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МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН У ПОЛЬЩІ

Курляк І.Є.
Університет Кардинала Стефана Вишинського в Варшаві

У статті аналізуються дефініції, типології, причини, прояви та наслідки приналежності підлітків до 
молодіжних субкультур у Польщі. Звертається особлива увага на ідеологію та антисуспільні форми 
поведінки таких небезпечних субкультур, як скінхеди, хулігани, шаликівці та сатаністи, які сповідують 
культ насильства, зла, ненависті та аморальних форм поведінки. Вказується на риси та специфічні 
особливості субкультур, які є привабливими для сучасної молоді. Пропонуються шляхи профілактики та 
протидії входженню молодих людей до антисуспільних груп ровесників.
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Постановка проблеми. Молоді люди на 
дорозі до дорослості прагнуть окресли-

ти свою ідентичність, власний світ цінностей, 
установити життєві орієнтири та пріоритети. Їх 
джерелом є нові середовища, завдяки яким осо-
ба краще пізнає суспільне життя. У цьому сен-
сі особливо важливими є групи ровесників, які 
можуть сповідувати іншу систему цінностей ніж 
та, з якою до цього часу ототожнювався підліток. 
Вона становить завжди привабливу альтернати-
ву традиційного домашнього середовища. Оскіль-
ки в групах ровесників однолітків турбують ті 
самі проблеми і питання, процес ідентифікації з 
ними настає дуже швидко. Це можуть бути гру-
пи субкультурні, часто дуже привабливі для мо-
лоді через свою оригінальність, відмінну систе-
му цінностей, інший зовнішній вигляд учасників 
і характерні способи їхньої поведінки [19, с. 22]. 
Попри значну кількість різних молодіжних суб-
культур (а їх є понад сто) можна виділити такі, 
які найчастіше стають предметом захоплення 
молодих адептів, та проаналізувати особливості 
їх впливу на учасників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мо-
лодіжні субкультури – це явище досить розпо-
всюджене і різноманітне. Воно викликає значне 
зацікавлення серед закордонних дослідників, 
зокрема польських. Цими питаннями займали-
ся такі вчені як Т. Солтисяк, А. Барановська, 
Д. Бірук, А. Бжезінська, Ж. Темпчик, В. Леснер, 
А. Новак, Т. Палечний та ін., які у своїх публіка-
ціях звертали увагу на ціннісні орієнтації учас-
ників молодіжних субкультур, їхній світогляд, 
постави, патологічні форми проведення дозвілля, 
що несуть в собі соціальну та індивідуальну за-
грозу для молодої особистості.

Виділення раніше не вирішених частин за-
гальної проблеми. В Україні цьому питанню 
приділяється несправедливо мало уваги в пе-
дагогічній науці, оскільки наша молодь нерідко 
захоплюється цим явищем і підпадає під його 
найчастіше негативний вплив. Більше уваги при-
діляється цьому питанню у працях з культу-
рології та соціології (П.А. Аксютіна, О.С. Кузін, 
О.С. Запесоцький, О.П. Файн, Є.І. Омельченко). 
З огляду на це недостатньо уваги приділено ем-
піричним дослідженням про причини приналеж-
ності сучасної молоді до вибраних негативних 
субкультур, нереалізованим потребам та про-
блемам молоді, наслідкам впливу цих середовищ 
ровесників на молоду особистість, а також спосо-

бам запобігання девіантній поведінці членів суб-
культур за кордоном, зокрема в сусідній Польщі. 

Метою статті є проаналізувати причини, про-
яви і наслідки приналежності молодих людей до 
субкультур у Польщі, вказати на ті їх характерні 
особливості, які особливо приваблюють сучасну 
молодь, а також на шляхи та засоби профілак-
тики девіантної поведінки молоді, яка входить до 
вибраних субкультур.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Дефініції і характерні риси  

молодіжних субкультур
Поняття «субкультура» з’явилося в 40-их ро-

ках ХХ століття і пояснювалося Мільтоном Гор-
доном як поділ народної культури на дрібніші 
суспільні структури, детерміновані класовою по-
зицією, етнічним і територіальним походженням, 
місцем проживання (у місті чи в селі), релігійною 
приналежністю [7, с. 20]. Разом з тим М. Гордон 
вживав і вузьке значення терміну «субкульту-
ра», під яким розумів «певні відмінності в стилі 
життя, цінностях, нормах поведінки, поставах і 
т.п.» [12, с. 191].

Класична дефініція молодіжної субкультури 
охоплює «малі суспільні групи, що залишають-
ся поза впливом домінуючих у даній культурній 
системі тенденцій суспільного життя, які запере-
чують або підважують усталені та загальновиз-
нані взірці суспільного функціонування. Базовою 
рисою субкультурних середовищ є сукупність 
визнаних культурних взірців а також реалізо-
ваних форм поведінки, які характеризують дану 
групу в суспільстві. Крім цього, звертається та-
кож увага на їх ідеологічні підвалини, звичає-
вість, характерний імідж і творчу активність 
членів [1, с. 109].

Р. Дионізяк характеризує субкультуру таким 
чином: «Субкультура – це така група, яка по-
встала, коли багато осіб мають подібні проблеми 
і на ґрунті спільних зацікавлень і прагнень вини-
кають досить тривалі зв’язки між ровесниками, 
які творять тільки їм підходящі норми, цінності і 
взірці» [19, с. 17].

Інший дослідник підкреслює, що субкульту-
ра – це сформовані традиції у даному середо-
вищі, способи поведінки та комунікації, форми 
експресії, стиль життя чи визнана даною групою 
система цінностей [19, с. 17].

Більш детальну дефініцію подає К. Димек-
Бальцерек: «Субкультура – це відносно добре 
згуртована соціальна група, яка залишається 
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на узбіччі домінуючих тенденцій у суспільному 
житті, що виражає свою відмінність шляхом за-
перечення або неповного підтримування устале-
них у даному суспільстві взірців культури і де-
монстрування власного стилю буття, яскравим 
проявом якого може бути вбрання, зачіска, та-
туювання, словесні вирази, музичні преференції 
або інші предмети, які вказують на приналеж-
ність до даної групи [4, с. 15].

 З останнім визначенням тісно пов’язані ха-
рактерні риси субкультур, які перелічує Т. Сол-
тисяк: 

1) своєрідна мова – молодіжний сленг (яка 
є надзвичайно істотним елементом інтерперсо-
нальної комунікації, що спричинює консолідацію 
групи, почуття її відмінності, а навіть герметич-
ності через незрозумілість для інших);

2) своєрідна почуттєво-емоційна тональ-
ність (це висловлення членами субкультури їх-
ніх думок, почуттів, постав та поглядів, які часто 
виражаються в поезії, музиці, літературі та в за-
гальній діяльності групи);

3) специфічні форми поведінки і своєрідна 
система цінностей (остання формує діяльність і 
поведінку членів субкультури, є своєрідним «до-
роговказом» у цій сфері, часто суперечливим з 
системою цінностей прийнятою у світі дорослих. 
Вона одночасно сприяє заспокоєнню індивідуаль-
них потреб, особливо тих, які не були заспокоєні 
десь в іншому місці, наприклад, в родині) [17, с. 24].

 На іншу низку характерних рис субкультур 
вказує Ф. Уласік:

– різноманітність, багатство різновидів і форм;
– розмаїття постав і поглядів, навіть якщо 

зовнішньо вони можуть видаватися однорідним 
бунтівним монолітом;

– істотна роль музики, яка поза мелодією, 
несе в собі важливий текстовий зміст;

– домінуюча потреба автентизму малих груп, 
потреба бути разом;

– взірці поведінки, звичаї, емоційний клімат, 
що впливає на вчинки молоді [15, с. 29].

 Особливо важливе значення має ідеологія 
окремих груп, яка також відрізняє їх між собою.

Ідеологія субкультур
Молоде покоління пробує віднайти своє міс-

це в суспільстві. Шукає авторитету, але також 
і групи, з якою можна було б себе ідентифіку-
вати. Таку можливість створює приналежність 
до молодіжної субкультури. Це є для молоді се-
редовищем для самовираження, для реалізації 
молодіжного бунту, протиставлення вимогам і 
цінностям дорослих, пануючим в суспільстві мо-
делям поведінки та поглядам [2, с. 283].

Ідеологія субкультур в дійсності рідко фор-
мулюється у програмах чи маніфестах. Її еле-
менти найчастіше містяться у висловлюваннях 
представників даних груп, в опублікованих ними 
газетках, виконуваних піснях чи інших видах 
мистецтва, яке має місце в житті субкультурних 
рухів. Ця ідеологія є радикальною і спрощеною 
версією лібералізму, в якому з усією силою під-
креслюється значення свободи особи і свободи 
вибору власного життя, способу мислення, світо-
сприймання. Ця ідеологія виражає спротив при-
мусові діючих суспільних норм, натискові авто-
ритетів, не цінує традиції, протиставляючи їм 
спільноту вільних і творчих особистостей. Це є 

доктрина радикального суб’єктивізму, реалізо-
вана в одязі, способі життя, музиці, малюнках. 
Фундаментом ідеології молодіжних субкультур 
часто, хоч і не завжди, є сумнів у цінності акту-
альної культури, а також інституцій, збудованих 
власне на цих цінностях [11, с. 20-21].

Причини приналежності  
до молодіжних субкультур

Причини творення різних субкультур нале-
жить шукати в певних відмінностях, які стосу-
ються:

– суспільно-економічної ситуації (підкульту-
ра різних соціальних прошарків);

– виконуваної професії чи характеру суспіль-
ної активності (підкультура студентська, артис-
тична);

– умов і середовища життя (підкультура сіль-
ська, міська);

– чужих культурних впливів (підкультура 
пограниччя, етнічних меншин);

– приналежності до поколінь (молодіжна під-
культура);

– відношення до діючої системи цінностей і 
вибраного способу життя (підкультура злочинна, 
наркоманська, гомосексуалістів).

Оскільки кожна культура спрямована на 
утримання своєї гегемонії, яка виникає з по-
точного визнання про її однозначний позитив-
ний характер, що виражається у монополії норм 
і цінностей, які ніби-то є єдиним фундаментом 
суспільного порядку, то виникнення та існування 
субкультур трактується як загроза. У дійсності, 
однак, деякі субкультури нерідко спричинюють-
ся до збагачення існуючої культурної системи, 
особливо коли їх характеризує широкий обсяг 
покриття з домінуючою культурою [16, с. 112].

З педагогічної точки зору значний інтерес 
становлять молодіжні субкультури, особливо па-
тологічні. Результати досліджень вказують на те, 
що проблеми формування особистості в період її 
дорослішання є глибоко пов’язаними з різними 
відхиленнями в соціалізаційно-виховних впли-
вах, незаспокоєнням потреб, які в несприятливих 
родинних обставинах стають співчинниками при-
належності особистості до девіаційної підкульту-
ри. До таких співчинників належать:

• усілякі неправильні, неефективні і невдалі 
опікунські та соціалізаційно-виховні впливи на 
особистість, які утруднюють її відповідну само-
реалізацію, заспокоєння потреб у найближчому 
оточенні, особливо в середовищі сім’ї, групи ро-
весників, у школі, а також труднощі в реаліза-
ції шкільних обов’язків, проблеми з навчанням, 
складні стосунки з вчителями тощо;

• відхилення у сфері емоційних контактів 
між особистістю та членами родини, суб’єктивне 
почуття самотності, відкидання підростаючої 
особистості найближчими і значущими в її житті 
людьми;

• поганий психологічний клімат в родині, 
спричинений спотвореною структурою сім’ї, по-
ганими взаємостосунками, різними формами 
агресії, а також неправильними виховними ме-
тодами;

• важкі соціально-побутові умови в сім’ї (бід-
ність) або сконцентрування особливої уваги на 
матеріальних потребах, без урахування психосо-
ціальних потреб молодого покоління;
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• наявність патологічних явищ у родині (ал-

коголізм, насилля, злочинність) і негативних взі-
рців поведінки, які схиляють особистість до їх 
наслідування і пошук оточення, яке заохочує до 
демонстрування девіаційних форм поведінки;

• відсутність або неправильний контроль за 
діями підростаючої молодої людини у різних кри-
тичних та інших складних ситуаціях її життя;

• невідповідні форми та способи проведення 
вільного часу, спричинені ускладненим доступом 
до осередків рекреації та відпочинку або вибір в 
оточенні молодої людини негативних взірців від-
починку, наприклад, із вживанням алкоголю чи 
наркотиків;

• утруднений доступ до культурних цінностей;
• ускладнені соціальні контакти підростаючої 

людини в середовищі ровесників, відчуження та 
ізоляція, висміювання, етикетизація (лабелінг), 
пошук осіб, які б поважали і підтримували мо-
лоду людину;

• відсутність або ускладнений доступ до ді-
яльності в молодіжних організаціях, а також не-
цікаві форми і зміст діяльності таких організацій;

• пропагування через засоби масової інформа-
ції негативних, девіантних форм поведінки разом 
з наданням вказівок як діяти в субкультурах;

• близькі контакти з особами, які належать 
до злочинних підкультур, їх привабливість, яка 
активізує і захоплює особистість своїми форма-
ми діяльності та ідеологією [18, с. 419-420].

Cубкультури заспокоюють потреби забави, 
а також контестації по відношенню до існуючої 
культури. В їх розпорядженні є сьогодні Інтер-
нет, який створює для цього раніше не бачені 
можливості. Умови для явного вираження бунту 
і спротиву по відношенню до визнаних суспіль-
ством цінностей забезпечує група ровесників, 
особливо в рамках негативної субкультури, які 
сповідують ідеї свободи, незалежності від дорос-
лих, відкритості, самореалізації, пошуку нових 
взірців життя та ідентичності [5, с. 414].

 Як відомо, в період дозрівання на молоду лю-
дину діють різноманітні чинники ризику для її 
позитивного розвитку, зокрема: нестабільна са-
мооцінка, бажання пізнати різні суспільні явища 
та спробувати самостійно вирішувати свої про-
блеми, сильна потреба підтримки з боку ровес-
ників, бажання довести свою «зрілість», спробу-
вати «заборонений плід», що дають можливість 
реалізувати, зокрема, субкультури. 

 Участь у групі ровесників виконує в житті 
підлітка як позитивні, так і негативні функції. 
В емоційно-психологічній сфері молодь зазнає 
корисного впливу, який виникає з заспокоєння 
потреби приналежності і соціальної участі в гру-
пі, а також схвалення та різнобічної підтримки. 
Молодь шукає у групі підтвердження своїх цін-
ностей та реалізації потреби визнання. Однак, 
завдяки участі в групі однолітків підлітки мо-
жуть здобути нові (але не завжди корисні) зна-
ння та новий (і не завжди просоціальний) досвід 
[3, с. 296].

Дослідниця А. Барановська виявила низку 
чинників, які спричинили до входження молодих 
людей до молодіжних субкультур:

1) причини безпосередньо пов’язані з риса-
ми групи: ідеологією, стилем життя, діяльністю, 
визнаваними цінностями. Ось як про це говори-

ла юнка Катя: «Прочитала колись статтю про 
анархію і прийшла до висновку, що те, що там 
було написане, має сенс. Почала заглиблювати-
ся в літературу і в кінці-кінців постановила ста-
ти анархісткою»;

2) причини, пов’язані з індивідуальним жит-
тєвим досвідом досліджуваних: з їх життєвою 
ситуацією, функціонуванням у трьох основних 
виховних середовищах: в родині, школі і групі 
ровесників. Унаслідок труднощів, які пережи-
ває підліток у тих середовищах, наприклад, на-
сильства, надмірних вимог, відкидання, шкіль-
ної неуспішності і т.п. з’являється тенденція до 
уникання цих місць і пошуку груп, які будуть 
заспокоювати потреби дитини («Не люблю ходи-
ти до школи, заняття є такими нудними, отож 
їзда на роликах є відривом від цього жаху» – по-
яснював свою приналежність до скейтів Петро);

3) причини, пов’язані зі специфічними риса-
ми локального середовища, в якому виховували-
ся молоді люди. Йдеться про умови виховання в 
місці проживання підлітків (чи то в урбанізова-
них містах чи в занедбаних селах). В обох випад-
ках є та сама проблема – відсутність можливості 
для педагогічно вартісного проведення дозвілля 
молодими людьми, які в наслідок цього потра-
пляють під вплив субкультури;

4) причини, пов’язані з природними процеса-
ми розвитку підлітків, тобто з тенденцією до 
налагодження соціальних контактів, визнання, 
приятелювання, забави, приємності;

5) причини, пов’язані з впливами популярної 
культури, особливо засобів масової інформації. 
Медіальні засоби впливають на глядачів (слу-
хачів) шляхом популяризації того, що є модним 
(«крутим»), що належить мати, як слід вигляда-
ти, одягатися і як варто проводити вільний час. 
Інтернет, телебачення і кольорові глянцеві жур-
нали афішують відомі, популярні постаті з їх 
шикарним стилем життя, творячи таким чином 
молодіжних ідолів. Зміст програм, передач і ін-
формації з соціальних мереж та Інтернету зна-
чним (а навіть вирішальним!) чином впливають 
на постави, норми поведінки та цінності молодих 
споживачів інформації, які дедалі все більше від-
даляються від світосприйняття дорослих членів 
суспільства [1, с. 118-119]. 

Типи субкультурних груп
При усій своїй різноманітності і оригінальнос-

ті, групи субкультур піддавалися різним типо-
логічним спробам систематизації. Їх можна поді-
лити на такі чотири категорії:

а) групи середовищні. Вони є виокремлені з 
огляду на заперечення певного набору суспіль-
них норм і цінностей, виділені на основі специ-
фічних особистісних рис та культурних потреб 
своїх членів. До таких рис можна зарахувати, 
наприклад: захоплення старими автомобілями, 
бажання наслідувати індіанський стиль життя, 
захоплення колекціонуванням, але також схиль-
ність до деструктивної, протиправної та злочин-
ної поведінки.

Своєрідні середовищні групи повстають у 
середовищі в’язнів, військовослужбовців, в ре-
соціалізаційних інституціях, місцях постійного 
згромадження. Достатньою підставою для виник-
нення середовищних груп бувають також відмін-
ні сексуальні преференції, схильність до надужи-
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вання психоактивних речовин і алкоголю, певні 
риси соціального положення, наприклад, такі як 
безробіття, бездомність чи інший тип середовищ-
ної маргіналізації та ізоляції. Середовищні групи 
виконують по відношенню до своїх членів певні 
функції, наприклад, заспокоєння специфічних 
соціальних чи культурних потреб, які виникають 
з тривалих відмінностей, обумовлених фізіоло-
гічними, психологічними чи особистісними чин-
никами. До цього типу субкультур відносять бло-
керсів, хуліганів, членів груп болільників та ін.

б) групи спільнотно-ідеологічні. Вони згрома-
джують особи, поєднані подібністю орієнтації на 
цінності, які шукають в групі підтримки в ситуації 
усамітнення, непорозуміння, ізоляції, що виника-
ють з факту відмінних культурних преференцій і 
поведінки. Другою істотною причиною їх виділення 
є почуття спільності цілей і ідеологічних зв’язків. 
До груп цього типу належать спільноти анархіст-
ські, пацифістські, New Age, релігійні та ін.

в) групи символічні. Їх статус окреслюється 
стилем життя їх членів, способом одягання, ти-
пом оздоблення, зачісування, відмінними музич-
ними преференціями, моделями проведення до-
звілля, індивідуальними і груповими символами 
(нпр. татуюваннями, емблемами, таємними іконо-
графічними кодами, граффіті) та комунікативни-
ми кодами (молодіжного та в’язничного сленгу). 
До цього типу зараховують більшість молодіж-
них субкультур: панків, скінхедів, рокерів, рас-
тафарян, раперів та ін.

г) субкультурні групи творчого авангарду. 
До цієї категорії належать ті субкультурні групи, 
які ставлять собі за мету пошук чогось нового у 
сфері культури та шукають новаторських, оригі-
нальних форм вираження, а також альтернатив-
них інструментів експресії власних переконань і 
цілей. Це на загал малі, замкнені аматорські чи 
професійні групи, артистичні творчі угрупуван-
ня, такі як: групи альтернативних театрів, пое-
тичні та художні угрупування тощо [13, с. 64-65].

В іншій класифікації виділяють три категорії 
молодіжних субкультур:

– підкультура типово злочинна, що народи-
лася в добре інтегрованих середовищах, в яких 
виступають різні форми злочинної діяльності 
дорослих. Взірці злочинної поведінки дорослих 
наслідуються молоддю, яка поступово входить у 
злочинну діяльність – починаючи від молодіж-
них банд, які розглядаються як стаж, через різні 
форми злочинності дорослих аж до участі в зло-
чинних синдикатах;

– підкультура конфлікту – вона виникає на 
погано інтегрованих теренах зі значною мобіль-
ністю членів та загальною нестабільністю. Взірці 
поведінки, які служать осягненню вищого стату-
су походять, передусім, від ровесників. В рамках 
цієї підкультури творяться головно хуліганські 
банди, які вчиняють бійки та акти вандалізму. 
Найбільш шанованими у них цінностями є відва-
га, фізична сила, забіякуватість, спритність;

– підкультура втечі, яку також називають 
ще під культурою подвійно програних. У ній зо-
середжується головним чином молодь з нижчих 
верств, та, яка не має можливості осягнути успіху 
легальним чином і якій не повезло в нелегальній 
адаптації (у двох вищезгаданих типах підкуль-
тур). До цієї підкультури належать найчастіше 

наркомани. Злочинність тут проявляється спо-
чатку в формі нелегальної дистрибуції наркоти-
ків, а потім у формі різноманітної діяльності, яка 
має на меті їх здобування [14, с. 36].

Характеристика вибраних субкультур
В Рапорті про Молодь у Польщі з 2010 року по-

дається, що молодь, яка декларує свою приналеж-
ність до субкультур, становить від 2% до 8% цілої 
популяції молодих людей у віці від 16 до 20 років. 
До найчастіше вказуваних груп належать:

– анархісти, які заперечують усяку публічну 
владу, виступають за ліквідацію державності і 
заміну її устроєм недержавним, прославляючи 
егоїзм, відміну військової служби, відкидаючи 
усілякі авторитети;

– графітті – самовільно малюють фарбами на 
стінах публічних місць (будинків, парканів); на 
їх думку, граффіті зображують актуальні про-
блеми, які є важливими для усіх субкультурних 
груп. Вони трактуються суспільством як ванда-
ли, котрі нищать суспільне майно, та через це є 
переслідувані службами порядку;

– хіпі – є членами руху, який з’явився у 60-
тих роках ХХ ст. у США як вираз бунту проти 
традиційних американських цінностей; вони про-
голошували гасла вільного кохання, повернення 
до природи, легального доступу до наркотиків, 
толерантності в сфері вибору способу життя, 
вбрання та поведінки. У Польщі їх єднають ман-
дрівки краєм та участь у музичних фестивалях;

– панки – поводять себе агресивно, мають 
провокаційний вигляд і вбрання; для них харак-
теристичним є пофарбоване волосся, яке стир-
чить посередині оголеної з двох сторін голови 
(так званий ірокез), у дівчат «крикливий» макі-
яж, високі чорні шнуровані черевики, чорні шкі-
ряні куртки з набитими на них цвяхами. Вони 
відкидають усілякі авторитети, традиції, безза-
стережно критикують сім’ю, школу, державу, 
Церкву, усілякі суспільні інституції; проявляють 
брак віри в майбутнє, хоча підтримують рухи па-
цифістські, емансипаційні та антирасистські;

– растафаряни – фани і пропагандисти музи-
ки reggae, зазвичай спокійні, які шукають влас-
ної дороги в життікі та захоплені природою; сві-
тові зла протиставляють свою культуру, музику, 
стиль життя, не вживають алкоголю, проповід-
ують вегетаріанство, вживають марихуану як 
засіб, який допомагає в медитаціях, носять чер-
воно-жовто-зелене вбрання і мають характерну 
зачіску (довге скручене в пасма волосся);

– рапери – співають про свої проблеми, про-
пагують швидку мелорецитацію (рап), ідеологіч-
но наближені до панків і растафарян;

– шаликівці – агресивні вболівальники фут-
больних матчів, які зчиняють бійки з фанатами 
протилежної команди, створюють безпорядки 
після матчів, проявляють хуліганство і вандалізм 
[9, с. 142-143].

Серед багатьох молодіжних субкультур ве-
ликою популярністю користується субкультура 
hip-hop. Вона є пов’язана з різними формами 
артистичної експресії, як-от: брейк-данс, рап, 
графітті, а серед її важливих складових знахо-
дяться певні види спорту (їзда на роликах, вело-
сипедах, сноубордах) та відповідні до них стилі 
поведінки і вбрання. Зовнішні прояви субкульту-
ри hip-hop супроводжують елементи світогляду, 
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які виражають бунт та пропозицію нового погля-
ду на дійсність [10, с. 136].

Прикладом субкультур, які спираються на 
агресії та насильстві, можуть бути скінхеди і ша-
ликовці. Скінхеди творять субкультуру ізоляції 
від суспільства, одночасно будучи його частиною. 
Їх характеризує агресія і фрустрація. Вони ви-
голошують ксенофобні гасла ненависті і насиль-
ства по відношенню до національних меншин і 
людей іншої раси. Мають характерний вигляд: 
коротке або оголене до самої шкіри голови во-
лосся (звідси походить англомовна назва групи), 
чорна куртка, джинсові штани з підвернутими 
ногавицями, клітчасті фланелеві сорочки та ви-
сокі військові чоботи. Дуже коротка стрижка має 
за мету унеможливити противнику захват за во-
лосся під час бійки.

Субкультуру скінів творять молоді люди, які 
провадять гігієнічний спосіб життя, є фізично 
міцні, добре розвинуті, пропагують культ сили 
і займаються бойовими видами спорту. Вони є 
надзвичайно агресивні по відношенню до оточен-
ня, що проявляють під час маніфестацій, демон-
страцій, спортивних і мистецьких свят та інших 
імпрез. Їхня поведінка породжує у перехожих 
переляк та паніку. Стандартні форми поведінки 
скінів – це побиття, приниження, впокорення, 
психічний терор, вимагання грошей. Вони спо-
відують фашистську ідеологію, уподібнюючись 
до націоналістичних рухів. Скіни є безкомпро-
місними расистами, які ворожо ставляться до 
людей відмінних від них, наприклад, представ-
ників національних меншин, алкоголіків, нарко-
манів, проституток, гомосексуалістів, злочинців 
та представників інших субкультур. Пропагують 
культ свободи, який підрозуміває незалежність 
від традиційних суспільних цінностей. Проявом 
активності субкультури скінів є так звана «зади-
ма», що зчиняється найчастіше в околицях дис-
котек, пивних барів, клубів, спортивних об’єктів, 
костелів та вокзалів. Скіни атакують ззаду, най-
частіше ввечері або вночі. У процесі сутичок по-
слуговуються кастетами, ножами, бейсбольними 
киями, скальпелями, бритвами, якими ріжуть 
одяг і тіло. Специфічним проявом їх відваги є са-
мопокалічення, так звані «шнити» і татуювання в 
образі павуків, кольорових черепів, хрестів, змі-
їв, написів «скінхед» та ін. [9, с. 144].

Зі субкультури скінхедів походять, між ін-
шим, шаликівці, тобто спортивні (найчастіше 
футбольні) вболівальники, які носять на шиї 
шалі, розмальовані барвами свого клубу. Головна 
діяльність субкультури шаликівців полягає на 
порушенні порядку як під час самих футбольних 
матчів, так і перед ними та після них. До хулі-
ганських ексцесів доходить найчастіше на тере-
ні спортивних об’єктів та в їхніх околицях, на 
вулицях міст, вокзалах і трасах, які провадять 
до стадіонів. Патологічна поведінка шаликівців 
передбачає три головні форми: авантюри (бій-
ки), «грізні» поїзди (якими агресивні шаликівці 
добираються до місць проведення матчів, теро-
ризуючи в дорозі пасажирів та контролерів) та 
кидання небезпечними предметами. Мають місце 
також інші форми девіантної поведінки, напри-
клад, вульгарні викрики під час матчів. [9, с. 144].

Іншою негативної субкультурою групою є ху-
лігани. Їх головною рисою є культ антисуспільної 

агресивності. Того типу агресивність, яка супро-
воджується вживанням алкоголю та наркотиків, 
є часто виразом конфліктів особистості, які вини-
кали в процесі її соціалізації. Вільний час часто 
заповнюється виконанням актів вандалізму. Це 
розглядається як розвага, спорт або забава. Свою 
поведінку хулігани трактують як вияв чоловічої 
мужності, який підносить їх в очах інших членів 
групи. Одночасно це є виявом своєї домінації в 
певній частині простору, наприклад, у мікрора-
йоні та невизнання жодних авторитетів. Однак, 
хуліган, позбавлений анонімності, яку дає йому 
група, часто виявляється просто розгубленою, 
зляканою дитиною, яка потребує підтримки та 
позитивних почуттів з боку дорослих. Деякі еле-
менти поведінки хуліганів були запозичені від 
скінхедів та шаликівців [19, с. 51].

Cеред інших суспільно небезпечних субкуль-
турних груп особливе місце займають сатаністи. 
Сатаністи – це субкультура, членами якої є ви-
знавці сатани, а тим самим пропагандисти зла. 
Сатаністи опирають свої дії на «Біблії сатани», 
тобто опублікованому збірнику принципів, думок 
та тверджень, що мають характер світогляду. 
У ній наведені дуже детальні вказівки, норми по-
ведінки та обрядові приписи, які стосуються са-
таністичних обрядів, зв’язаних з культом сатани. 
Головним обрядом сатаністів є чорна месса (про-
тилежність католицької месси), що є поєднана зі 
складанням кривавих жертв, буває що із людей і 
сексуальними оргіями, які не виключають навіть 
зґвалтувань. Символами сатаністів є пентаграм, 
тобто вписана в коло зірка, три шістки (666), пе-
ревернутий хрест. Дуже часто проявом їх діяль-
ності є нищення хрестів, надгробних пам’ятників, 
збезчещення трупів чи мордування тварин (на-
приклад, псів, котів). Прихильників сатанізму 
характеризує чорне вбрання, довге чорне волос-
ся, сильний чорний макіяж, кульчики в різних 
частинах тіла. Музика, якої вони слухають (на-
приклад, heavy i black metal), є дуже важкою 
для сприймання. Сатаністи є спрямовані проти 
всякої релігії. Цей рух через свою обрядовість, 
таємничість та непослідовність виходить назу-
стріч потребам молоді, яка шукає свободи, не-
звичайних пригод і пробує якимось чином запо-
внити моральну порожнечу, але при цьому не 
переживати докорів сумління з приводу скоєних 
гріхів та заспокоїти свої прагнення [19, с. 44].

Наслідки приналежності до субкультур
У польській педагогічній науці значне місце 

відводиться дослідженням, пов’язаним з функці-
онуванням молодіжних субкультур, цінностям та 
світогляду молоді, яка до них належить. Так у до-
слідженнях П. Коволика одним із запитань була 
проблема пізнання негативних наслідків прина-
лежності до молодіжних груп. Дослідження пока-
зали, що до негативних наслідків приналежності 
до цих груп, на думку респондентів належали:

– проблеми в сім’ї (контакти батьки-діти, 
діти – батьки) – 47%;

– вульгаризація мови – нецензурні висло-
ви, малий словниковий запас, специфічна мова 
(сленг), типова для даної субкультури;

– суспільний остракізм, пов’язаний з етике-
тизацією членів субкультур (наприклад: «панк є 
брудний») та всілякого роду переслідування сус-
пільством – 10%;
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– узалежнення від алкоголю – 4,5%;
– бійки з представниками інших субкультур 

на ґрунті непорозумінь, пов’язаних з ідеологією, 
зовнішнім виглядом, уподобаннями до футболь-
ного клубу – 22%;

– проблеми зі здоров’ям, пов’язані з конту-
зіями, надмірним споживанням алкоголю, інших 
психоактивних речовин та поганим способом 
життя – 21%;

– узалежнення від наркотиків і одурманюю-
чих речовин (клеї, розчинники тощо), що спри-
чинює фінансові клопоти і схильність до краді-
жок, проблеми вдома, втрату знайомих – 57%;

– втрата контактів з колишніми друзями – 14%;
– одностайність поглядів та відсутність відкри-

тості на інші проблеми («рожеві окуляри») – 9%;
– втрата власної думки та необхідність підпо-

рядкування думці лідера – 13%;
– самопокалічення – т.зв. «шнити», кульчики в 

специфічних місцях, татуювання – 12% [8, с. 61-62].
До інших негативних наслідків участі молоді 

в негативних субкультурах можна віднести по-
гіршення шкільної успішності, конфлікти з учи-
телями через агресивну поведінку та непідготов-
леність до занять, залишення школи, проблеми 
з законом.

Специфіка профілактичної роботи
Для обмеження впливу негативних молодіж-

них субкультур на підростаюче покоління варто 
запропонувати такі дії:

– усвідомлення особам та працівникам інсти-
туцій, які відповідальні за виховання і соціаліза-
цію молоді, їх місії, завдань і функцій;

– усвідомлення особам з найближчого оточен-
ня молодої людини, що кожна ситуація та кожне 
середовище, в якому перебуває підростаюча мо-
лода людина, має значення для розвитку і фор-
мування її особистості;

– видалення з найближчого середовища мо-
лодих людей поганих особистісних взірців по-
ведінки;

– відповідне приготування батьків до вико-
нання їх ролі по відношенню до дітей на різних 
етапах їхнього життя;

– усвідомлення батькам, учителям, виховате-
лям та іншим дорослим, щоб вони звертали на-
лежну увагу на заспокоєння потреб підростаю-
чого покоління, оскільки їх депривація є однією з 
найважливіших причин соціальної дезадаптації 
дітей та молоді;

– належна підготовка педагогічних кадрів до 
роботи з «важкими» підлітками з урахуванням їх 
особистісних здібностей;

– заміна у засобах масової інформації пре-
зентованих там масових негативних взірців по-
ведінки (як наприклад, пияцтво, куріння, агресія, 
насильство) позитивними взірцями (допомога, 
опіка, захист) та їх добрими наслідками;

– спрямування самореалізації молоді на творчі 
і соціально прийнятні форми поведінки; створен-
ня можливості їх реалізації у цікавих гуртках, 
факультативах, вечірках, поїздках, мандрівках, 
клубах, участь у фестивалях, змаганнях тощо;

– привчання молоді до відповідного корис-
тування доробком глобальної та альтернативної 
культури;

– модифікація шкільного навчання шляхом 
вчинення його більш цікавим, привабливим, 

спрямованим на вирішення актуальних життє-
вих проблем молоді та дорослих;

– створення сприятливого психологічного клі-
мату в школі, який буде заохочувати учнів до 
відвідування занять замість шукання альтерна-
тивних способів проведення часу;

– відкритість та готовність дорослих до сприй-
няття критики, що сприятиме зменшенню інтен-
сивності конфлікту поколінь [6, с. 192].

Профілактика та протидія діяльності негатив-
них субкультур мають сенс особливо тоді, коли 
йдеться про деструктивні субкультурні групи. 
Оскільки негативні наслідки входження до них 
помітні у всіх сферах життя і вимагають всес-
торонньої терапії, необхідно вчинити все, щоб 
вберегти молодих людей перед входженням до 
таких груп. Саме тому необхідно налагодити з 
молоддю конструктивний, рівноправний діалог, 
пізнавати їхні потреби, допомагати у вирішенні 
проблем, запропонувати цікаві форми проведен-
ня дозвілля у гуртках, молодіжних клубах за ін-
тересами, спортивних і мистецьких секціях, які 
відповідають їхнім зацікавленням (моторизація, 
туризм, інформатика, мода, кіно, силові та ігрові 
види спорту, сучасна музика тощо).

Необхідно не лише запобігати входженню мо-
лоді до субкультурних угрупувань, але й творчо 
використовувати потенціал, що «дрімає» в молоді, 
яка туди потрапляє. Це дає шанс на виникнення 
порозуміння між дорослими та підлітками й мо-
лоддю у питаннях, які їх хвилюють, на зменшен-
ня рівня девіації у тих групах і допомоги молоді 
у віднайдені їхнього місця у суспільстві [6, с. 197].

Висновки і пропозиції. Приналежність час-
тини підростаючого покоління до молодіжних 
субкультур є наслідком спроби самореалізації 
підлітків і молоді в суспільстві, в якому інші спо-
соби загальноприйнятого самовираження не дали 
позитивних наслідків. Серед великої кількості 
молодіжних субкультур є групи дуже різні за 
своїми ідеологічними принципами, формами ак-
тивності та моделями поведінки. Серед них осо-
бливу стурбованість викликають субкультури, в 
яких пропагуються аморальні, антирелігійні, де-
структивні цінності, агресія, ксенофобія, расизм, 
насильство, вандалізм, хуліганство, злочинність, 
зловживання алкоголем та узалежнення від нар-
котиків, нерозбірливі статеві стосунки, жорстокі 
бійки з з представниками інших субкультур чи 
молоддю, яка сповідує просоціальні цінності.

Батькам, соціальним педагогам, психологам, 
вчителям та іншим фахівцям, які працюють з ді-
тьми та молоддю, необхідно систематично діагно-
зувати незадоволені потреби підлітків, перебувати 
у періодичному контакті між собою, щоб своєчасно 
виявляти учнів, які мають серйозні труднощі та 
проблеми і могти надати їм відповідну допомогу. 
Педагогічним працівникам необхідно систематично 
пізнавати сутність діяльності та звертати особливу 
увагу на ідеологію та поведінку ровесницьких груп, 
до яких належить їхня молодь, на спосіб проведен-
ня дозвілля, цінності, які вони сповідують. Адже 
дуже часто приналежність до деструктивних суб-
культур стає альтернативою в ситуації самотнос-
ті, шкільної неуспішності, непорозумінь та гострих 
конфліктів з дорослими, неможливості самореалі-
зуватися в соціально прийнятних ролях, невміння 
змістовно проводити дозвілля. Педагогам – науков-
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цям та практикам необхідно приділити значну ува-
гу дослідженню (особливо емпіричному) проблема-
тики діяльності молодіжних субкультур в Україні, 
розробляти і включати до навчальних планів педа-
гогічних факультетів навчальні спецкурси з моло-
діжних субкультур, пропагувати у середовищі під-
літків діяльність тих груп, які мають просоціальні 

цілі та служать позитивному розвитку і розвінчу-
вати патологічні форми активності тих субкультур, 
які під гаслами бравури, романтики, таємничості, 
цікавості та вседозволеності, маніпулюють мало-
літніми адептами, залучають їх до антисоціальної 
діяльності і тим самим – несуть загрозу як самим 
учасникам так і суспільству.
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В ПОЛЬШЕ

Аннотация
В статье анализируются дефиниции, типологии, причины, проявления и следствия принадлежности 
подростков к молодежным субкультурам в Польше. Особенное внимание обращается на идеологию и 
антисоциальные формы поведения таких опасных субкультур как скинхеды, хулиганы, футбольные 
фанаты (шаликовцы) и сатанисты, которые проповедуют культ насилия, зла, ненависти и аморальных 
форм поведения. Подчеркиваются специфические особенности субкультур, которые являются при-
влекательными для современной молодежи. Предлагаются пути профилактики и противодействия 
вхождению молодых людей в антиобщественные группы ровесников. 
Ключевые слова: молодежь, субкультуры, группы, ровесники, патологии, девиантное поведение.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ ПОЛІПШЕННЯ 
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Курочка В.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В статті розглядається доцільність застосування інтерактивного методу навчання для поліпшення вивчення 
іноземної мови у вищих навчальних закладах. Окрема увага приділена такому компоненту інтерактивного 
методу як навчальна гра, яка наближає процес вивчення мови до умов реального спілкування, оскільки в 
навчальній грі включається підсвідомий рівень засвоюваності мовного матеріалу, завдяки якому іноземна 
мова стає внутрішнім мовленнєвим досвідом. Важливими факторами навчальної гри є психологічний 
комфорт та ситуація успіху. В статті підкреслена необхідність ситнезу інтерактивного і традиційного 
структурно-функціонального методів для оптимізації процесу навчання іноземній мові.
Ключові слова: інтерактивний метод, навчальна гра, ефективність, психологічний комфорт, поєднання 
інтерактивного та структурно-функціонального методів.

Kurliak I.E.
Cardinal Wyszyński University in Warsaw

YOUTH SUBCOLTURES  
AS A SOCIAL AND EDUCATIONAL PHENOMENON IN POLAND

Summary
The article analyzes definitions, typology, causes, manifestations, and consequences of adolescents 
belonging to youth subcultures in Poland. Special emphasis is put on the ideology and antisocial forms of 
behavior of such dangerous subcultures as skinheads, hooligans, football fans, and satanists professing the 
cult of violence, evil, hatred, and immoral behavior. The author highlights specific features of subcultures 
popular with the today’s youth and proposes the ways of preventing and combating the entry of young 
people to antisocial peer groups.
Keywords: youth, subcultures, groups, peers, pathologies, deviant behavior.

Постановка проблеми. Актуальність стат-
ті обумовлена підвищеною увагою всіх 

суб’єктів процесу вивчення іноземної мови до 
поліпшення іншомовних навичок і вмінь з метою 
реалізації соціального замовлення українсько-
го суспільства в умовах глобалізації. Розробка, 
апробація та застосування інноваційних форм 
організації навчання, вдосконалення вже існую-
чих методів викладання іноземної мови, їх опти-
мально вивірене поєднання є на сьогодні завдан-
ням, яке потребує теоретичного, методичного 
обгрунтування та практичного вирішення.

В умовах інформаційного суспільства доцільно 
більше уваги приділяти застосуванню активних 
та інтерактивних форм і методів навчання як у 
школі так і у вищих учбових закладах, оскільки 
ці методи зарекомендували себе важливим засо-
бом підвищення якості вивчення іноземної мови 
студентами. Тому оптимальне використання ін-
терактивних методів є стрижнем удосконален-
ня організації навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах України, які ведуть пошуки 
оптимального cинтезу нових і традиційних форм 
та методів навчання.

Одним з інтерактивних методів при вивчен-
ні іноземної мови є навчальні ігри, які сприяють 
інтересу студента до навчальної дисципліни, до 
майбутньої професійної діяльності. Останнє пе-

рестає бути абстрактним, оскільки в діловій грі 
відбувається наближення до реальних умов май-
бутньої професійної сфери, що мотивує потребу 
в мовних та фахових знаннях, їх практичному 
застосуванні, забезпечує продуктивність на-
вчального процесу. 

Мета статті полягає в теоретичному дослі-
дженні інтерактивних методів навчання загалом 
та при вивченні іноземної мови, спробі просте-
жити вплив навчальної гри на якість опануван-
ня іноземної мови студентами вищих навчаль-
них закладів.

Аналіз досліджень останніх публікацій. Пе-
дагогічні та психологічні основи для розробки 
цілісної концепції розвитку активних методів 
навчання були закладені в 1930 році роботами 
Л.С. Виготського, Д.Б. Єльконіна, А.Н. Леонтьєва, 
однак систематичні основи активних методів на-
вчання почали детально розроблятися тільки у 
другій половині шістдесятих та на початку сім-
десятих років. Важливими для становлення і роз-
витку інтерактивних методів як форми навчання 
стали наукові праці А.М. Матюшкіна, Т.В. Ку-
дрявцева, М.І. Махмутова, І.Я. Лернер, М.М. Леві, 
які досліджували доцільність та ефективність 
запровадження активних методів в шкільному 
навчанні. Значним вкладом в розробку, класи-
фікацію та пошук оптимального використання 


