і 

побачили, що займаючись орігамі кожен учень стає учасником захоплюючого дії - 

перетворення звичайного паперового квадрату в оригінальну фігурку - квітку, 

коробочку, метелик, динозавра. Цей процес нагадує фокус, маленьку виставу, що 

завжди викликає радісне здивування учнів. Шляхом послідовного складання 

паперу вздовж геометричних ліній кожен з учнів отримав модель, яка вражала 

своєю красою і, за словами учнів - змінює в кращу сторону їх емоційний стан. Як 

зазначали учні, у них виникає бажання показати комусь це диво, скласти щось ще, 

зникає відчуття ізольованості, налагоджується спілкування. Також під час 

проведення зазначених занять ми помітили, що ефект посилюється, якщо 
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застосувати рухомі фігури орігамі, такі як стрибуча жаба, крякали ворони, 

журавлик, махання тощо. Такі паперові іграшки цікаві і дорослим і дітям, 

особливо, якщо вони складені власними руками. В учнів одразу виникає бажання 

влаштовувати ігри-змагання, ляльковий театр, різноманітні головоломки з паперу 

тощо. Отже, як показав наш досвід та як зазначили самі учні – заняття орігамі їм 

дуже подобається, вони значно покращують емоційний стан, знімають 

роздратованість і агресію, підвищують впевненість у власних силах, сприяють 

встановленню дружніх контактів, а це поліпшує психологічний стан учнів і 

робить процес профілактики ефективним.  

Наступним методом була кіно-терапія – метод, що використовує кіно-

засоби для профілактики емоційних порушень і вдосконалення взаємостосунків з 

навколишнім світом. Метою кіно-терапії було попередження агресивності та 

жорстокості учнів, усунення їх тривожності і страхів, розвиток емоційної 

саморегуляції і позитивних взаємостосунків з іншими учнями. Для цього ми 

використовували фрагменти фільмів з повчальним сюжетом, доступним учням 

через свою гостроту і цікавість, а саме „Лялечка”, „Клас”, „Опудало”, „Шкільна 

вистава” та інші. Сюжети пропонованих фільмів, що підбиралися нами для 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи, 

обов'язково містили можливості для зміни героїв фільму, а також ситуації вибору, 

що вимагає від них відповідального рішення. Наприклад, фільми „Опудало” і 

„Клас” дають наглядні підказки, що неконтрольована жорстокість, агресивність, 

насильство, егоїзм, байдужість до людей і до себе самого - це погано і несе за 

собою дуже негативні та тривалі наслідки. Не хотілося б також виключати 

питання про духовну основу обраних нами фільмів. Усі кінофільми несли в собі 

певний тип духовності (прямої або прихованої) і впливали на юних глядачів, 

навіть якщо вони про це не замислювались. У сюжетах зачіпались проблеми 

свободи, природи зла, яке людина бачить в собі і навколишньому світі, 

відношення до смерті або до сенсу людського життя, до негативних та 

позитивних стосунків з оточуючими тощо. Кіно-терапія, як профілактичний 

метод, має специфічну особливість при роботі з учнями основної школи, які ми 
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виокремили під час її проведення – учнів повинні мати чітке уявлення про те, що 

кіно є дійсністю вигаданою, екранною, відмінною від реально існуючої. Адже 

іноді, учні так захоплювались акторською грою, що під час обговорення фільму та 

його проблематики, учні говорили словами кіно-героїв і приміряли на себе їх не 

завжди гарну поведінку. До труднощів використання кіно-терапії ми та учні 

віднесли: безліч сюжетних ліній, що робить фільм дуже довгим; кожен фільм 

обов'язково несе в собі погляди сценариста, а вони не завжди співзвучні поглядам 

учнів; авторський фільм вимагає до себе дбайливого відношення, тому не завжди 

допустимо зміна сюжету, пропонована соціальним педагогом або психологом, як 

метод роботи. Зміна сприймалася учнями як руйнування, псування фільму, що 

порушує атмосферу психологічного контакту.  Отже, використання методу кіно-

терапії допомагає розкрити та проаналізувати безліч проблемних ситуацій з якими 

підлітки стикаються щодня, але дуже важливо, щоб для перегляду вони обирали 

правильні фільми і виносили з них лише добрий, позитивний досвід. 

Цікавим також був досвід проведення з учнями основної школи методики 

„Написи на чолі” з метою їх мотивації до засудження жорстокої поведінки. На 

початку взаємодії з учням було запропоновано корони з написами: „Посміхайся 

мені”, „Будь хмурим зі мною”, „Говори, що я нічого не вмію”, „Кричи на мене”, 

„Підбадьорюй мене”, „Ігноруй мене”, „Жалій мене”, „Перебивай мене”, „Обійми 

мене” з метою подальшого аналізу впливу стереотипів на процес спілкування. 

Учні повинні були спробувати поспілкуватись один з одним, не знаючи напису на 

власній короні, після чого відбулося обговорення питань „Як Ви вважаєте, що 

написано на Вашій короні ? ”, „Як ви відчували себе під час гри”, „Чи сподобався 

Вам Ваш стан?”, „Допомагали чи перешкоджали спілкуванню написи на короні ?” 

„Як ця гра пов’язана з життям ?”. Учні розповіли, що негативні написи дуже 

заважали їм спілкуватися, вони приносили дискомфорт та викликали у когось 

злість, а у когось образу. Про ефективність цієї вправи свідчить те, що учні 

зауважили, що у реальному житті вони відчувають схожі проблеми і іноді не 

знають навіть як з ними боротися, тому вони визнають, що жорстокість - це 

дійсно погане явище, яке заважає нормальним взаємостосункам між людьми. 
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Наступним блоком анімаційної діяльності з соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи було проведення заходів 

впливу на особистісні якості учнів, що передбачало формування соціально-

значущих якостей учнів: толерантності, милосердя, гуманізму тощо, які є повною 

протилежністю жорстокості; забезпечувало розвиток у підлітків ініціативності, 

впевненості у власних силах, наполегливості, витримки, емоційної стійкості, 

вміння долати труднощі з метою досягнення поставленої мети, формування 

навичок керування поведінкою, як передумови соціально-педагогічного 

попередження негативної, агресивної та жорстокої поведінки учнів основної 

школи. Як зазначили самі учні, іноді їм дуже важко знайти вихід власним емоціям 

та почуттям, і тому часто відбуваються негативні випади у бік оточуючих. Тому 

було організовано низку активних заходів: спортивні змагання, естафети 

„Найспритніший та найсильніший”, олімпіади „У здоровому тілі - здоровий дух”, 

спортивно-розважальні ігри, вікторини, конкурси, виховні години на тему 

„Олімпійські чемпіони. Їх шлях до успіху”, „Спорт проти агрессіїї”. Після 

проведення зазначених заходів, учні підтвердили наше припущення щодо 

ефективності та доцільності використання спорту, як альтернативного поля для 

виходу негативних емоцій учнів та зняття їх емоційної напруги та стресу. 

Наступними засобами анімаційної діяльності з соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи було проведено заходи 

впливу на поведінко-діяльнісну сферу учнів, які були спрямовані на підвищення їх 

комунікативної компетентності  у ході практичної взаємодії з однолітками і 

дорослими, а також на формування їх умінь та навичок розв’язання конфліктних 

ситуацій без застосування агресії, жорстокості та насилля. Особливо цікавим та 

ефективним був процес упровадження комплексу ігрових методик. Зазначимо, що 

на самому початку нашої взаємодії з учнями основної школи, ми зрозуміли, що 

сучасні учні помітно відрізняються від своїх однолітків попередніх років, все 

більше зустрічається підлітків з відхиленнями в поведінці: одним абсолютно 

незнайомий стан спокою, зосередженості, інші, навпаки, можуть годинами сидіти 

наодинці за останньою партою, говорити тихо, уникати контактів з однолітками і 
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дорослими. На нашу думку, порушення поведінки є причиною багатьох 

труднощів у розвитку учнів - вони істотно стримують надбання навиків 

спілкування, слугують джерелом нерозуміння, неприйняття з боку тих, що їх 

оточує, надають руйнівну дію на здоров'я, і можуть привести до спотвореного 

розвитку особистості учня. Сучасна наука розглядає ігро-терапію як один з 

найбільш ефективних засобів профілактики жорсткої поведінки. Л. Виготський, 

Д. Ельконін, А. Співаковська, А. Захарова підкреслюють, що при плануванні 

профілактичних засобів пріоритетна увага повинна приділятися діяльності, що 

завжди викликає інтерес в учнів – це ігрова діяльність, адже використання гри у 

психологічній і соціально-педагогічній практиці забезпечує сильний вплив на 

розвиток особи, не змінюючи і не переробляючи при цьому індивідуальності 

учня, вона не передбачує навчання учнів якимсь спеціальним поведінковим 

навичкам, а навпаки забезпечує можливість „прожити» у процесі гри ситуацій, що 

хвилюють підлітків.  

З метою соціально-педагогічної профілактики жорсткої поведінки учнів 

основної школи нами було упроваджено декілька видів ігрової терапії: 

недирективну, директивну і змішану. Недирективна ігрова терапія передбачала 

цілеспрямований профілактичний вплив, центром якого був учень, як самостійна 

особа, здібна до  саморозвитку. Даний вид ігрової терапії ми зосереджували на 

особі конкретного учня, а не на його проблемі, основна увага тут приділялася 

тому, щоб дитина стала адекватнішою, як суб’єкт вирішення поточних і 

майбутніх проблем. Після проведення ігор „Власне Я”, „Особлива особистість”, 

„Лідер”, „Самоконтроль”, „Статуетка” та ін., ми помітили такі зміни: учні стали 

більш відповідальні за свої слова та дії, стали більш самокерованим, оволоділи 

почуттям контролю, розвинули внутрішнє джерело оцінки і подолання труднощів, 

повірили у свої сили. Під час проведення директивних ігрових заходів ми 

виступали в ролі організатора, керівника соціально-виховного процесу і несли 

відповідальності за досягнення профілактичних завдань гри. Ми намагалися 

вибудовувати ігрову діяльність так, щоб вона забезпечувала процес соціального 

навчання у невимушеній формі, а основним цілями вважали навчання учнів 



165 

адекватній  соціальній поведінці шляхом наслідування (еталону, іншим дітям, 

педагогові). Психологічний механізм ідентифікації під час ігор „Гойдалка”, 

„Трамвай”, „Співбесіда” дозволив учням засвоїти необхідні конструктивні позиції 

і способи поведінки в різних складних життєвих ситуаціях. У процесі 

профілактики жорстокості  учнів методом директивної ігрової терапії нами було 

проведено цикл ігор із стандартним ролевим способом взаємодії між учнями 

(„Порятунок”, „Разом веселіше”, „Зоопарк” та ін.). Найкращий результат дала 

змішана ігрова терапія, заснована на інтеграції директивної і недирективної ігро-

терапії. Синтез найбільш вдалих прийомів ігрової терапії різних форм дозволив 

нам в достатньо короткий проміжок часу використовувати різні варіанти ігрових 

дій з урахуванням індивідуальних можливостей учнів основної школи. Отже, 

ігрова терапія є ефективним засобом соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи завдяки тому, що гра, на відміну від 

діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення 

особистості підлітка, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання. 

Успішність ігрової дії закладена в діалогічному спілкуванні педагога і учня через 

ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених в грі відчуттів. 

Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для учня стає доступним: визначення 

конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів 

досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; 

ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку; відгук адекватними 

емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній 

дійсності.  

Ще одним ефективним видом соціально-профілактичних позанавчальних 

заходів було проведення шкільної медіації. Шкільна медіація – це інноваційний 

засіб вирішення суперечок та спорів між учасниками освітнього процесу, що 

виступає також в якості сучасного альтернативного способу профілактики 

конфліктних ситуацій. До служби шкільної медіації, яка покликана надавати 

допомогу всім учасникам освітнього процесу у вирішенні конфліктних ситуацій 

ми залучили учнів старшої школи. Аналіз наукових джерел показав, що на 
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сучасному етапі використання медіації у загальноосвітніх навчальних закладах, 

існує три організаційні моделі шкільної служби примирення: адміністративно- 

профілактична, виховна і профілактична [37; 113]. Згідно „адміністративно-

профілактичній” моделі, служба медіації, яка є частиною адміністративної 

системи школи, підпорядковується шкільному керівництву: погоджує з ним 

питання своєї роботи і звітує про її результати перед директором або його 

заступником. Так, служба примирення здійснює свою діяльність за запитом 

керівництва загальноосвітнього закладу, будучи вбудованою в загальну систему 

профілактики. Нами було упроваджено шкільну медіацію «виховної» моделі яка 

розглядалася як самостійний прояв активності учнів, спосіб їх саморозвитку та 

самореалізації у позитивній, суспільно- корисній діяльності, що забезпечило 

виховання моральних та ділових якостей учнів, шляхом залучення їх до 

добровільних дій. У межах „виховної” моделі, у ролі замовників виступали самі 

учня, які за власним бажанням займалися примиренням у службі, тим самим 

даючи їй замовлення на свій розвиток. Діти навчалися навичкам ведення мирних 

переговорів, роботі в команді, вдосконалили свої комунікативні навички. Щодо 

профілактики жорстокого поводження серед учнів основної школи, то результати 

її діяльності показали така служба розглядається як структура, що реально здатна 

впливати на негативні процеси, особливо їх важкі прояви – насильство, випадки 

особливої жорстокості, тощо. Вона виступає як позитивно-орієнтована програма, 

що відноситься до системи загально-виховної роботи школи, у якості однієї з її 

форм або методів. У контексті проблеми експериментального дослідження 

особливо важливим був також розгляд „профілактичної” моделі примирення, мета 

якої: декриміналізувати підліткове середовище, усунути причини та передумови 

виникнення протиправної, девіантної та зокрема жорстокої поведінки учнів 

основної школи. Служба шкільної медіації, працюючи в єдиній системі з 

адміністрацією, соціальним педагогом, психологом та іншими шкільними 

фахівцями, які займаються проблемами поведінки, що відхиляється від норми, 

здійснювала організацію позанавчальної діяльності, спрямованої на формування 

позитивних, соціально-схвалюваних рис особистості учня. А також одночасно 
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виконувала профілактичну діяльність, з метою попередження виникнення 

конфліктів, непорозумінь, спорів, ситуацій прояву агресії або жорстокості. 

Ефективність профілактичної роботи шкільної служби медіації оцінювалася нами 

за рівнем зниження кількості випадків прояву девіантної поведінки, таких як: 

організація та участь у конфліктах, прояви агресії або жорстокості до інших учнів, 

порушення дисципліни, тощо.  

Аналіз ідей авторів А. Поляничко, О. Рассказової, а також результатів 

власного досвіду показав, що шкільна медіація, як засіб профілактики 

жорстокості серед учнів основної школи, має багато переваг перед втручанням у 

процес дорослих спеціалістів: 

– по-перше, коли учні допомагають своїм одноліткам вирішувати 

проблеми спілкування, вони мають змогу на власному досвіді переконатися у 

перевазі мирних шляхів вирішення конфліктів над жорстокими; 

– по-друге, атмосфера стосунків довіри та взаємного розуміння між 

представниками одного покоління встановлюється набагато швидше, ніж між 

представниками різних вікових груп, що є важливим фактором у не допущенні 

виникнення непорозумінь та проявів агресивності, або навіть жорстокості; 

– по-третє, той факт, що школярі у вирішенні конфліктної ситуації не 

стикаються з авторитетом дорослих, а отримують допомогу від ровесників, 

налаштовує їх на позитивне прийняття таких послуг і надання згоди на 

співпрацю, саме тому під час нібито простої розмови з ровесниками конфлікт 

часто знаходить логічне та ефективне вирішення.  

Зазначені аргументи свідчать на користь впровадження медіації у 

навчальних закладах, як засобу профілактики жорстокості учнів основної школи, 

адже позитивно впливатимуть на формування учнівської взаємоповаги, 

взаємодопомоги та загальну атмосферу стосунків у школі. Отже, шкільна медіація 

– це ще один крок до розвитку демократичного суспільства і залучення до цього 

процесу підростаючого покоління. Метою шкільної медіації, як засобу 

профілактики жорстокості учнів основної школи, є створення безпечного 

середовища, сприятливого для позитивного розвитку учня, як гуманної, 
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толерантної, здатної до співчуття особистості, яка вміє приймати рішення і брати 

на себе відповідальність за власні слова та вчинки. І, незважаючи на безліч 

нюансів, пов’язаних з механізмом провадженням медіації в школах, з якими ми 

стикнулися під час її проведення, підстав вважати, що її використання в освітніх 

установах принесе вагомі педагогічні та соціально-позитивні зміни вже в 

найближчому майбутньому значно більше.  

На контрольно - корекційному етапі упровадження системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності  відбулася обробка та узагальнення фактичних матеріалів 

дослідження; здійснено аналіз та систематизація разом із учнівським колективом, 

педагогами та батьками успіхів і невдач проведеної профілактично-виховної 

діяльності; розроблено пропозиції щодо усунення негативних ситуацій в ході 

проведення соціально-профілактичної діяльності; створено рекомендації батькам 

та фахівцям, що здійснюють процес виховання учнів основної школи. 

Отже, упроваджені напрями змістовно-процесуального блоку системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності забезпечили сформованість високого рівня знань 

учнів основної школи стосовно власних прав та обовязків у середовищі 

однолітків, вироблення вмінь протистояти негативному ставленню; оволодіння 

навичками адекватної поведінки у ситуації жорстокого поводження; підвищення 

рівня інформованості, стосовно того, до кого звертатись у випадках прояву 

жорстокості.  

Крім того, вони забезпечили готовність педагогічного колективу та батьків 

учнів до здійснення ефективної, комплексної та систематизованої системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів засобами 

анімаційної діяльності і забезпечили процес формування єдиного творчого 

колективу, через спільну організацію системи анімаційних заходів (арт-

терапевтичних заходів, ігор, медіації тощо), підвищили стан фізіологічного, 

психологічного та духовного здоров'я учнів основної школи, сформували систему 
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знань неповнолітніх про власні права у середовищі однолітків, виробили вміння 

протистояти агресії, насильству і жорстокому поводженню.  

Також реалізація розробленої системи уможливила зміцнення морального 

та психологічного стану учнів основної школи, що схильні стати жертвами 

жорстокості чи насильства, забеспечила узгодження індивідуальної та 

колективної поведінки підлітків відповідно до загальновизнаних правилам і норм, 

існуючими у суспільстві. Окрім того, упровадження системи в соціально-виховне 

середовище загальноосвітніх навчальних закладів дало можливість втілення у 

практику інноваційних та цікавих анімаційних заходів, спрямованих на 

попередження негативних проявів поведінки учнів стосовно однолітків та 

дорослих, забезпечили розвиток в учнів таких соціально значущих рис та якостей 

як: гуманізм, толерантність, емпатія, відкритість, милосердя, здатність прийти на 

допомогу і підтримати іншого, що забезпечує попередження та уникнення 

ситуацій, які провокують прояви жорстокої поведінки. 

 

 

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Після завершення формувального етапу експерименту було проведено 

підсумкові зрізи для виявлення ефективності упровадження системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності в експериментальних і контрольній групах.  

Підсумкову діагностику всіх учасників педагогічного процесу (учнів 

основної школи, їх батьків, педагогічного колективу ЗНЗ) на підсумковому етапі 

дослідження було здійснено за методикою, аналогічною до тієї, яку ми 

використовували для соціально-педагогічної діагностики на констатувальному 

етапі експерименту.  

Для реалізації мети контрольного етапу було окреслено такі завдання: 

визначити рівень прояву жорстокої поведінки учнів основної школи після 

упровадження системи соціально-педагогічної профілактики засобами 
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анімаційної діяльності; здійснити порівняльний аналіз рівнів прояву жорстокої 

поведінки учнів основної школи контрольної та експериментальної груп за 

визначеними на початку експерименту критеріями і показниками; здійснити 

статистичну обробку одержаних даних. Крім того, діагностика на контрольному 

етапі передбачала повторну діагностику рівнів готовності батьків та 

педагогічного колективу до здійснення соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Контрольний етап експерименту здійснювався в декілька етапів. На 

першому етапі з метою підтвердження ефективності системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційній діяльності було проведено повторну діагностику прояву жорстокої 

поведінки учнів основної школи за ціннісно-мотиваційним критерієм. 

З метою повторної діагностики рівнів усвідомлення і засвоєння учнями 

основної школи загальнолюдських соціальних цінностей (гуманізму, щирості, 

милосердя тощо) було проведено методичні ігрові методики „Свій серед чужих” 

та „У світі мрій”, мета яких – шляхом спостереження за учнями, встановити на 

скільки вони стали більш відкритими до оточуючих, чи здатні вони почути 

бажання і зрозуміти прагнення людей навколо себе, як реагують на прояви 

індивідуальності інших. Результати повторної діагностки у ЕГ виявилися 

позитивними, про що свідчить гуманна спрямованість учнів в процесі спілкування 

з однолітками, адекватна самооцінка власних можливостей та ролі у колективі, 

прагнення до налагодження толерантної й дружньої взаємодії з оточуючими, 

здатність вирішити міожособистісні комунікативні проблеми гуманним способом. 

Так, у експериментальній групі рівень усвідомлення і засвоєння учнями основної 

школи загальнолюдських соціальних цінностей зріс на 24%, в той час як у 

контрольній лише на 4%. 

Наступним було проведення повторної діагностики показника ціннісно-

мотиваційного критерією – прагнення учнів основної школи до позитивної 

взаємодії у соціальному середовищі за методикою визначення спрямованості 

особистості Є. Рогова. Результати діагностики представлені в таблиці 2.9.  
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Таблиця 2.9 

Діагностика спрямованості учнів основної школи на соціум  (кількість у %) 

 

Спрямованість 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

етап 

Контрольни

й етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

суспільна 31 43 30 33 

ділова 36 40 40 41 

особистісна 33 17 30 26 

 

Аналіз даних, свідчить про те, що більшості учнів експериментальної групи 

притаманною є суспільна спрямованість, а в контрольній групі показники 

спрямованості майже не змінились.  

Також повторну діагностику зазначеного показника ми здійснили шляхом 

проведення методики „Незакінчені речення”, де учням пропонувалося 

продовжити такі речення: „Коли я йду до школи…”, „Коли я думаю про 

школу…”, „Коли дзвонить дзвоник…”, „Коли я бачу вчителя…”, „Коли 

закінчуються уроки…”, „Коли я відповідаю біля дошки…”, „Коли одержую 

двійку…”, „Коли я зустрічаю своїх однокласників…”. Відповіді на зазначені 

питання продемонстрували нам динаміку позитивних змін, що виражалась у таких 

продовженнях речень у ЕГ як:  „Коли я йду до школи – я радію, що побачу 

друзів”, „Коли я думаю про школу - я сумую за нею”, „Коли дзвонить дзвоник я 

ралію, що поспілкуюсь з однокласниками, „Коли я бачу вчителя я радий (а) нашій 

зустрічі”, „Коли закінчуються уроки я хочу проводити дозвілля у колі 

однокласників”, що свідчить про ефективність упровадження системи. 

Усереднення результатів повторного діагностування всіх показників за ціннісно-

мотиваційним критерієм представлено у таблиці 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Динаміка рівнів прояву жорсткої поведінки учнів основної школи за 

ціннісно-мотиваційним критерієм (кількість у %) 

 

 

Рівні 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Констатувальни

й етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Низький 35 52 41 43 

Середній 33 48 29 32 

Високий 32 10 30 25 

 

Для унаочнення вищенаведених статистичних даних динаміка рівнів прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи обох груп за мотиваційно-ціннісним 

критерієм представлена на рис. 2.1 
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Рис. 2.1. Динаміка рівнів прояву жорстокої поведінки учнів в ЕГ і КГ за 

мотиваційно-ціннісним критерієм 

 

Наступною була повторна діагностика за когнітивним критерієм, а саме за 

показником сформованість знань про жорстокість і жорстоку поведінку, 

різноманітність її видів та форм, а також про її негативні наслідки за допомогою 

проведення анкетування „Що ми знаємо про жорстокість?”. Аналіз анкет учнів 

основної школи експериментальної групи засвідчив, що кількість учнів ЕГ які 

можуть правильно розкрити зміст понять „жорстокість” і „жорстока поведінка” 

зросли на 23%, а у КГ, де навчально-виховний процес відбувався без 
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упровадження системи, на основі існуючих планів діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, цей показник зріз лише на 3%. Узагальнений аналіз 

отриманих результатів повторної діагностики свідчить про ефективність 

проведення просвітницької діяльності на формувальному етапі експерименту.  

Наступним методом повторної діагностики когнітивного критерію за 

показником сформованість знань про жорстоку поведінку людини, її негативний 

характер - був проведений повторний контент-аналіз змісту творів учнів щодо 

існуючих проблем у соціумі, пов’язаних з агресивною, жорстокою поведінкою. 

Нами було запропоновано низку схожих до проблемних тем, порушених на 

констатувальному етапі, на які учні основної школи знову написали невеличкі 

твори-роздуми „Звідки родом жорстокість?”, „Чи є виправдання жорстокості?”.  

Виконання учнями цього діагностичного завдання засвідчило, що знання 

учнів стосовно негативного забарвлення жорстокої поведінки, уявлень про 

категорії добра і зла значно збагатилися. Кращу обізнаність показали учні й щодо 

причин та наслідків жорстокості. Якщо на етапі констатації переважна кількість 

учнів просто вказали, що жорстока поведінка – це погано, то тепер діти 

розповідали й про те, яких правил слід дотримуватися аби не стати жертвою 

жорстокого поводження. Контент-аналіз творів учнів як в ЕГ показав, що роздуми 

учнів основної школи стали більш позитивними та ґрунтовними, у творах 

засуджується негативна поведінки, рівень знань стосовно природи та наслідків 

жорстокої також зріс.  

Порівняльні результати сформованості рівнів знань учнів 

експериментальної і контрольної груп про жорстокість, жорстоку поведінку, її 

негативний характер на констатувальному і контрольному етапах експерименту 

представлені в таблиці 2.11. 



174 

Таблиця 2.11 

Діагностика рівнів сформованості знань про жорстоку поведінку,  

її негативний характер (кількість у %) 

 

 

Рівні 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальн

ий етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Високий 35 52 41 43 

Середній 33 48 29 32 

Низький 32 10 30 25 

 

Наступним було повторне проведення діагностики когнітивного критерію за 

показником – обізнаність учнів основної школи стосовно конструктивних, 

ненасильницьких шляхів та способів вирішення конфліктних ситуацій, яку ми 

знову діагностували за допомогою адаптованого тестування соціально-

комунікативної компетентності учнів (автор – Л. Міхельсон; переклад – 

Ю. Гильбуха). Порівняльні результати сформованості рівню усвідомлення учнями 

основної школи змісту ключових понять дослідження експериментальної і 

контрольної груп на констатувальному і контрольному етапах експерименту 

представлені в таблиці 2.12.  

Таблиця 2.12 

Діагностика рівнів комунікативної компетентності і сформованості 

знань толерантної та доброзичливої комунікації (кількість у %) 

 

 

Рівні 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Високий 27 45 32 36 

Середній 25 38 28 31 

Низький 55 17 40 33 
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Аналіз результатів, наведених у таблиці свідчить, що рівень сформованості 

соціально-комунікативної компетентності учнів основної школи на 18% зріс у 

експериментальній групі, і на 4% у контрольній групі, де навчально-виховний 

процес відбувався без упровадження системи. Узагальнення всіх даних за 

когнітивним критерієм дозволило нам отримані результати контрольного 

діагностування подати у формі таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Динаміка рівнів прояву жорсткої поведінки учнів основної школи за 

когнітивним критерієм (кількість у %) 

 

Рівні 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Низький 33 50 39 42 

Середній 31 39 25 30 

Високий 36 11 36 28 

 

Для унаочнення вищенаведених статистичних даних динаміка рівнів прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи обох груп за когнітивним критерієм 

представлена на рис. 2.2 
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Рис. 2.2. Динаміка рівнів прояву жорстокої поведінки учнів основної 

школи в ЕГ і КГ за когнітивним критерієм 
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Перейдемо до висвітлення результатів повторної діагностики учнів за 

наступним, діяльнісно-поведінковим критерієм, який ми об’єднали з критерієм 

якостей учнів. Адже, на нашу думку, про сформованість якостей (толерантності, 

емпатії, відкритості) достовірніше за все свідчить відповідна поведінка, в саме її 

сформованість або не сформованість, тому повторну діагностику якостей ми 

здійснили у ході спостереження за поведінкою учнів основної школи. У вивченні 

динаміки зрушень за показниками зазначених критеріїв особливу увагу ми 

приділяли проявам ініціативності учнів основної школи у виконанні доручень, а 

також їх участі у соціально-значущих та анімаційних видах діяльності. На етапі 

контрольного експерименту було проведено власні спостереження за 

особливостями поведінки дітей у різних ситуаціях, а також здійснено збір 

інформації та метод повторної експертної оцінки, де експертами знову виступили 

класні керівники і соціальні педагоги, щодо проявів активності, ініціативності та 

самостійності учнів. Аналіз показників засвідчив зростання кількості учнів з 

високим рівнем сформованості соціальної активності з 16,4% до 38,9 % у ЕГ, з 

18,3% до 21,9 % у КГ. Учні, у яких ми визначили високий рівень соціальної 

активності, відрізнялися готовністю до соціальних дій у сфері соціальних 

стосунків і виявляли успішність цих соціальних дій. Ці підлітки були здатні до 

самоорганізації, дотримувалися порядку в побуті, навчанні та дозвіллі, виявляли 

самостійність в усіх видах анімаційної діяльності, адекватно діяли під час 

розв’язання конфліктних ситуацій. Учні основної школи експериментальних груп 

виконували колективні дії з усвідомленням необхідності та потреби у взаємодії, 

виявляли гуманізм та толерантність, прагнули допомогти один одному і досягти 

мети в спільній діяльності. Вони пропонували допомогу самостійно, без указівки 

чи контролю з боку вчителя. Спостереження показало, що учні стали виявляти 

ініціативність та самостійність в усіх видах діяльності, найбільше, звичайно, – в 

анімаційній. Підлітки прагнули діяти разом, дружньо, виявляли ініціативу, у 

процесі, наприклад, методичної вправи казали один одному: „Мені подобається 

взаємодіяти саме з тобою”,  „Я тобі довіряю”. Учні самостійно організувати 

сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані ігри та арт-терапетичні заходи, при 
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цьому вони самостійно розподіляли ролі з урахуванням не лише своїх бажань та 

інтересів, але й інших учнів, обирали матеріал для гри та розгортали сюжет. На 

цьому етапі експерименту не спостерігалося випадків відмови учнів від взаємодії, 

участі в анімацйних заходах, підлітки не намагалися усамітнитися, поспостерігати 

збоку за грою інших на відміну від етапу констатації. Завдяки проведеній роботі 

учні, які відчували невпевненість у собі, почали долати це почуття; учні, які 

інколи поводили себе агресивно, намагалися командувати іншими дітьми - 

оволодівали навичками партнерської взаємодії, толерантного поводження, 

підтримки один одного, бажання бачити в однолітках друзів та однодумців. 

Розширилося коло соціальних ролей, які учні відображали в сюжетно-рольових 

іграх, причому змінився підхід учнів до виконання ролі. Якщо раніше вони 

намагалися представити функціональні дії: суддя виносить вирок, поліцейський 

карає винного, то поступово учнів стали цікавити стосунки між персонажами гри: 

„А давай я буду добрим адвокатом, а ти законослухняним громадянином”, „Давай 

я захищу тебе від нападників, а ти пригостиш мене кавою”.  

Особливо активізувалася участь учнів у форум-театралізованих виставах. 

Вони самостійно визначали проблеми та теми постановок, обирали ролі, ставили 

невеличкі спектаклі за мотивами улюблених кінофільмів і пропонували показати 

їх батькам і педагогам. Найпопулярнішими серед учнів основної школи виявилися 

теми „Нерозділене кохання”, „Здоровий спосіб життя”, „Лідерство” тощо. 

Стосовно учнів контрольної групи, у них дещо підвищилися показники 

високого та середнього рівнів, зменшилася кількість дітей із низьким рівнем 

соціальної активності, але ці зміни були незначними й особливих зрушень у 

якісному розвитку соціальної активності не відбулося. Лише деякі діти, які й до 

початку експерименту виявляли активність, охоче залучалися до взаємодії з 

однолітками. Інші ж учні контрольної групи переважно відрізнялися низьким 

рівнем самостійності в діяльності, виявляли активність тільки за умови вказівки з 

боку дорослого, під час виникнення конфліктів часто використовували агресивні 

методи розв’язання конфліктів.  

Усереднення всіх даних за діяльнісно-поведінковим та критерієм якостей 
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учнів  дозволило нам отримані результати контрольного діагностування подати у 

формі таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

Динаміка рівнів прояву жорсткої поведінки учнів основної школи за 

діяльнісно-поведінковим та критерієм якостей особистості (кількість у %) 

 

 

Рівні 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 

Низький 36 53 41 46 

Середній 31 36 29 33 

Високий 33 11 30 21 

Для унаочнення вищенаведених статистичних даних динаміка рівнів прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи обох груп за діяльнісно-поведінковим 

та критерієм якостей особистості представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка рівнів прояву жорстокої поведінки учнів основної 

школи в експериментальних та контрольній групах за діяльнісно-

поведінковим та критерієм якостей особистості 

 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження в ЕГ розробленої системи соціально-
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педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності (порівняно з КГ, де навчально-виховний процес 

здійснювався традиційно), про що свідчать кількісні та якісні зміни. 

Крім того, достовірність позитивних змін щодо зниження проявів жорстокої 

поведінки учнями основної школи доводилася нами за допомогою критерію t-

Стюдента, який обраховується за такою формулою: 

 

У нашому випадку для експериментальної групи змінна Х1 має значення: 

33%; 31%; 31%, а змінна M1 – значення: 11%; 36%; 53%, а для контрольної групи 

змінна X2 має значення: 30%;29%; 41%, а змінна M2 -значення: 21%; 33%; 46%. 

Підставимо ці значення в формулу і визначимо його величину. Одержане 

нами під час педагогічного експерименту значення x2 експ = 9,1 більше 

відповідного табличного значення ступенів свободи, яке складає 8,51 

привірогідності допустимої помилки р<0,01. При цьому отримане x2 контр=0,04 

свідчить про відсутність математично значущих змін у контрольній групіучнів. 

Завершуючи аналіз ефективності упровадження організаційно-педагогічних 

умов соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності перейдемо до визначення 

готовностіпедагогічного колективу і батьків до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Так, першочерговим завданням було повторне проведення бесіди з 

класними керівниками 5-9 класів, яке показало, що 90% вчителів правильно 

розуміють загальну сутність понять „жорстокість” та „жорстока поведінка”, 

специфічні особливості розкрили 58% респондентів; також педагоги, до причин 

зазначеного феномену, віднеси: 3 % - „недолюбленість батьками”; 15 % 

вважають, що причиною є негативний приклад батьків та умови 

мікросередовища; 6 % вчителів говорять про складність даного вікового періоду; 
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13 % вважають, що причиною є негативний вплив однолітків та субкультур 29 % 

визнають негативну роль засобів масової інформації (особливо телебачення та 

Інтернету) , і ще 34% визнали, що причиною розвитку жорстокості серед учнів 

основної школи є недоліки шкільної та позашкільної системи виховання, що ще 

раз підкреслило ефективність упровадження розробленої нами організаційно-

педагогічної умови - формування соціально-педагогічної обізнаності та 

професійної готовності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального 

закладу до здійснення соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Проведення повторних бесід з педагогами щодо потенціалу анімаційних 

засобів соціально-профілактичної діяльності, дозволило встановити, що після 

упровадження організаційно-педагогічних умов соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності педагоги оволоділи знаннями та навичками застосування засобів 

анімаційної діяльності та охоче їх використовують у власній педагогічній роботі з 

учнями різними різного віку. 

Останнім напрямом діагностики на контрольному етапі експерименту була 

робота з батьками, яка передбачала: повторне анкетування з визначення 

обізнаності батьків з соціально-педагогічної профілактики проблеми жорстокої 

поведінки їх дітей та, зокрема, визначення їх потенціалу до використання умов та 

засобів анімаційної діяльності в процесі соціально-педагогічної профілактики 

зазначеного феномену. Аналіз відповідей батьків що їх теоретичній та 

практичний рівень знань та умінь стосовно попередження зазначеної проблеми 

засобами анімаційної діяльності зріс на 27% у ЕГ, та 5% у КГ. 

Отже, узагальнюючи результати порівняльного аналізу, констатуємо 

ефективність розробленої системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, адже 

їх упровадження забезпечило:підвищення рівня знань учнів основної школи про 

жорстокість та жорстоку поведінку людини, її негативний вплив на фізичне та 

психологічне здоров’я людини;сприяло оволодінню учнями необхідними 
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знаннями щодо конструктивних, ненасильницьких шляхів та способів вирішення 

конфліктних ситуацій; забезпечило вироблення вміньі навичкок гуманної, 

толерантної взаємодії, сприяло розвитку саморегуляції поведінки в конфліктних 

ситуаціях, активності, ініціативності, самостійності, відповідальності за власні 

слова та дії; активізацію участі учнів основної школи у соціально значущих видах 

анімаційної діяльності, ініціативність у виконанні суспільних 

доручень;підвищення рівню готовності батьків та педагогічного колективу до 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Відповідно до структури і логіки дослідження у другому розділі дисертації 

розкрито організацію, етапи проведення і результати експериментальної 

перевірки системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, а також визначено 

ефективність її упровадження.  

Експериментальною роботою (констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи), що проводилась упродовж 2014 – 2017 років у Харківському 

педагогічному ліцеї № 4, Харківській спеціалізованій школі № 114, 

Комунальному закладі „Харківська спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням окремих предметів № 16 ім. В. Г. Сєргєєва”, Хотімлянській 

загальноосвітній школі № 1 і Чугуївській загальноосвітній школі № 7 Харківської 

області, було охоплено 506 учнів основної школи; 35 класних керівників, 

соціальних педагогів, шкільних психологів; 434 батьків учнів основної школи. 

На констатувальному етапі експерименту на підставі визначених критеріїв і 

показників рівнів прояву жорстокої поведінки учнів основної школи: ціннісно-

мотиваційного (рівень усвідомлення і засвоєння загальнолюдських соціальних 

цінностей: гуманізм, щирість, милосердя; прагнення до позитивної взаємодії у 

соціальному середовищі), когнітивного (повнота, системність знань стосовно суті, 
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негативного характеру та наслідків жорстокої поведінки; обізнаність з 

конструктивних, ненасильницьких шляхів та способів вирішення конфліктних 

ситуацій), якостей особистості (сформованості соціально-значущих якостей учнів 

основної школи, необхідних для позитивної взаємодії у соціумі: доброта, 

толерантність, гуманізм, емпатія тощо) і діяльнісно-поведінкового (сформованість 

умінь та навичок толерантної, безконфліктної поведінки, свідоме їх застосування; 

участь у соціально значущих видах анімаційної діяльності, ініціативність у 

виконанні суспільних доручень) виявлено переважно високий та середній рівні 

прояву жорстокої поведінки у більшості учнів, що підтвердило необхідність 

організації спеціальної діяльності, спрямованої на зниження рівня проявів 

жорстокості в учнівському середовищі.  

З цією метою було створено дві групи: експериментальну, в якій 

відбувалося упровадження системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності (її 

склали 264 учнів ХСШ № 114, ЧСШ № 7, ХСШ № 1) і контрольну (242 учнів 

ХПЛ № 4, ХСШ № 16), в якій навчально-виховний процес здійснювався 

традиційно.  

Впродовж формувального етапу експерименту у соціально-виховний процес 

ХЗШ №1, ЧЗШ №7 і ХСШ № 114 упроваджувався змістовно-процесуальний блок 

розробленої системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, який являв собою 

комплексну єдність послідовних етапів: організаційно-координаційного 

(створення партнерської мережі спеціалістів соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи та визначення ролі і змісту діяльності 

кожного з них); активно-діяльнісного (проведення роботи з педагогічним 

колективом (забезпечення професійної готовності педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності), з батьками (формування соціально-педагогічної обізнаності та 

активності батьків у питаннях соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
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поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності), з учнями 

основної школи (формування в учнів знань, умінь та навичок безконфліктної 

взаємодії з оточуючими і розвиток їх особистісних соціально-значущіх якостей 

(толерантності, гуманізму, емпатії, милосердя тощо) через включення в 

анімаційну діяльність); оцінного (періодична оцінка і аналіз ефективності та 

результативності застосованих форм, методів і засобів роботи; розробка 

рекомендації з метою вироблення стратегій самостійного подолання учнями 

основної школи негативних проявів у власній поведінці та поведінці оточуючих). 

На контрольному етапі експерименту було проведено підсумкові зрізи з 

метою виявлення ефективності упровадження системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності в експериментальних і контрольній групах. Якісний і кількісний аналіз 

результатів педагогічного експерименту підтвердив ефективність розробленої 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності. 

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [61, 62, 64, 66, 72, 74, 185, 

191]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність 

виконання поставлених завдань і дали підстави для формулювання висновків. 

1. На основі аналізу наукової літератури і практики виявлено особливу 

актуальність вивчення проблеми соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах 

і відсутність досліджень з вирішення зазначеної проблеми із використанням 

потенціалу засобів анімаційної діяльності.  

На підставі узагальнення характеристик науковців жорстоку поведінку 

учнів основної школи визначено як сукупність їхніх деструктивних дій і вчинків 

емоційно-негативного забарвлення з прагненням завдати дискомфорт будь-якого 

характеру (психологічний, фізичний, економічний тощо) іншій живій істоті. 

Розкрито особливості учнів основної школи, які детермінують прояви жорстокої 

поведінки: несформованість стійких механізмів соціально схвалюваної поведінки 

через прагнення до самостійності, незалежності, самовираження; негативізм, 

замкнутість, агресивність через комплекси щодо власної зовнішності, іміджу, 

групової або соціальної приналежності; не усвідомлення негативних наслідків 

жорстокої поведінки через недостатність життєвого досвіду; „стадний” інстинкт 

жорстокості („роблю, як усі” або „не хочу бути білою вороною”) через високий 

рівень залежності від інших; посилена збудливість, емоційна нестійкість, 

підвищена грубість та імпульсивність через прискорений фізіологічний і статевий 

розвиток. З’ясовано чинники формування жорстокої поведінки учнів основної 

школи (біологічні, психофізіологічні, соціально-економічні, морально-етичні, 

соціально-педагогічні, організаційно-педагогічні), види (емоційно-психологічний, 
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фізичний, сексуальний, економічний) і сучасні форми (мобінг, хейзинг, булінг, 

кібербулінг, тролінг, остракізм тощо) її прояву. 

2. На основі аналізу наукових праць визначено соціально-педагогічну 

профілактику жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності як спеціально організовану в загальноосвітньому навчальному закладі 

діяльність усіх суб’єктів соціального середовища з виявлення й попередження 

проявів жорстокої поведінки учнів основної школи через упровадження засобів 

анімаційної діяльності (шкільна медіація, арт-терапія, форум-театр, кінотерапія, 

гуртки, екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), спрямованих на подолання 

їхніх негативних емоцій, покращення психоемоційного стану, формування 

соціально значущих якостей (толерантності, емпатії, гуманізму тощо) і 

налагодження їхньої безконфліктної взаємодії з іншими людьми. З’ясовано 

особливості використання засобів анімаційної діяльності в соціально-педагогічній 

профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи: орієнтація на 

самостійний і вільний вибір учнями форми діяльності; урахування інтересів і 

захоплень учнів; невимушений, нерегламентований і творчий характер діяльності; 

забезпечення активізації вольових ресурсів, прагнень і життєвих ідеалів учнів, які 

сприяють попередженню негативізму та жорстокості. 

3. Теоретично обґрунтовано, розроблено та представлено у вигляді моделі 

систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності як єдність блоків: функціонально-

цільового (мета, завдання, функцій діяльності); суб’єкт-об’єктного (суб’єкти й 

об’єкти соціально-педагогічної профілактики); концептуального (єдність 

нормативно-правової бази та принципів соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності); 

змістово-процесуального (сукупність напрямів, форм, методів і засобів соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності); діагностико-результативного (визначення ефективності 

впровадження розробленої системи через оцінювання отриманих результатів на 

основі критеріїв і показників). 
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4. Розроблену систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності перевірено 

шляхом її впровадження в експериментальній групі під час спеціально 

організованої експериментальної роботи, спрямованої на забезпечення 

визначених напрямів діяльності з використанням відповідних форм, методів і 

засобів.  

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

підтвердив ефективність упровадження в ЕГ розробленої системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, про що свідчать кількісні (зменшення кількості учнів ЕГ з 

високим рівнем прояву жорстокої поведінки учнів на 12,2%, із середнім – на 0,8% 

і збільшенням кількості учнів з низьким рівнем на 13,0% (у КГ на 3,5%, 1,8% і 

1,7% відповідно) та якісні зміни (учні ЕГ стали більш толерантними, гуманними, 

відкритими до спілкування, чуйними та милосердними). Статистичну значущість 

одержаних результатів доведено методом математичної статистики (використано 

критерій t-Стьюдента). 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. Перспективи подальшої роботи вбачаємо в пошуку шляхів 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до ефективного використання 

потенціалу засобів анімаційної діяльності в процесі розв’язання актуальних 

проблем профілактики жорстокої поведінки учнів; пошуку шляхів попередження 

й подолання сучасних видів жорстокої поведінки учнів молодших класів, 

студентів тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Узагальнена характеристика підходів до визначення суті поняття 

„жорстокість” 

№ Підхід Зміст поняття Наукові 

представники  

 

 

1 

 

 

Нормативно – 

правовий 

підхід 

Жорстокість – це негативна властивість характеру 

особи, що проявляється у заподіянні іншій особі (групі 

осіб) фізичних або моральних страждань. Може бути 

як самоціллю, так і засобом досягнення певної мети.  

Жорстокість - це прояв цілеспрямованої деструктивної 

поведінки, що суперечить нормам і правилам 

співіснування людей у суспільстві. 

Д. Жмуров 

 

 

Т. Румянцева 

 

2 Психологічний 

підхід 

Жорстокість – це  вроджена і невід'ємна властивість 

будь-якої людини. 

Жорстокість у поведінці людей є абсолютно таким же 

мимовільним,  інстинктивним прагненням, як і у 

інших вищих хребетних тварин. 

К. Лоренц  

 

З. Фройд  

 

К. Юнг  

3  

Соціально  

–  

педагогічний 

підхід 

Жорстокість – це морально-психологічна риса, що 

означає відсутність співчуття, милосердя, жалості до 

людей, безмежну суворість, грубість, безсердечність. 

Жорстока людина не може мати будь-яких проявів 

співчуття до жертви.  

Прояв жорстокості у поведінці означає експлуатацію, 

знущання, розправу фізично, розправу матеріально, 

завдавання збитків. 

Жорстокість – це прагнення заподіяти страждання 

людям або тваринам, яке проявляється в діях, 

бездіяльності, словах, а також фантазіях відповідного 

змісту. Отже, жорстокість може мати як активний, так 

і пасивний характер. 

Жорстокість – це неминучий складник соціалізації, 

особливо важливий для хлопчиків як спосіб 

«загартування характеру» та підвищення конкурентної 

спроможності. 

Жорстокість – це як певний зв’язок між кривдником та 

жертвою, що виявляється в діях, а іноді-бездіяльності, 

результатом якого стає почуття образи, страху, та 

болю. Носить різні форми прояву: психологічне, 

фізичне, сексуальне, трудове насильство. 

 

Енциклопедія 

для 

працівників 

соціальної 

сфери  

 

К.Левченко   

 

 

І.Бєрдишев  

 

 

Н. Щербак 

 

4  

Емоційний 

 підхід 

Жорстокість - це прояв в почуттях і діях індивіда 

(соціальної групи) ворожості - антагонізму, 

недружелюбності, неприязного ставлення, ненависті.  

 

Е.Трифонов  
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Жорстокість - це образливе спілкування, словесне 

вираження негативних емоцій, почуттів або намірів. 

 

Ю. Щербина  

5  

Цільовий 

підхід 

Жорстокість - це інструмент успішної еволюції, 

самоствердження, домінування, адаптації або 

присвоєння життєво необхідних й важливих ресурсів.  

Жорстокість - це засіб, за допомогою якого 

індивідууми намагаються отримати свою частку 

ресурсів, що, в свою чергу, забезпечує успіх у 

природному відборі.  

Жорстокість - це інструмент домінування, що 

виражається в прагненні людини до абсолютного 

панування над іншою живою істотою. Це невід'ємна 

частина гомеостазу людини, як спосіб психічної 

саморегуляції. 

Ш.Коероглоу 

 

 

Х. Кауфма 

 

 

Е. Фромм  

6  

Підхід, в центі 

якого - 

наслідки й 

результати 

жорстокості 

Жорстокість - це фізична дія або загроза такої дії з 

боку однієї особини, які зменшують свободу або 

генетичну пристосованість іншої особини.  

Жорстокість - це будь-який вчинок або поведінка, яке 

заподіює біль іншій людині фізично або психічно».  

Жорстокість - це реакція, в результаті якої інший 

організм отримує больові стимули. 

Вілсон 

 

Мацумото 

 

А. Басс 

 

7 Підхід, 

заснований на 

оцінці намірів 

агресора 

Жорстокість - це вид поведінки, фізичної або 

символічної, яка мотивована наміром заподіяти шкоду 

комусь іншому. 

Д. Кречів  

Н. Лівсон  

8 Багатоаспектни

й підхід  

(включає вже 

перераховані 

підходи, їх 

комбінацію, 

являє найбільш 

ґрунтовне 

трактування з 

точки зору 

окремого 

автора) 

Жорстокість (агресивність) – це системна соціально-

психологічна властивість, яка формується в процесі 

соціалізації людини і описується трьома групами 

факторів: суб'єктивними (внутрішньо-особистісними, 

що характеризують психологічну діяльність агресора), 

об'єктивними (характеризують ступінь руйнування 

об'єкта і заподіяння йому шкоди) і соціально-

нормативними, оціночними факторами, такими як 

морально-етичні норми або кримінальний кодекс  

 

 

Соловйова 

9 Недиференційо

ваний підхід  

(визначення у 

вузько-

теоретичних 

межах) 

Жорстокість – це «драйв», «природний рефлекс 

людини», «наслідок фрустрації» або форма реагування 

на фізичний і психічний дискомфорт. 

Жорстокість - це внутрішня сила , що дає людині 

можливість протистояти зовнішнім силам. 

 

Д. Доллард,  

С. Фішбах,  

Л. Берковіц  

Ф. Аллан 
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Додаток Б 

Методика „Особистісна агресивність і конфліктність” 

/Є.П. Ільїн і П.А. Ковальов/ 

Методика призначена для виявлення схильності суб'єкта до конфліктності і 

агресивності як особистісних характеристик. 

Інструкція 

Вам пропонується ряд тверджень. При погодженні з твердженнями в карті 

запитальника у відповідному квадратику поставте знак "+" (так) при незгоді - знак 

"-" (ні). 

Текст опитувальника 

1. Я легко дратуюся, але й легко заспокоююся. 

2. В суперечках я завжди намагаюся взяти ініціативу в свої руки. 

3. Дуже часто я не отримую похвали за виконані справи. 

4. Якщо мене добре не попросять, я не поступаюся. 

5. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруження в стосунках. 

6. Якщо по відношенню до мене чинять несправедливо, то я в думках накликаю 

цій людині неприємності. 

7.  Я часто злюся, коли мені перечать. 

8.  Я думаю, що за моєю спиною про мене погано говорять 

9.  Я набагато роздратованіший, ніж здається. 

10. Думка, що атака найкращий спосіб захисту, - вірна. 

11. Обставини майже завжди складаються краще для інших, ніж для мене. 

12. Якщо мені не подобається встановлене правило, я намагаюся його не 

дотримуватися.  

13. Я намагаюся знайти в суперечці таке рішення, яке б задовольнило всіх. 

14. Я вважаю, що добро ефективніше за помсту.  

15. Кожна людина має право на свою думку. 

16. Я вірю в чесність намірів багатьох людей. 

17. Мене охоплює злість, коли наді мною насміхаються. 

І8. В суперечці я часто перебиваю співбесідника, нав'язуючи йому свою думку. 

19. Я часто ображаюся на зауваження інших, навіть якщо і  розумію, що вони 

справедливі.  

20. Якщо хтось "корчить" з себе важливу персону, то я намагаюся вчинити йому 

наперекір. 

21. Я, як правило, пропоную середню позицію.  

22. Я вважаю, що фраза з мультфільму: " Зуб за зуб, хвіст за хвіст"справедлива. 

23. Якщо я все обдумав, тоді я не потребую порад інших людей. 

24. 3 людьми, які по відношенню до мене люб'язніші, ніж я цього чекав, я 

тримаюся насторожено. 

25. Якщо хтось виводить мине з себе, я не звертаю на це уваги. 

26. Я вважаю не тактовним не дати висловитися другій стороні. 

27. Мене ображає відсутність уваги зі сторони оточуючих. 
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28. Я не люблю піддаватися в грі навіть дітям. 

29. В суперечці я намагаюся знайти те рішення, яке влаштує обидві сторони. 

30. Я поважаю людей, які не пам'ятають зла. 

31. Твердження: "Одна  голова - добре, а дві - краще" - справедливе. 

32. Твердження: "Не обманеш - не проживеш" також справедливе. 

33. У мене ніколи не буває спалахів гніву. 

34. Я можу уважно і до кінця вислухати аргументи іншої сторони. 

35. Я завжди ображаюся, коли серед нагороджених за якусь справу, вякій я брав 

участь, немає  мене. 

36. Якщо в черзі хтось намагається довести, що стояв переді мною, я йому не 

поступлюся. 

37. Я намагаюся уникати загострення стосунків. 

38. Часто я уявляю собі кару, на яку могли б засудити моїх кривдників.  

39. Я не вважаю, що я дурніший за інших, тому їх думка для мене не указ. 

40. Я осуджую недовірливих людей. 

41. Я завжди спокійно реагую на критику, навіть якщо вона здається мені 

несправедливою. 

42. Я завжди впевнено відстоюю свою правоту. 

43. Я не ображаюся на жарти друзів, навіть якщо вони злі. 

44. Іноді я даю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

вирішення вадливого для всіх питання. 

45. Я намагаюся переконати інших, що варто прийти до компромісу.  

46. Я вірю, що за зло можна відплатити добром, і намагаюся діяти у 

відповідності з цим. 

47. Я часто звертаюся до товаришів, щоб взнати їхню думку. 

48. Якщо мене хвалять, значить цим людям від мене щось потрібно. 

49. В конфліктній ситуації я добре володію собою. 

50. Мої близькі часто ображаються на те, що, розмовляючи з ними, яне даю їм 

сказати ні слова. 

51. Мене не хвилює, якщо в похвалі за виконану колективом роботуне згадують 

моє ім'я. 

52. Ведучи переговори зі старшим за посадою, я намагаюся йому не перечити. 

53. У  вирішенні  будь-якої  проблеми  я  надаю  перевагу  "золотійсередині". 

54. У мене негативне ставлення до людей, які прагнуть помсти. 

55. Я   не   вважаю,   що   керівник   повинен  рахуватися   з  думкою оточуючих, 

адже відповідати за все йому.  

56. Я часто боюся підступних дій зі сторони оточуючих.   

57. Мене не дратує, коли люди штовхають мене на вулиці чи втранспорті. 

58. Коли я з кимось розмовляю, мені кортить висловити свою думку.  

59. Іноді мені здається, що життя вчинило зі мною несправедливо. 

60. Я завжди намагаюся вийти з вагона швидше всіх.  

61. Навряд чи можна знайти таке рішення, яке б задовольнило всіх.  

62. Ні одна образа не повинна залишитися без наказаною. 

63. Я не люблю, коли інші мені радять. 

64. Я підозрюю, що більшість підтримує зі мною стосунки з кориснихміркувань. 
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65. Я не вмію стримуватися, коли мені безпідставно докоряють.  

66. Граючи в настільний теніс, я більше, люблю атакувати, ніжзахищатися. 

67. У мене викликають співчуття надміру вразливі люди. 

68. Для мене не має значення, чия точка зору виявиться правильною -моя чи 

чужа. 

69. Компроміс не завжди найкраще вирішення суперечки.  

70. Я не заспокоююсь до тих пір, поки не помщуся кривднику.  

71. Я вважаю, що краще порадитися з іншими, ніж приймати рішення самому. 

72. Я сумніваюся в щирості слів більшості людей. 

73. Зазвичай мене важко вивести з себе. 

74. Якщо я помічаю недоліки у інших, я не соромлюся їх критикувати. 

75. Я не бачу нічого образливого в тому, що мені говорять про моїнедоліки. 

76. Якщо б я був продавцем на базарі, я би не знижував ціну на свійтовар. 

77. Піти на компроміс - значить показати свою слабкість. 

78. Чи справедлива думка, що якщо тебе вдарили по одній щоці, тотреба 

підставити другу? 

79. Я не відчуваю себе пригніченим, якщо думки інших являютьсябільш 

правильними. 

80. Я ніколи не підозрюю людей у нечесності. 

Обробка результатів 

Для зручності опрацювання відповідей , потрібно щоб опитуваний заносив 

свої відповіді в карту опитувальника, яка має наступний вигляд. 

№ так ні № так ні № так ні № так ні 
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Відповіді на питання відповідають 8 шкалам: "запальність", 

"наполегливість", "образливість", "не поступність", "компромісність", "мстивість", 

"нетерплячість до думки оточуючих", "підозрілість". За кожну відповідь" так" або 

"ні" у відповідності до ключа в кожній шкалі нараховуємо 1 бал. По кожній шкалі 

можна набрати від 1 до 10 балів. 
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Ключ до розшифровки відповідей: 

Відповідь "так" на питання 1,9,17,65 і відповіді "ні" - 25,33,49,57,73 свідчить про 

запальний характер суб'єкта. 

Відповідь "так" на питання 2,10,18,42,50,58,66,74 і відповіді "ні" -26,34 свідчить 

про наполегливість. 

Відповідь "так"  на  питання  3,11,19,27,35,59 і  відповіді  "ні" - 43,51,75 свідчить 

про схильність до образливості. 

Відповідь "так" на питання 4,12,20,28,36,60,76 і відповіді "ні" -44,52,68 свідчить 

про непоступливість. 

Відповідь "так" на питання 5,13,21,29,37,45,53 і відповіді "ні" -61,69,77 свідчать 

про схильність до безкомпромісності. 

Відповідь "так" на питання 6,22,38,62,70 і відповіді "ні" -14,30,46,54,78 свідчить 

про схильність до помсти. 

Відповідь "так" на питання 7,23,39,55,63 і відповіді "ні" -15,31,47,71 свідчить про 

схильність до нетерплячості щодо думки оточуючих. 

Відповідь "так" на питання 8,24,32,48,56,64,72 і відповіді "ні" -16,40,80 свідчать 

про схильність до підозрілості. 

Сума балів по шкалах "наполегливість" (напористість), "непоступливість" дає 

сумарний показник позитивної агресивності суб'єкта. Сума балів, яка набрана по 

шкалах "нетерплячість до думки оточуючих", "мстивість" дає показник негативної 

агресивності суб'єкта. Сума балів по шкалах "безкомпромісність", "запальність", 

"образливість", "підозрілість" дає загальний показник конфліктності. 
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Додаток В 

Методичне забезпечення соціально-педагогічної діяльності з 

профілактики проявів жорстокої поведінки учнів основної школи у ЗНЗ 

Індивідуальні консультації з учнями 

Необхідно попросити учня розповісти про випадок, коли він був свідком 

жорстокої поведінки. Можливо, учень розповість і про свою жорстокість, злість, 

агресію. Необхідно підтримати його в цій ситуації – нехай він почуває, що ви не 

вважаєте його поганим тільки тому, що він відчуває подібні почуття. Важливо 

„проробити” з учнем його ненависть – те, що часто називають «застиглим 

гнівом», гнівом, що людина по тій або іншій причині не зможе виразити. 

Мета соціального педагога – навчити відрізняти почуття від їхніх наслідків, 

тобто поведінку. Така робота припускає високий рівень довіри між психологом і 

тим, кого консультують. Важливо піймати момент, коли складуться сприятливі 

умови, щоб не починати розмову спеціально. Психолог може підсилити довіру 

учня до себе, якщо буде в ситуації його агресивної поведінки, нехай навіть 

спрямованій на нього, показувати, що розуміє його почуття й готовий їх 

обговорити. 

Наприклад, соціальний педагог пропонує складне завдання, а підліток 

бурхливо відмовляється від нього, відвертається, а те й зовсім іде. Необхідно 

показати, що психолог його розуміє: він гнівається. Не наполягайте, тільки 

запропонуйте спробувати й надати право відмовитися, якщо він не захоче. Нема 

рації в такій ситуації змушувати учня визнати, що він боїться не впоратися й тому 

злиться. Краще сказати, що будь-яка людина злиться, коли не може із чимсь 

упоратися, – от тільки треба вміти цю злість виразити. 

Нерідко в основі прагнення сховати гнів лежить бажання продемонструвати 

свою бездоганність. Чим швидше учень навчиться показувати свої слабості, тим 

легше йому буде впоратися з переживанням гніву. 

Індивідуальна корекція на тему: «Я гніваюся». 

Гнів– малоприємна емоція, тому часто його прояв виявляється під 

забороною. Але якщо заборонити собі його прояв, гнів нікуди не дінеться. 
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Важливо допомогти учню навчитися проявляти свій гнів. Кращим способом є: 

навчити адекватно відноситься до емоційних спалахів. Проте учень поступово 

повинен освоювати кілька основних правил вираження гніву: 

1) Говорити не про людину в цілому, а про її поведінку, що і викликає 

гнів. 

2) Говорити від себе, тобто починати з таких слів, як «я», «мені», а не 

«ти», «тебе». 

3) Намагатися говорити в той момент, коли гніваєшся, не втримувати 

свій гнів тривалий час. 

4) Виражати гнів щодо даної конкретної ситуації, не згадувати всі 

колишні гріхи людини. 

Вправа «Злюся, страждаю, ображаюся...» 

 На занятті необхідна м'яка іграшка, бажано велика. Запропонуйте учневі 

показати найдужчий гнів і менш потужний прояв гніву на такій іграшці. Важливо, 

щоб він саме показав дуже сильний афективний прояв гніву. Після цього 

запропонуйте йому, навпаки, рухатися від найдужчого ступеня гніву до самого 

слабкого. Роль ведучого в цій вправі полягає в тому, щоб показувати ті прийоми 

вираження гніву, які учневі незнайомі. Наприклад, як можна виразити гнів 

словами, як можна виразити гнів мімікою і т. ін.  

Завдання цієї вправи – показати учням різний ступінь вираження емоції 

гніву. 

Вправа «Мені так не подобається, коли...» 

Запропонуєте учневі знайти як можна більше варіантів продовження 

пропозицій: 

1. Я гніваюся, якщо... 

2. Я просто поза собою, коли... 

3. Мені зовсім не подобається... 

4. Я буваю дуже злим, коли... 

5. Я не можу стерпіти... 

6. Мене просто бісить... 
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Висловлення надруковані на окремих аркушах, і учасник може написати 

кілька продовжень для кожного з висловлень. 

Обговоріть результат вправи. Запропонуйте учневі зіграти в обгортання – 

уявити, що це зауваження на його адресу (наприклад: «Мене бісить, коли мене не 

приймають всерйоз»). У якій формі він хотів би почути такі зауваження, якщо 

слухати однаково прийдеться?  

Вправа «Володар свого гніву» 

З підлітками ви можете обговорити тему: що робити, якщо виразити гнів 

складно, наприклад, якщо мова йде про близьку людину. Запропонуєте написати 

маленьке послання людині, на який підліток дотепер сердиться, а потім знищити 

це послання. Не можна тримати гнів у собі, треба або простити, або символічно 

помститися – написати розповідь, намалювати картину, виразивши в такий спосіб 

свої почуття. 

Важливо, щоб учасники прийшли до висновку: «Управляти своїм гнівом – 

значить уміти його виражати, а не майстерно ховати». 

Методи швидкого зняття сильної емоційної 

 або фізичної напруги 

Цей метод містить у собі серію вправ по довільній напрузі й розслабленню 

основних м'язових груп. Характерною рисою кожної вправи є чергування сильної 

м'язової напруги й наступного за ним розслаблення. Протипоказаннями для 

виконання окремих вправ по розслабленню є патологія відповідних органів, 

хвороби кістково-м'язової системи. 

З метою зняття психоемоційної напруги й самостійного освоєння прийомів 

саморегуляції можна виконати ряд вправ, таких як «Бурулька», «Муха», «Лимон», 

«Повітряна куля» і ін. 

Вправа «Муха» 

Мета: зняття напруги з мускулатури обличчя. 

Сядьте зручно: руки вільно покладіть на коліна, плечі й голова опущені, очі 

закриті. Подумки уявіть, що на вашу особу намагається сісти муха. Вона сідає то 

на ніс, то на рот, то на чоло, то на очі.  
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Ваше завдання: не відкриваючи очі, зігнати настирливу комаху. 

Вправа «Лимон» 

Мета: керування станом м'язової напруги й розслаблення. 

Сядьте зручно: руки вільно покладіть на коліна (долонями нагору), плечі й 

голова опущені, очі закриті. Подумки уявіть собі, що у вас у правій руці лежить 

лимон. Починайте повільно його стискати доти, поки не відчуєте, що «вичавили» 

весь сік. Розслабтеся. Запам'ятаєте свої відчуття. Тепер уявіть собі, що лимон 

перебуває в лівій руці. Повторіть вправу. Знову розслабтеся й запам'ятайте свої 

відчуття. Потім виконайте вправу одночасно двома руками. Розслабтеся. 

Насолодіться станом спокою. 

Вправа «Бурулька» («Морозиво») 

Мета:керування станом м'язової напруги й розслаблення. 

Встаньте, закрийте очі, руки підніміть вгору. Уявіть, що ви – бурулька або 

морозиво. Напружте всі м'язи вашого тіла. Запам'ятайте ці відчуття. Завмріть у цій 

позі на 1-2 хвилини. Потім уявіть, що під дією сонячного тепла ви починаєте 

повільно танути. Розслаблюйте поступово кисті рук, потім м'яза плечей, шиї, 

корпуса, ніг і т. ін. Запам'ятайте відчуття в стані розслаблення. Виконуйте вправу 

до досягнення оптимального психоемоційного стану. Цю вправу можна 

виконувати лежачи на підлозі. 
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Додаток Г 

Лекція для батьків «Жорстокість серед підлітків» 

План: 

1.Вступ 

2. Жорстокість серед сучасних підлітків 

3. Причини підліткової жорстокості  

4. Вплив ноу-хау 

5. Середовище любові 

Хід заняття: 

 Шановні батьки! Ми живемо з вами у XXI столітті. Все, що нас оточує, 

розвинулось та продовжує розвиватись. Ми літаємо в космос, перемагаємо 

найстрашніші хвороби і логічно повинні ставати красивішими і досконалішими не 

тільки зовні, але й внутрішньо. Але, на жаль, те що відбувається сьогодні в світі, вражає 

своєю жорстокістю. Достатньо згадати події 11 вересня в США, захоплення заручників 

у Москві, терористичні акти в Ізраїлі, війну в Чечні, щоденні міліцейські повідомлення. 

Це все прояви агресії. З латини «жорстокість» — напад, приступ. Це мотивована 

деструктивна поведінка, яка суперечить нормам та правилам поведінки в суспільстві, 

наносячи шкоду об’єктам нападу (живим та неживим). Таке тлумачення дає 

психологічний словник. Простими словами: агресія — це навмисна дія, направлена на 

заподіяння збитків. А жорстокість — це риса особистості, яка основана на готовності до 

агресії.  

А як це явище трактує психологія? У психології існують три основних пояснення 

природи жорстокості. 

Перше об’єднує всі теорії психологічного тлумачення, засновником якого є 

Зигмунд Фрейд. У цих теоріях жорстокість та агресивні дії трактуються як вроджені, 

інстинктивні здібності людини. За Фрейдом жорстокість та агресивність як невід’ємна 

характеристика людини потребує смирення та пригнічення силами всього суспільства 

(виховання в сім’ї, дитсадку, школі). Виховання повинно бути таким, щоб усі моральні 

основи суспільства стали внутрішніми цінностями особистості. Внутрішню енергію, 

котра проривається зовні у вигляді жорстокість або агресії — направляти в 
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конструктивне русло: у захоплення спортом, в участь у спортивних змаганнях, у 

здорову конкуренцію. 

Є й інша точка зору, її автор Долард. Згідно з його поглядами, жорстокість — це 

не автоматична поява потягу в організмі людини, а реакція на перепони, що 

з’являються на шляху до задоволення потреб, досягнення задоволення та емоційної 

рівноваги. (Ви потягнулися за цукеркою, але несподівано хтось встиг раніше вас. Ваша 

реакція?) Висновки з цього підходу — необхідно навчати підростаючу людину 

саморегуляції, шанобливому, терпимому, толерантному ставленню до оточуючих і до 

себе самого. 

І нарешті, третій підхід. Його яскравий представник — американський психолог 

Бандура. Агресія являє собою поведінку, засвоєну у процесі виховання за допомогою 

спостереження відповідного засобу дії. Існують беззаперечні докази того, що якщо 

дитина поводиться агресивно і отримує при цьому похвалу, то ймовірність її агресії в 

майбутньому в аналогічних ситуаціях зростає в декілька разів. Постійне позитивне 

підкріплення певних агресивних актів урешті-решт формує звичку агресивно реагувати 

на найрізноманітніші збудники. Наприклад: якщо тебе хвалять кожен раз за те, що ти 

ображаєш менших — насамкінець це стане твоїм стилем поведінки. Висновки з цього 

підходу — огородити дитину від можливості спостерігати чи самій проявляти 

насильство та жорстокість. 

Жорстокість можливо спровокувати різноманітними збудниками, її може 

спровокувати навіть температура повітря. Наприклад, дослідження ФБР США свідчать, 

що пік насильства припадає на спекотні літні місяці. 

Є дві форми прояву жорстокість у вигляді агресії — пряма та непряма. Пряма — 

фізичне насильство, образи, суперечки. Непряма — це агресивна дія щодо предмета-

замінника. Лиха Баба-Бабариха з «Казки про царя Салтана» — яскравий приклад 

непрямої агресії. Результатом же цього буде розрядка, звільнення від гніву. В Японії 

використовують опудала начальників на підприємствах. Робітник має можливість 

перенести свої образи на опудало начальника і звільнитися від гніву, що переповнює 

його. Можливо, це один із варіантів приборкання агресії в підлітків. Вибух агресії серед 
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юнацтва — головна проблема сьогодення. Про приклади зйомок на мобільні телефони 

жорстоких побоїв чи злочинів доводиться чути мало не щодня. 

Нещодавно всі інформаційні агенції облетіла інформація про судовий процес у 

Великобританії над дівчинкою, яка зняла відео, як якісь хлопці вбивають випадкового 

перехожого. Як виявилось, ці хлопці її теж не знали і просто попросили зняти те, що 

вони робитимуть. Сьогодні ця дитина постала перед судом за співучасть. А їй усього 

лиш 15 років. Схожа історія трапилась у цій же країні незадовго до цього. Тоді дівчинка 

зняла на відео невдале вбивство своїх батьків. Не відстають, на жаль, й українські діти. 

Достатньо лише пригадати випадок у Дніпропетровську, де молодики протягом місяця 

з бажання розважитися вбили 15 людей та скоїли 19 нападів. Убивства знімали 

мобільними телефонами, причому деякі зі злочинів повторювали сценарії бойовиків, 

які вбивці переглядали напередодні. Інший випадок, який також знімали на відео, 

стався із побиттям підлітка на центральній вулиці в Ужгороді (хлопець ледь урятувався, 

стрибнувши у річку з набережної). Схожий приклад жорстокого «кіновиробництва» 

трапився торік наприкінці листопада в Сумах. Тоді над дівчиною-першокурсницею 

жорстоко знущалися учениці профтехучилища на чолі з колишньою випускницею. 

Побиття також знімали. Найжахливіше у цих відео навіть не те, що людину б’ють, а те, 

що поряд стоять хлопці і дівчата, які знімають це на камери телефонів. Ніхто не 

допомагає, а просто знімає! 

Прояви дитячої жорстокості та перевірки «хто крутіший» були завжди. Навіть у 

радянські часи ми чудово пам’ятаємо художній фільм «Опудало» з Крістіною 

Орбакайте в головній ролі. У наказі від 25.12.06 року заступник Міністра освіти Борис 

Жебровський пише: «За статистикою, в Україні відбувається омолодження складу 

правопорушників, зростає кількість групових правопорушень, створюються в окремих 

місцях постійні підлітково-молодіжні групи асоціального напряму. Відзначається 

зростання агресивності в поведінці учнів, збільшення кількості дівчат-підлітків із 

проявами антисуспільної поведінки». 

За даними Американської медичної асоціації, за роки, проведені у школі, 

середньостатистична дитина бачить по телевізору 8 тисяч убивств та 100 тисяч актів 
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насильства. Телебачення формує зразки поведінки. Особливо вразливими є діти та 

підлітки. 

Часто батьки купують своїм дітям комп’ютер для того, щоб вони менше часу 

проводили на вулиці. Проте в кіберпросторі на дитину очікує не менше загроз, ніж у 

реальному житті. Інтернет та комп’ютерні ігри викликають звикання, подібне до 

наркотичного. Результати такого звикання багато в чому подібні — зникає цікавість до 

реального життя, дитина відчуває роздратування, якщо не може зайти в Інтернет та 

продовжити гру. Залежна від комп’ютера людина є асоціальним типом зі збудливою 

психікою, тобто потенційним порушником закону. 

Нещодавно Міністерство освіти направило рекомендації Державному комітету 

телебачення і радіомовлення України збільшити кількість ефірного часу для 

просвітницьких та дитячих програм гуманістичного спрямування, заборонити на 

телебаченні рекламу спиртних напоїв і тютюнових виробів. Міністерству внутрішніх 

справ запропонували обмежити час відвідування дітьми інтернет-кафе та ігрових 

клубів, у тому числі ігрових автоматів. Була пропозиція ввести вікове обмеження на 

комп’ютерні ігри, які містять сцени насильства, активніше проводити пропаганду 

здорового способу життя. 

У сім’ї, де панує любов, де з дитиною розмовляють і пояснюють їй, що у світі 

важливішим є добро, виросте морально сильна та хороша людина. З іншого боку, 

стримати наплив інтернет-жахів неможливо. А тому, як ви — батьки, так і ми — 

вчителі, повинні бути готові до того, що в один день до нас може підійти школяр і 

сказати: дивіться, який прикол. І одна неправильна реакція може назавжди залишити в 

дитині відчуття, що це добре. Страшно, проте реальність говорить сама за себе. І винні 

в цьому не діти, а ми — дорослі, продовжуючи бавитися у силові розв’язання проблем 

та заробляючи гроші на насильстві. А дітлахи лише спостерігають і повторюють. От 

тільки колись такі ігри вийдуть за рамки розваги, але тоді може бути пізно. 

• Жорстокість серед сучасних підлітків 

Жорстокість серед дітей та підлітків - це лише симптом тих глобальних 

моральних переорієнтирів, які відбуваються у нашому суспільстві. Не раз можна 

почути, що саме діти та підлітки стали винуватцями бійки або грабіжництва, що 
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маленький хлопчик з сусіднього дому замучив мале кошеня, або про те, як діти 

знущалися над своїми однолітками. Дитяча жорстокість інколи вражає… Тепер нікого 

не здивує, як з уст зовсім юних дітей можуть лунати образливі, в’їдливі слова, що 

ранять душу і викарбовують на серці страшні рубці, які не здатен загоїти навіть час. 

Жодна людська вада не повинна бути об’єктом висміювання. Та це розуміють, на жаль, 

лише дорослі. А як втовмачити це у голову підліткам, які живуть лише сьогоднішнім 

днем і звикли бурхливо висловлювати свої емоції, не задумуючись над наслідками? 

• Причини підліткової жорстокості 

Деякі психологи вважають, що підліткова жорстокість розпочинається ще з 

народження дитини. В момент появи дитини на світ неприроднім шляхом (кесарів 

розтин), маля вже відчуває неприйняття цього світу, адже воно не пройшло той родовий 

шлях, який дозволяє дитині відчути готовність до першого ковтка повітря та першого 

променя сонця. З психологічного погляду, сам процес пологів - проходження дитиною 

родових шляхів, є дуже важливим. Це перші зусилля з боку дитини, спрямовані на 

подолання перешкод, які, за переконанням багатьох психологів, визначатимуть 

ставлення дитини в подальшому житті до досягнення цілей, вміння долати 

ускладнення. 

Також деякі психологи переконані, що дитина сама по собі не може мати агресію, 

а лише накопичує її від своїх батьків та оточуючого середовища. 

«Будь-яка сварка чи то грубіянство з боку батьків дитина всмоктує в себе як 

губка. Дуже важливий момент у формуванні особи відіграє поняття добра і зла. Нерідко 

трапляється таке, що дитя тягне за хвіст кошеня, відбирає красиву іграшку у слабкішого 

товариша, кидається яйцями в перехожих. До цих безневинних витівок батьки часто 

відносяться поблажливо, адже всі колись були маленькими і здійснювали дурниці», - 

розповідає практичний психолог Наталія Ханецька. 

Хоча деякі з гордістю можуть розповідати знайомим, який у них зростає сильний 

син: розбив ніс однокласникові – майбутній боксер-чемпіон. Та не головне, аби він був 

чемпіоном, головніше - стати свідомою людиною, яка може адекватно оцінювати 

ситуацію і нести відповідальність за свої вчинки. 

•  
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• Вплив ноу-хау 

Телебачення та Інтернет – ось головні винуватці дитячої жорстокості, вважають 

багато батьків. Воно й справді так, адже переважна більшість фільмів містять елементи 

бійки та стрілянини, яку із захватом переглядають діти. Сьогодні бійка – не бійка, якщо 

це не записати на телефон і не виставити в Інтернеті, який наповнений дитячою 

розпустою та агресією. До того ж дівчата в кривавих бійках та слізних скандалах значно 

"переплюнули" хлопців. Найгірше те, що підлітки взяли це за моду і таким чином 

розважаються. 

«Батьки повинні контролювати, що дитя дивиться. Звичайно, не суворий 

контроль, але обов'язково знати, що дитя дивиться, чим воно захоплюється, з ким він 

розмовляє, з ким він дружить, куди йде. Найголовніше - постійно бути поруч, тримати 

контакт», - вважає практичний психолог Наталія Ханецька. 

• Середовище любові 

Чи можна допомогти дитяті позбавитися від жорстокості та агресії? Психологи 

вважають, що зменшити частоту використання агресивних дій не так вже і складно, 

варто лише встановити суворий контроль, ввести покарання. 

«Але викорінювати погані вчинки лише покаранням не варто, дитина повинна 

зрозуміти, що світ сповнений не тільки жорстокості, а й любові. Ще з народження 

батьки повинні навчати дитину любити тварин, природу, своїх однолітків. Навіть якщо 

дитина в майбутньому зіткнеться з жорстокістю, що є неминучим, вона буде розуміти, 

що це погано і що так робити не варто. Такий підліток буде робити усе, аби з усіма жити 

в злагоді та турботі», - вважає психолог Наталія Ханецька. 

Отже, основне завдання щодо формування сприйняття світу у дітей все ж таки 

покладається на батьків. Саме вони повинні своїм прикладом показувати дитині, що 

любов є сильніша за зло та агресію. 

Якщо ви помітили, що дитина має прояви жорстокості, неодмінно зверніться до 

спеціаліста – психолога, адже самостійно викорінити цю хворобу майже неможливо. 
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Додаток Д 

Батьківський вчеобуч  

«Батькам про попередження жорстокого поводження з дітьми» 

 

Із часів появлення людини на Землі люди використовували в тих або інших 

цілях насильство. Чим могутнішою ставала людина, тим більше були масштаби 

насилля. Неперевершеним "рекордсменом" в історії людства за масштабами 

насильства безсумнівно є двадцяте століття, у якому люди (якщо їх можна так 

назвати), завдяки технічному прогресу, вдосконалили механізм знищення собі 

подібних і застосували його до мільйонів і мільйонів жителів нашої й планети. Ми 

вважаємо себе цивілізованими людьми, забуваючи про те, що одним з основних 

ознак цивілізованості є вміння обходитися без насильницьких методів як у 

керуванні державою, так і в відношеннях між людьми. Ми називаємо дикими й 

страшними середні століття, випустити з уваги, що в ті часи населення було 

набагато менше, ніж нині.Величезна кількість міжнародних організацій 

намагаються протидіяти насильству, збираються міжнародні конференції, що 

обговорюють методи боротьби з насильством, але вал насильства поки зупинити 

не вдається. І, швидше за все, не вдасться, якщо не вийде відгородити від 

насильства дітей.У цьому зв'язку досить цікаві дані соціологічного опитування. За 

даними таких опитувань виходить, що кожна третя дитина протягом року була 

піддана прямому насильству. Отут мова йде про насильство, з яким дитина 

зустрічається поза домом. Але адже величезна кількість дорослих людей 

уважають, що насильство – це досить ефективний метод виховання. Однак 

прихильникам такого "виховання" невтямки, що насильство перешкоджає 

розвитку в дитини здатності контролювати своє поводження (а виходить, не є 

засобом виховання). Пояснюється це тим, що в дитини, до якої застосовуються 

насильницькі методи, не виробляється необхідне почуття провини (у її свідомості 

покарання заміняє провину, полегшує її), що не дає розвиватися усвідомленню 

себе як особистості. Для дитини шкідливо як недостатнє почуття провини, так і 

надмірне, коли провина гнітить її. У розумному ступені (" золота середина ") 
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почуття провини є життєво важливим у формуванні й підтримці в нормі здорової 

свідомості. 

Крім того, один з наслідків насильницьких методів покарання – 

ототожнення себе з агресором, і як наслідок у дитини з'являється відчуття, що 

бути агресивним і караючим – норма. Згодом, коли дитина стає дорослою, вона 

точно також поводиться зі своїми дітьми. 

Пригнічення дитини приводить до того, що вже в дорослому віці вона 

намагається довести навколишньому свою значимість будь-якими доступними 

способами. Коріння гордині виростає із психічного придушення батьками дітей. 

Всі тирани, деспоти й диктатори (від сімейних до державних) у дитинстві 

жорстоко придушувалися родителями. 

Слід зазначити й те, що насильство буває не тільки на фізичному рівні. У 

відносинах дорослих і дітей (втім, як і в будь-яких міжособистісних відносинах) 

можна виділити також насильство психологічне й енергетичне. 

Коли мова йде про насильство, говориться в основному про 

неприпустимість фізичного насильства стосовно дітей. Однак не менш небезпечно 

в плані наслідків і такі види насильства, як психологічне. Ще сумніше, коли 

насильство фізичне з'єднане із психологічним. 

А що ж все-таки варто розуміти під насильством родителями над дітьми? 

Міжнародне Суспільство по попередженню насильства над дітьми в такий спосіб 

визначає внутрісімейне насильство над дітьми: 

Дії дорослого вважається насильством над дитиною, якщо: 

8. дорослий б'є або лає дитину, тому що в нього (дорослого, а не дитини!) 

виникли власні проблеми; 

9. дитина зробила якийсь неспритний учинок, виявив зайву 

самовпевненість або сказала щось невлад, а дорослий його образив, принизив; 

10. дорослий залишив без догляду маленьку дитину; 

11. дорослий не вислухав дитину; 

12. дитині не забезпечена реалізація фізичних потреб (у їжі, одязі, чистоті, 

медичному обслуговуванні); 
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13. дитина позбавлена можливостей реалізації духовних потреб (в освіті, 

книгах); 

14. дитиною маніпулюють для рішення власних проблем, одержання 

вигоди; 

15. дитині прищеплюють шкідливі звички, знайомлять зі сторонами життя, 

про які їй знати рано (алкоголь, наркотики, паління, порнографія). 

Що ж можна порекомендувати батькам, які б хотіли відмовитися від 

використання насильницьких методів, але не знають, як це зробити? 

По-перше, усвідомити, що ці методи неефективні і навіть небезпечні як для 

фізичного, так для психічного й морального здоров'я дитини. 

По-друге, усвідомити, що служить поштовхом для застосування насильства 

стосовно дітей, і тут важлива умова – цей "поштовх" необхідно шукати тільки 

усередині себе, а не зовні. 

По-третє, навчитися володіти собою, тому що в більшості випадків батьки 

застосовують насильницькі методи через те, що не здатні стримуватися. 
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Додаток Ж 

«Рекомендації батькам щодо профілактики проявів жорстокої 

поведінки серед підлітків» 

• Рекомендації батькам щодо спілкування з підлітками, схильними до 

жорстокості: 

– Пам'ятайте, що заборона й підвищення голосу— найефективніші 

способи подолання агресивності, злості та жорстокості, лише зрозумівши 

причини жорстокої поведінки і знявши їх, ви можете сподіватися, що агресивність 

дитини буде знижена. 

– Дайте дитині можливість вихлюпнути свою агресію, спрямувати її на 

інші об'єкти. Дозвольте їй побити подушку або розірвати «портрет» її ворога і ви 

побачите, що в реальному житті прояви жорстокості у даний момент знизилася. 

– Демонструйте дитині особистий приклад схвалюваної поведінки. Не 

допускайте при ній вибухів гніву або лихослів'я про своїх друзів або колег. 

– Важливо, щоб дитина повсякчас почувала, що ви любите, цінуєте і 

приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти. Нехай вона 

бачить, що потрібна і важлива для вас. 

• Рекомендації батькам щодо стримування жорстокоїповедінки серед 

підлітків: 

– Виявляти до підлітка більше уваги, любові та ласки. 

– Стежити за власною поведінкою в сім'ї. Кращий спосіб виховання 

дітей — єдність батьківських дій. 

– Не застосовувати фізичні покарання. 

– Допомагати підлітку знаходити друзів. Заохочувати розвиток 

позитивних аспектів агресивності та злості, а саме завзятості, активності, 

ініціативності, перешкоджати її негативним рисам, зокрема ворожості, скутості. 

– Пояснювати підлітку наслідки жорстокої поведінки. 

– Враховувати у вихованні та навчанні особистісні властивості підлітка. 

– Надавати підлітку можливість задовольнити потреби в самовираженні 

й самоствердженні. 
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– Обмежувати перегляд відеофільмів та комп'ютерних ігор зі сценами 

насильства. 

– Спрямовувати енергію підлітка у правильне русло, наприклад, заняття 

у спортивних секціях; заохочувати його до участі в культурних заходах. 

• Поради батькам конфліктних дітей: 

– Стримуйте прагнення дитини провокувати конфліткм з іншими. 

Необхідно звертати увагу на недоброзичливі погляди один на одного або 

бурмотіння собі «під ніс» . Звичайно, у всіх батьків бувають моменти, коли ніколи 

й неможливо контролювати дітей - саме тоді найчастіше й вибухають «бурі». 

– Не намагайтеся припинити сварку, зробивши винною в конфлікті 

іншу дитину - намагайтеся об'єктивно розібратися в причинах його виникнення. 

– Після конфлікту обговоріть з дитиною причини його виникнення, 

визначте неправильні дії вашої дитини, що призвели до конфлікту. Спробуйте 

знайти інші можливі способи виходу з конфліктної ситуації. 

– Не обговорюйте при дитині проблеми її поведінки. Вона може 

утвердитися в думці про те, що конфлікти неминучі, і буде продовжувати 

провокувати їх. 
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Додаток З 

Напрями творчих пошуків методів і прийомів виховної роботи педагога з 

важким школярем 

1. Намагайтесь запобігти у себе думку про безнадійну педагогічну занедбаність 

того чи іншого учня. Вселяйте в себе віру, що "важкий” вихованець є потенційним 

носієм багатьох позитивних якостей. У ході перших контактів з такою дитиною 

виявіть доброзичливу зацікавленість, повагу, відкинувши можливе упереджене 

ставлення до неї. 

2. Уникайте хворобливої реакції на перші негативні прояви у поведінці важко 

вихованця у ставленні до вас. Такі діти не рідко на початковому етапі спілкування з 

новим вчителем, а тим більше з молодим, схильні випробовувати його. 

3. Добре ознайомтесь з умовами життя учня вдома, особливостями спілкування в 

школі, поза її межами, з батьками. Та й найголовніше – виявіть джерело, причини, 

що призвели до морального захворювання учня. 

4. Вивчіть паростки позитивних якостей вихованця, й1ого схильності, 

уподобання, інтереси. 

5. Будь-що намагайтеся полюбити дитину за те, що вона людина. Виявіть доброту, 

чуйність, порядність, щоб протистояти негативізму, з яким учневі доводиться 

зустрічатись у спілкуванні. Це і буде застосування методу "вибуху”, який може 

сприяти досягненню добрих виховних результатів за порівняно короткий строк. 

Спрямовуйте на таку діяльність усіх вчителів, вихователів класу. 

6. У процесі спілкування з вихованцем не вдавайтесь до методів постійного 

контролю, гальмування, а використовуйте метод "заміни”, тобто включення таких 

видів діяльності, які б відповідали його інтересам. 

7. Помічайте найменші позитивні зрушення у поведінці і діях школяра. 

Підкріплюйте їх своїм заохоченням, схваленням. Водночас не зосереджуйте увагу 

на негативних проявах поведінки. пам’ятайте, що погані звички долати важко. Лише 

поступове розширення кола позитивних дій має витісняти негативні вчинки. 

8. Постійно включайте вихованців у колективні справи класу, спортивні команди, 

давайте посильні доручення, підкреслюйте їх значення для успіху всього колективу. 

9. систематично працюйте з батьками, щоб спільно забезпечити позитивний 

педагогічний вплив на важковиховуваного, єдність зусиль на грунті доброти, 

поваги. 

10. Намагайтеся частіше бувати з "важким” учнем один на один: разом 

обговорюйте питання, які викликають у нього інтерес, розповідайте йому про 

цікавих людей. Запрошуйте до своєї домівки, намагайтеся спільно працювати над 

виконанням тих чи інших завдань, але уникайте при цьому набридливого повчання, 

моралізаторства. 
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Додаток К 

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ 

1. Чи обговорювалися проблеми соціалізації дітей на батьківських 

зборах Вашого класу? 

2. Які саме проблеми виховання та соціалізації дітей обговорювалися на 

батьківських зборах Вашого класу? 

3. Чи відвідував вчитель (соціальний педагог, психолог) Вашу сім’ю та 

які форми роботи з сім’єю використовує найчастіше? 

4. Укажіть труднощі, які траплялися Вашій дитині в шкільній установі. 

5. До кого із працівників шкільної установи Ви б звернулися в разі 

виникнення проблем у вихованні Вашої дитини? 

6. Хто, на Вашу думку, повинен забезпечувати повноцінний розвиток, 

навчання та виховання Вашої дитини в шкільні роки? 

родина; 

школа; 

родина та школа у взаємодії 

7. На вашу думку, батьківські збори – це вимушена необхідність чи 

зустріч однодумців? 

8. Чи прислуховуються вчителі  до Вашої батьківської думки та чи 

враховують її? 

9. Якби Ви мали змогу щось змінити в роботі школи, то… 
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Додаток Л 

Гра „Заверши речення» 

 

Соціальний педагог  пропонує учням обрати стиль поведінки за власним 

розсудом, завершивши речення. Відповіді демонструють рівень прояву учнями 

толерантності, терпимості, позитивної спрямованості у спілкуванні з оточуючими.  

1. Коли я зустрічаюсь з людиною, яка співає невідомі мені і незрозумілі 

через чужу мову, пісні, я намагаюся... 

2. Коли я чую образи на адресу незнайомця, мене це... 

3. Коли я поїду до іншої країни, передусім я... 

4. Коли я опиняюся у новій компаній, я... 

5. Коли я бачу учня, одягненого в не дуже модні речі я... 

6. Коли мені щось не подобається у традиціях, звичаях інших людей, я... 

7. Якщо мені щось не подобається в будь-якій людині, я... 

8. Якщо я спілкуюсь з віруючою людиною, віри якої не сприймаю, я... 

9. Якщо я не розділяю чиїхось думок, я... 

10. Коли в іншого учня телефон дорожче ніж мій, я .. 

Обговорення: Як ви вважаєте, чим визначається ставлення до інших людей. 

культур, народів, звичаїв, традицій? Чи є різниця між національностями, а між 

людьми? Чи є провідним матеріальний статус у спілкуванні між людьми? 

 

Гра „У світі бажань» 

Ця гра спрямована на формулювання учнями своїх очікувань, цінностей, 

думок. Вона допомагає учнем усвідомити власні цінності, побудувати їхню 

ієрархію, зрозуміти, що різні люди можуть мати різні цінності. Головний, але не 

завжди досяжний результат - розуміння того, що, вибираючи свою систему 

цінностей і виконуючи її, людина не повинна шкодити оточуюючим. 

Тривалість гри : 40 хвилин. 

Обладнання: аркуші паперу, для виготовлення «квітки бажань» кольоровий 

папір, ножиці, клей. 
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Хід гри: 

•  Учням пропонується на листі паперу написати 3 - 7 своїх бажань. 

•  Наступним етапом роботи є визначення того, від кого залежить виконання 

бажань. Якщо виконання залежить від самої людини, то напроти бажання 

пишеться - “Я”, якщо виконання залежить від інших, то пишеться «Д», якщо 

людина не знає, від кого залежить виконання його бажання, то він пише – «Н». 

•  Потім діти виготовляють «квітку бажань». Серединку залишають вільною. 

А на пелюстках пишуться бажання. 

•  З робіт дітей оформляється галявина бажань. 

 

Проводячи дану гру серед молодших підлітків, можна проаналізувати зміну 

системи цінностей у залежності від віку. Крім того, психологи можуть 

проаналізувати систему цінностей як групи в цілому, так і окремо узятої дитини. 
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Додаток М 

Методика визначення спрямованості учнів 

Дорогий друже! 

Твоїй увазі пропонується ряд висловлювань, висловивши своє ставлення до яких, 

ти зможеш побачити особливості твоїх взаємовідносин з ровесниками, дорослими 

і самим собою, а якщо існують складності, то ти зможеш визначити деякі їхні 

причини. Це допоможе тобі зробити перші кроки по шляху поліпшення взаємин з 

оточуючими. Своє ставлення до висловлювань слід виявити, користуючись 

наступними визначеннями: 

1 – Це так. 

2 – Мабуть, так. 

3 – Важко відповісти. 

4 – Мабуть, не так. 

5 – Ні, це не так. 

У бланку відповідей поряд з номером висловлювання постав цифру, що виражає 

твоє ставлення до нього. Наприклад: 

1.5 (якщо з даним висловлювання ти категорично не згоден: Ні, це не так). 

2.1 (якщо ти повністю згоден з висловлюванням) 

Більшість висловлювань складаються з двох частин. Ти мусиш виявити своє 

ставлення до висловлювання у цілому, а значить, погодитися з ним (визначення 1 

і 2) ти можеш у тому випадку, якщо ти згоден з обома його частинам. 

Намагайся довго не замислюватися над відповідями: як правило, те, що першим 

спливає на думку, найбільш адекватно відображає внутрішній стан людини, її 

ставлення. Чим щирішим ти будеш у відповідях, тим точнішу і повнішу 

інформацію ти можеш одержати про себе. 

Текст опитувальника 

1. Я уникаю спілкування з дорослими, оскільки вони ставляться до мене і 

поводяться зі мною як з маленьким, а я впевнений, що слід рахуватися і з моїми 

поглядами, і з моїми інтересами. 
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2. Більш за все я бентежусь, коли люди не можуть відкласти якість своєї справи, 

щоб зробити щось важливе для колективу, для класу. 

3. Коли хвалять інших, мені теж хочеться досягти якихось успіхів, щоб відмітили 

й мене. 

4. Я не порушую своїх обіцянок. 

5. Мені видається нісенітницею багато з того, чим займається більшість людей, 

але й те чим займаюсь я, теж має мало сенсу. 

6. Мені багато в чому не подобається наша компанія, зате я почуваю себе там на 

рівних зі всіма, я почуваю себе дорослою людиною. 

7. Якщо говорити про повагу, то з повагою ставляться до того, у кого знайомі 

"круті" і хто "прикинутий" класно, а у мене цього немає. 

8. Коли я буду дорослим, я хочу заробляти багато грошей, але витрачати я їх буду 

не тільки на себе, але і на інших, наприклад, допомагати бідним. 

9. Я майже завжди роблю так, як говорять дорослі? Вони погано не порадять. 

10. Коли потрібно взяти участь у якійсь спільній для класу справі, а це суперечить 

моїм інтересам (немає часу, бажання і т.д.), я завжди прагну знайти компроміс, 

щоб було добре і дітям, і щоб себе не ображати. 

11. Я ніколи не здійснюю вчинків, за які мені буває соромно. 

12. Моя власна думка? Кому вона потрібна? Все вирішують ті, хто зверху, - 

вчителі, батьки, президент. Але на їхню думку мені особисто теж наплювати. 

13. Більшість моїх приятелів тільки й роблять, що стогнуть про тяжке, нецікаве 

життя, а я сам роблю своє життя таким, яким хочу, - все від самої людини 

залежить. 

14. Мені важливо, що думають про мене діти, і я часто погоджуюсь з ними тільки 

тому, щоб вони не змінили ставлення до мене. 

15. Кожна людина – особистість; у кожній є те, за що її можна поважати. Я завжди 

прагну побачити це, тому й до мене більшість оточуючих ставляться з повагою. 

16. Я ніколи не спізнююсь. 

17. Мені дуже важливо, що думають про мене знайомі мені дорослі, і мені дуже 

хочеться заслужити їх повагу. 
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18. Я завжди спочатку роблю уроки, а вже потім гуляю, граю на комп’ютері. 

19. Я часто думаю, що я нікому не потрібен, та й у мене немає потреби в інших. 

20. Я вважаю, що якщо ти особистість – мусиш мати свою думку і відстоювати її, 

не дивлячись ні на що. 

21. Мені видається, що життя інших людей цікаве, яскраве, а в мене якось все 

буденне й сіре. 

22. Коли мене несправедливо ображають мої приятелі, я не ображаючи і не 

відповідаю грубістю, оскільки вважаю це негідним, і до того ж гадаю, що вони 

так поводяться не тому, що погані, а тому, що так складаються обставини 

(настрій, стан, незнання ситуації і т.д.). 

23. Я завжди говорю лише правду. 

24. У мене часто виникає думка, що нічого доброго з мене не вийде, гадаю, що й з 

більшості приятелів навряд чи вийде щось путнє. 

25. Я завжди виконую прохання батьків про допомогу. 

26. Буває, що я виконую доручену мені справу, не задумуючись, кому і навіщо це 

потрібно; доручили і виконую, щоб не приставили чи щоб уникнути покарань. 

27. Часто буває, що я погано поводжусь я оточуючими не тому, що я погана 

людина, а тому, що вони не розуміють мене, та й розуміти не хочуть. 

28. Діти не дуже поважають і цікавляться моєю думкою, і, чесно кажучи, я думаю, 

що їх судження, думки дійсно більш цікаві. 

29. Мені і більшості моїх приятелів у сьогоднішньому непростому життя вдається 

знаходити способи й привід для радості і надії на краще майбутнє. 

30. Я ніколи не розпускаю плітки. 

31. Я часто буваю безвідповідальним, неправдивим, чиню непорядно, але для 

більшості людей "відповідальність", "правдивість", "чесність" – це тільки гарні 

слова, а на дії вони такі ж, як і я. 

32. Для того щоб досягти чогось значного в житті, слід думати лише про себе, а 

всі розмови про користь для інших заважатимуть досягненню мети. 

33. Взагалі-то дорослі праві, коли говорять, що я погана людина. Тільки вони 

мусять розуміти, що я про них думаю так само. 
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34. Я гадаю, що люди, які говорять, що для них більш важливим є інтереси 

суспільства, ніж свої власні, частіше за все говорять неправду. 

35. У порівнянні з іншими, я сам, мої успіхи видаються мені незначними. 

36. Я з повагою ставлюсь не тільки до своїх думок, переконань, інтересів, але й до 

думок, переконань, інтересів інших людей. 

37. У мене ніколи не виникає роздратування проти моїх батьків. 

38. Бувають хвилини, коли мені не хочеться жити, тому що я сам собі стаю 

бридким і бачу, наскільки неприємні люди, які мене оточують. 

39. Коли оточуючі навчаться поважати мене, тоді і я стану з повагою до них 

ставитися. 

40. Іншим дітям вдається все більш легко, ніж мені. Гадаю, і в майбутньому вони 

зможуть досягти якихось успіхів простіше, ніж я. 
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Додаток Н 

Тест „Готовність педагогів до профілактики конфліктів серед  

учнів основної школи ” 

Інструкція. На кожне із запитань оберіть і обведіть один із запропонованих 

варіантів відповідей. 

Вкажіть прізвище, ім’я,посаду: 

1) Що таке конфлікт? 

а) це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; крайнє загострення 

суперечностей, що призводить до ускладнень чи гострої боротьби;  

б) стан особистостіпід часрозбіжностей думок з іншимилюдьми; 

в) процес що характеризується  негативним настроєм і його агресивними 

проявами. 

2) Основнимимоделямиповедінкиособистості в конфліктіє: 

а) раціональна, ірраціональна, конформістська; 

б)деструктивна, конформістська; 

в) боротьба, поступка, компроміс. 

3) Які існують стратегії поведінки в конфліктній ситуації? 

а) компроміс, суперництво, співпраця; 

б) міжособистісні та глобальні; 

в)пристосування, уникнення, компроміс, суперництво, співпраця. 

4) За формою протікання, які існують види конфліктів? 

а) приховані, відкриті; 

б) затяжні,короткотривалі; 

в) функціональні, дисфункціональні. 

5) Що можно віднести до конструктивних (позитивних) функцій 

конфлікту серед учнів основної школи? 

а) зняття напруженості, інтеграція сторін, вирішення протиріч; 

б) зниження дисципліни, вирішення протиріч , наростання песимізму; 

в) формальна ввічливість, відчуття невпевненості в собі, набуття досвіду 

вирішенню конфліктних ситуацій. 
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6) До стадій конфлікту відносять: 

а) виникнення,усвідомлення,інцидент, настання,розв'язання; 

б) виникнення, формування, розв'язання; 

в) інцидент, боротьба, розв'язання. 

7) Які методи вирішення конфліктів існують серед учнів середнього 

шкільного віку? 

а) арбітраж і переговори; 

б) стимулювання та покарання ; 

в) заохочення та уникнення. 

8) Через що найчастіше виникають ситуації суперечок, агресії та 

жорстокості серед учнів основної школи? 

а) не вміння йти на компроміс; 

б) вікові особливості; 

в) бажання бути першим. 

9) Чи відчуваєте Ви труднощі при вирішенні конфліктів між дітьми? 

а) так; 

б) ні. 

10) У чому ці труднощі полягають: 

а) брак теоретичних знань, необхідних для попередження та вирішення 

конфліктних ситуацій; 

б) відсутність досвіду вирішення конфліктних ситуацій; 

в) невміння у спілкуванні враховувати вікові особливості дітей. 
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Додаток П 

Соціально-педагогічний проект з профілактики жорстокої поведінки серед 

підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах «STOP-булінг» 

Актуальність проекту: 

“Напевне,  ти не знаєш, що ц етаке, 

коли тебе ганяють, як зайця. 

А виходить, раз побіг значить, винен. 

Тепер я навчена-треба відбиватися, якщо навіть їх багато і тебе б'ють.  

Але бігти не можна.  

Тоді я цього не розуміла і побігла…” 

О.Бессольцева 

 

Відомі слова головної героїні кінофільму «Опудало» - Оленки Бессольцевої, 

яка зазнала жорстокого поводження з боку однокласників є актуальними і в 

умовах сучасного суспільства. У шкільні роки дітям часто доводиться бути 

учасниками чи спостерігачами сварок, суперечок, або навіть бійок з однолітками, 

але, на жаль, лише одиниці можуть протистояти цьому негативному явищу. 

Булінг - досить нове поняття в житті сучасного українського суспільства, але 

доволі поширене закордоном і досліджується у багатьох  країнах: Сполучені 

Штати Америки, Велика  Британія, Канада, Норвегія, Фінляндія та інших. Як 

зазначає російський науковець І. Кон, за останні 20 років «булінг» став 

міжнародним соціально-психологічним і педагогічним терміном, який поєднує 

складну сукупність соціальних, психологічних і педагогічних проблем [2]. 

Сьогодні поширення булінгу являє собою одну з актуальних проблем сучасного 

шкільного середовища, що вимагає ретельного вивчення та розробки ефективних 

засобів соціально-педагогічної допомоги. 

Аналіз зарубіжних досліджень з проблеми булінгу показав, що теоретичні 

основи роботи з ії розв'язання розроблено в  дослідженнях Д. Олвеуса, А. Пікасо, 

Є. Роланда, П.Хайнеманна. Аналіз вітчизняних літературних джерел та 

нормативно-правової бази України  показав, що незважаючи на практичну 
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значущість проблеми булінгу, у нашій країні вона практично не висвітлена, є 

лише окремі розробки О. Дроздова, В. Оржеховської, В. Ролінського та інших 

дослідників. Перші публікації з проблеми булінгу в Україні з’явилися лише у 

2005 р. А у 2009 р. Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум 

України» провела дослідження у навчальних закладах центральних областей 

України на тему: «Насильство в школі». Результати дослідження засвідчили, що 

серед форм насильства серед учнів, переважають такі форми, як побиття, образи, 

приниження, копняки, використання образливих прізвиськ, бойкот тощо. Було 

визначено, що зазнають насильства в школі близько 56% дівчат та 51 % хлопців у 

віці 14—16 років. [4] 

Об’єктивним доказом актуальності проблеми шкільного булінгу є постійні 

повідомлення у засобах масової інформації про небезпечні ситуації в сучасних 

школах, коли діти знущаються над своїми однолітками, що є лише «верхівкою  

айсбергу» порівняно з інформацією в мержі Інтернету.  

Отже, попри практичної значущості проблеми булінгу в шкільному 

середовищі, як соціально-педагогічна проблема вона опрацьована недостатньо, 

адже існують лише окремі дослідження, які можуть бути використані як 

теоретична основа в процесі роботи з попередження булінгу. Тому пошук 

єфективних шляхів та практичних засобів соціально-педагогічної допомоги з 

попередження цього явища і зумовили вибір теми для розробки соціально-

педагогічного проекту «STOP- булінг». 

Метою проекту є профілактика булінгу в учнівському середовищі, шляхом 

створення шкільного клубу «STOP-булінг», на базі ЗОШ №143. 

Завдання проекту: 

• створення клубу «STOP-булінг», що спрямовує свою діяльність на 

попередження негативних проявів поведінки учнів стосовно однолітків, через 

створення умов для попередження конфліктних ситуацій в учнівському 

середовищі,  шляхом об’єднання  їх спільною творчою діяльністю; 

• здійснення комплексної соціально-педагогічної діяльності з 

профілактики агресивної та жорстокої поведінки серед учнів в умовах клубу; 
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• розвиток в учнівських колективах ЗОШ таких соціально важливих 

почуттів: довіри, взаємопідтримки та взаємодопомоги; 

• розробка реклами діяльності шкільного клубу «STOP-булінг» 

(брошури, буклети, відео-ролики). 

Аналіз наукової соціально-педагогічної літератури та практики організації 

соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу дозволив визначити 

провідні ідеї Д. Олбвеуса, О. Дроздова, Є. Роланда, на основі узагальнення яких, 

нами виокремлено найдоцільніші форми та методи розвязання проблеми у межах 

діяльності клубу «STOP-булінг»: форум-театр, медіаційна служба школи, 

телевізійна шкільна студія, акції, конкурси, творчі завдання, ігри на згуртування 

та розвиток дружніх відносин, арт-терапевтичні майстерні, психологічні 

консультації, тренінги, розважальні вікторини, психологічні терапії,  

організаційна діяльність, свята, колективні творчі вправи, та інше [1,3,5,6]. 

Суб’єкти діяльності: соціальний педагог, шкільний психолог, учнівське 

самоврядування, спеціалісти центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді 

Московського та Фрунзенського районів м. Харкова; дитячі та молодіжні 

громадські організації («Дитятко», «Творча молодь», ) 

Цільова аудиторія проекту: учні, віком від 12 до 16 років, Харківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 114. 

Етапи реалізації проекту: 

1. Підготовчий етап. На цьому етапі здійснюється: 

• проведення аналізу наукової літератури та практичного досвіду  

профілактики булінгу в учнівському середовищі та розробка теоретико-

методичного підґрунтя  та програми роботи клубу «STOP-булінг»; 

• створення каталогу нормативно - правової бази та механізмів 

впровадження проекту у навчально - виховний процес загальноосвітнього 

навчального закладу № 143;  

• формування творчої групи для реалізації плану проекту (робота 

медіаційної студії, постановка форум-театральних вистав, розробка телевізійних 

матеріалів, тощо); 
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• ведення пошуку спонсорів, яким буде цікава робота клубу «STOP-

булінг», налагодження зв’язків та заключення договорів співпраці з соціальними 

службами, дитячими та молодіжними громадськими організаціями; 

• визначення можливостей для реалізації проекту «STOP-булінг», що 

буде здійснено за умови проведення SWOT-аналізу, який передбачає визначення 

власних сильних та слабких сторін, відкриває зовнішні можливості та загрози 

перед керівником проекту, а також аналізу проекту за критеріями SMART.  

2. Реалізаційний  етап: 

- організація роботи шкільного клубу «STOP-булінг» за допомогою 

координаційної діяльності соціального педагога школи, діагностичної та 

корекційної діяльності психолога школи, а також соціально-педагогічної 

діяльності учнівського самоврядування; 

- реалізація програми роботи клубу «STOP-булінг», основні заходи якої 

обєднані у блоки роботи певних студій, створення яких передбачено проектом, 

представлені у таблиці №1. Проект розраховано на 6-місячний термін.  

Таблиця 1.1 

№ Заходи Мета Термін 

проведення 

Відповідальні за 

проведення 

1 Інформаційно-просвітницький  блок 

 • Вступна лекція «Булінг - 

назва нова, явище відоме « 

• відео-лекторій «Страшно 

жити у страху» 

• тренінгові заняття 

«Маніпулятор та гідність», 

«Засоби не завжди 

виправдовують мету» 

• бесіда з соціальним 

педагогом «Булінг та його 

наслідки»  

• семінар з психологом 

«Кожна дитина-

індивідуальність» 

 

 

інформаційна фронтальна 

просвіта учнів 

вироблення у підлітків 

потреби неприйняття та 

вміння категоричної 

відмови від маніпуляцій 

 

 

 

формування в учнів 

розуміння негативних 

наслідків проблеми 

булінгу 

Вересень 

2016р. 

 

Жовтень 

2016р. 

 

Жовтень 

2016р. 

 

Вересень 

2016р. 

 

Вересень 

2016р. 

соціальний педагог 

 

психолог 

 

тренер 

 

 

соціальний педагог 

 

психолог  
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2 Робота телевізійної шкільної студіі “Творчі серця” 

 • Зустріч-знайомство з 

працівниками місцевого 

телебачення на тему :«Роль 

телебачення у вихованні 

підростаючого покоління» 

• Майстер-класи зі 

спеціалістами телебачення 

(операторами, режисерами, 

продюсерами, ведучими) 

• створення шкільної команди 

для роботи телевізійної 

студіїї «Творчі серця» 

• розробка сценаріїв 

телепередач для різновікової 

аудиторі ї учнів 

• розробка учнями молодшої 

школи мультфільмів , щодо 

профілактики конфліктів 

«Дружній клас», «З 

посмішкою, з дружбою», 

«Мир у мирі», тощо 

• розробка учнями середньої 

школи шкільних новин 

«Відносини у школі», «Як 

ми долаємо негаразди», 

«Гендерні конфлікти», тощо 

• розробка старшокласниками 

соціальних роликів 

«Конфлікти та їх наслідки», 

«Обирай мирне життя», 

«Бійка- не вихід», тощо 

• проведення 

загальношкільних конкурсів 

відео-робіт з визначеної 

тематики «Наш клас - самий 

дружній « 

• співпраця з асоціацією 

дитячого кіно «Дитятко», 

зустріч зі спеціалістами  

 

 

 

Здійснення соціально-

педагогічної діяльності з 

профілактики девіантної 

поведінки учнів, шляхом 

впливу творчого, 

позитивного соціально-

інформаційного 

середовища 

Вересень 

2016р. 

 

 

 

Жовтень 

2016р. 

 

 

Вересень 

2016р. 

 

 

Жовтень 

2016р. 

 

 

Листопад 

2016р. 

 

Грудень 2016р. 

 

 

Жовтень – 

Січень  2016р. 

 

 

Лютий 2016р. 

Протягом року 

 

спеціалісти 

телебачення 

 

спеціалісти 

телебачення 

 

соціальний педагог 

 

педагог-організатор 

 

волонтери ДО 

“Дитятко” 

 

 

спеціалісти 

телебачення 

 

 

учнівське 

самоврядування 

 

 

учнівське 

самоврядування 

 

 

 

 

3 Робота   медіаційного шкільного центру “Дружні МИ!” 
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 • блок навчальних тренінгів для 

старшокласників «Майстерність 

медіації» 

• проведення навчально-

тренувальних вправ «Майбутні 

медіатори» 

• майстер клас з професійним 

медіатором «Секрети медіації» 

• блок ігрових методик «Приклад 

для інших», з метою формування 

лідерських та комунікативних 

навичок 

• психологічний тренінг 

«Психологія конфліктів в 

учнівському середовищі» 

• Блок консультацій з соціальним 

педагогом «Дитячі та підліткові 

конфлікти. Шляхи їх 

попередження та вирішення» 

• відео-лекторії «Школи 

медіаторів різних країн» 

• постійна робота медіаційного 

пункту з примирення всіх учнів 

школи, що мають проблеми у 

процесі спілкування 

 

Вирішення 

конфліктних ситуацій 

та примирення 

конфліктуючих сторін, 

шляхом знаходження 

оптимального варіанта 

подолання проблеми, 

що задовольняє обидві 

сторони 

Вересень 

2016р. 

 

Вересень 

2016р. 

 

Жовтень 

2016р. 

 

Вересень –

Жовтень 

2016р. 

 

Грудень 

2016р. 

 

Січень-

Лютий 

 

Вересень 

2016р 

 

Протягом 

року 

 

спеціаліст — 

медіатор 

 

спеціаліст — 

медіатор 

 

спеціаліст — 

медіатор 

 

 

ігромайстрер 

 

 

психолог  

 

 

соціальний педагог  

 

 

соціальний педагог  

 

 

учнівське 

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Робота шкільного форум - театрального гуртку “Єдність” 
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 1) Майстер класи з професійними 

акторами театру «Вживаємось у 

ролі» 

2) Тренінги «Актор - не просто слово» 

3) Консультації з акторами «Театр - 

більше ніж 2-х годинна вистава» 

4) Бесіда з психологом «Імаготерапія» 

5) Розробка сценаріів шкільних 

вистав, спрямованих на вирішення 

різних соціально – педагогічних 

проблем, існуючих в учнівському 

середовіищі школи 

6) Виступи форум - театру 

Вирішення проблеми, 

виходу із складної 

життєвої ситуації, 

шляхом надання 

інформації і навиків, 

через вплив на 

підсвідомість, через 

емоції, що викликаються 

створеними в 

інтерактивному театрі 

художніми образами, 

формуючи при цьому 

творчий підхід до 

позитивного вирішення 

проблеми. 

Січень 

2016р. 

 

Листопад 

2016р. 

Листопад-

Січень 

2016р. 

 

Листопад 

2016р. 

 

Січень 

2016р. 

 

 

Протягом 

року 

актори театру 

 

 

актори театру 

 

актори театру 

 

 

психолог 

 

 

учнівське 

самоврядування 

 

3. Аналітичний: 

• узагальнення результатів попередніх етапів та аналіз проведеної роботи; 

• створення інформаційного ролику-звіту для трансляції шляхом шкільного 

телебачення, висвітлення у ЗМІ, який ознайомить громадськість з основними 

напрямами діяльності клубу «STOP-булінг» та перспективами й планами його 

роботи у майбутньому; 

• складання звітів для партнерів проекту;  

• корекція проекту і уточнення програми, враховуючи побажання цільової 

аудиторії, минулі недоліки та переваги форм, методів та засобів роботи, за умови, 

якщо діяльність клубу викликає інтерес та потребує розвитку і продовження. 

PR - компанія діяльності клубу «STOP-булінг»: 

-  розробка та розповсюдження інформаційних листівок про необхідність та 

актуальність діяльності шкільного медіаційного центру «Дружні МИ!» 

- створення запрошень на виставу професійного форум - театру, з метою 

стимулювання інтересу до створення власного шкільного форум-театрального 

гуртка «Єдність»; 
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- трансляція в соціальних мережах («Вконтакті», «Однокласники», «Фейсбук») 

рекламних соціальних роликів про явище булінгу та його наслідки у шкільному 

середовищі, з допомогою учасників шкільної телевізійної студії «Творчі серця». 

Ресурси, що необхідні для реалізації проекту: 

1. кадрові (робота соціального педагога, шкільного психолога, спеціалістів 

соціальних служб, спеціалісти громадських організацій) 

2. матеріальні (приміщення для роботи клубу, комп’ютер, аудіо та відео техніка, 

література та інформаційні тематичні стенди, брошури, канцелярські товари);  

3. фінансові (кошти залучених спонсорів, батьків, членських внесків учасників 

проекту) 

4. інформаційні (ЗМІ, методична література  та інтернет);  

5. часові (виділення зручного часу для активної та продуктивної роботи клубу) 

Проект ґрунтується на основі аналізу такої нормативно-правової 

законодавчої  бази: 

- Конституція України;  

- Загальна декларація прав людини (10.12.1948); 

- Декларація прав дитини (20.11.1959); 

- Конвенція про права дитини (20.11.1989); 

- Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001, остання редакція – 24.04.2008); 

- Кримінальний кодекс України (1.09.2001, остання редакція – 30.04.2009); 

- Указ президента України від 5.05.2008 р. №411/2008 "Про заходи щодо забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей"; 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від   01.02. 2010 № 59 «Про вжиття заходів 

щодо запобігання насильству над дітьми» 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006  N 844 «Про посилення роботи 

виховного характеру» 

Очікувані результати проекту 

• налагодження дружніх стосунків, почуттів довіри, поваги та 

взаєморозуміння між учнями, у процесі їх спільної творчої діяльності;  

• формування в учнів навичок подолання конфліктних ситуацій в 

учнівському середовищі,   

• створення клубу «STOP-булінг», що спрямовує свою діяльність на 

подолання негативних та жорстоких проявів поведінки учнів стосовно однолітків 
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Практичне значення впровадженого проекту полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані соціальним педагогом, психологом, 

педагогами  в навчально-виховному процесі середніх навчальних закладів під час 

організації соціально-виховної діяльності з питань профілактики булінгу в 

учнівському середовищі. 
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Додаток Р 

Тест «Наскільки ви толерантні?» 

1. Неприємна вам ситуація, у якій доводиться відмовлятися від придуманого вами 

плану, тому що точно такий же план вже запропонували ваші друзі? 

а) так; 

б) ні. 

2. Ви зустрічаєтеся з друзями, і хтось пропонує почати гру. Чому ви віддаєте 

перевагу? 

а) щоб брали участь тільки ті, хто добре грає; 

б) щоб грали і ті, хто ще не знає правил. 

3. Ви спокійно сприймаєте неприємні для вас новини? 

а) так; 

б) ні. 

4. Чи викликають у вас неприязнь люди, які в громадських місцях з'являються в 

нетверезому стані? 

а) якщо вони не переступають допустимих меж, вас це взагалі не цікавить; 

б) вам завжди були неприємні люди, які не вміють себе контролювати. 

5. Чи можете ви легко знайти контакт з людьми, у яких інші звичаї, інше 

положення? 

а) вам дуже важко було б це зробити; 

б) ви не звертаєте уваги на такі речі. 

6. Як ви реагуєте на жарт, об'єктом якого стаєте? 

а) вам не подобаються ні самі жарти, ні жартівники; 

б) якщо навіть жарт і буде вам неприємний, то ви будете намагатися відповісти в 

такий же жартівливій манері. 

7. Чи згодні ви з думкою, що багато людей сидять не на своєму місці, роблять не 

свою  

справу? 

а) так; 

б) ні. 
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8. Ви приводите в компанію друга (подругу), який (а) стає об'єктом загальної 

уваги.  

Як ви на це реагуєте? 

а) вам неприємно, що таким чином увага відвернута від вас; 

б) ви лише радієте за неї (нього). 

9. У гостях ви зустрічаєте літню людину, яка критикує сучасне молоде покоління,  

звеличує минулі часи. Як реагуєте ви? 

а) йдете раніше під пристойним приводом; 

б) вступаєте в суперечку. 

Підрахунок балів. Запишіть по 2 бали за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

Ключ до тесту 

0-4 бали: 

Ви непохитні. Де б ви не знаходилися, може виникнути таке враження, що ви 

прагнете нав'язати свою думку іншим. Щоб досягти своєї мети, часто підвищуєте 

голос. Маючи такий, як у вас, характер, важко підтримувати нормальні стосунки з 

людьми, які думають інакше, ніж ви, не погоджуються з тим, що ви говорите. 

6-12 балів: 

 Ви здатні твердо відстоювати свої переконання. У той же час ви можете вести 

діалог і, якщо вважаєте за потрібне, змінювати свої переконання. Але деколи ви 

буваєте надмірно різання, проявляєте неповагу до співрозмовника. І в такий 

момент ви дійсно можете виграти суперечку з людиною, у якого більш слабкий 

характер. Але чи варто «брати горлом», якщо можна перемогти і більш гідно? 

14-18 балів: 

Твердість ваших переконань відмінно поєднується з великою гнучкістю вашого 

розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитися до 

парадоксального на перший погляд вчинку, навіть якщо ви їх не поділяєте. Ви 

досить критично ставитеся до своєї думки і здатні з повагою і тактом по 

відношенню до співрозмовника відмовитися від поглядів.  
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