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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ 
ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ  

З ДЕЛІНКВЕНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
Анотація. Сучасний стан соціально-політичної та економічної сфери життєдіяльності людей у нашій кра-
їні відзначається нестабільністю, спадом виробництва, різким зростанням інфляції та безробіття, зміною 
ставлення до системи моральних цінностей і норм, що зумовлює зростання кількості правопорушень і 
злочинів у суспільстві, зокрема, серед неповнолітніх. Водночас теоретичний аналіз свідчить, що більшість 
досліджень феномена самовизначення стосуються дітей з нормативною поведінкою. Мета статті полягає 
у теоретичному вивченні соціально-психологічних умов особистісного самовизначення підлітків з делінк-
вентною поведінкою. Виявлено, що психологічними умовами самовизначення виступають індивідуально-
психологічні особливості підлітків, що формують протиправну спрямованість їх поведінки, зокрема пору-
шення в емоційно-вольовій сфері: агресивність, конфліктність, особистісна тривожність, імпульсивність 
та низька самооцінка.
Ключові слова: виховання, делінквентна поведінка, підліток, соціально-психологічні умови, особистісне 
самовизначення, соціальне середовище.
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL SPACE  
OF PERSONAL SELF-DETERMINATION OF TEEN WITH DELINCENT BEHAVIOR

Summary. The current state of socio-political and economic sphere of life of people in our country is marked 
by instability, recession, sharp rise in inflation and unemployment, change of attitude to the system of moral 
values and norms, which causes an increase in the number of offenses and crimes in society, in particular, among 
minors. At the same time, theoretical analysis shows that most studies of the phenomenon of self-determination 
concern children with normative behavior. In general, the results of the analysis on the identified problem 
indicate the absence of special systematic studies of the features of personal self-determination of adolescents 
with delinquent behavior. Outside the attention of scientists, the identification of basic structural correlates of 
(vital, moral, professional) self-determination of adolescents with delinquent behavior remains. The purpose of 
the article is theoretical study of the socio-psychological conditions of personal self-determination of adolescents 
with delinquent behavior. It is revealed that psychological conditions of self-determination are the individual-
psychological features of adolescents that shape the unlawful orientation of their behavior, in particular 
disorders in the emotional-volitional sphere: aggressiveness, conflict, personal anxiety, impulsiveness and 
low self-esteem. At the same time, in the interpersonal interactions (relationships, communication) with the 
reference others, the individual adolescents of the given category are able to show peacefulness, non-conflict, 
balance, tolerance, sincerity and self-confidence.
Keywords: education, delinquent behavior, adolescent, social and psychological conditions, personal self-
determination, social environment.

Постановка проблеми. Сучасний стан со-
ціально-політичної та економічної сфери 

життєдіяльності людей у нашій країні відзна-
чається нестабільністю, спадом виробництва, 
різким зростанням інфляції та безробіття, змі-
ною ставлення до системи моральних цінностей 
і норм, що зумовлює зростання кількості право-
порушень і злочинів у суспільстві, зокрема, се-
ред неповнолітніх. У зв’язку з цим освітою при-
діляється значна увага виявленню соціальних, 
психологічних та педагогічних умов, які детер-
мінують прояви деструктивної поведінки у під-
літків, схильних до здійснення протиправних 
вчинків. Перебування їх значної частини на об-
ліку в справах неповнолітніх, приймальниках-
розподільниках, виховних колоніях свідчить про 
необхідність створення науково обґрунтованих, 
ефективних профілактичних і корекційних про-
грам, розвивальних психотехнологій, які допо-
могли б їм набути вміння конструктивно долати 
особистісні труднощі та визначати власне соці-
альне становище в життєвому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі увага науковців (А. Бандур-
ка, О. Бондарчук, В. Козубовська, В. Моргун) 
більшою мірою зосереджується на вивченні осо-
бливостей прояву делінквентної поведінки під-
літків, яка пов’язана з їх соціальною дезадаптаці-
єю (О. Бойко, С. Замула, О. Суєтіна, Г. Федорова) 
та педагогічною занедбаністю (М. Галагузова, 
В. Оржеховська, А. Тарас).

Як показано в дослідженнях, делінквентна 
поведінка підлітків перешкоджає засвоєнню по-
зитивного соціального досвіду, моральних цін-
ностей і норм, обранню адекватних способів за-
доволення власних потреб, розвитку здатності 
накреслювати життєві цілі й знаходити способи 
їх досягнення. Проте в межах вікової та педаго-
гічної психології тільки окремі вчені акцентують 
увагу на вивченні емоційно-вольової (М. Андрє-
єв, Н. Пряхіна, А. Фокіна, О. Чебикін), ціннісно-
мотиваційної сфер (Н. Апетик, С. Максименко, 
Г. Костюк, О. Мушинська, А. Реан, П. Чамата) 
та чинників антисоціальних дій і вчинків під-
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літків з делінквентною поведінкою (Н. Малиш, 
Н. Сущенко, М. Цуканова). При цьому майже 
відсутні дослідження проблем побудови життє-
вих планів на майбутнє у цієї категорії підлітків, 
вибору ними професії, моральних імперативів 
міжособистісного співіснування з оточуючими 
людьми та визначеності їх особистості у соціаль-
них сферах життя.

Водночас теоретичний аналіз свідчить, що 
більшість досліджень феномена самовизначен-
ня стосуються дітей з нормативною поведінкою. 
Як відомо, особливості самовизначення осо-
бистості підліткового віку простежувалися ще 
у працях класичних представників психології. 
Так, Л. Божович визначила, що означений фе-
номен є новоутворенням цього віку та мотивом 
формування певної життєвосмислової системи, 
в якій поєднуються уявлення підлітка про світ 
і самого себе. І. Кон пов’язував поняття само-
визначення особистості періоду дорослішання 
з процесами пошуків смислу життя, відкриттям 
«Я» та моральним зростанням, які мають для неї 
світоглядний сенс. Д. Фельдштейн розглядав са-
мовизначення зростаючої особистості у зв’язку 
з формуванням у неї активної соціальної позиції 
в системі суспільних відносин.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас теоретичний 
аналіз свідчить, що більшість досліджень фе-
номена самовизначення стосуються дітей з нор-
мативною поведінкою. Як відомо, особливості 
самовизначення особистості підліткового віку 
простежувалися ще у працях класичних пред-
ставників психології. Так, Л. Божович визна-
чила, що означений феномен є новоутворен-
ням цього віку та мотивом формування певної 
життєвосмислової системи, в якій поєднуються 
уявлення підлітка про світ і самого себе. І. Кон 
пов’язував поняття самовизначення особистос-
ті періоду дорослішання з процесами пошуків 
смислу життя, відкриттям «Я» та моральним 
зростанням, які мають для неї світоглядний 
сенс. Д. Фельдштейн розглядав самовизначення 
зростаючої особистості у зв’язку з формуванням 
у неї активної соціальної позиції в системі сус-
пільних відносин.

Сучасні вітчизняні вчені, досліджуючи в тому 
ж руслі проблему самовизначення підлітків 
та юнацтва, зосередили увагу на специфіці по-
будови перспектив їхнього життєіснування: соці-
ального, морального та професійного. Н. Пряжні-
ков розглядав життєве самовизначення підлітка 
не тільки як вибір і реалізацію ним соціальних 
ролей, але й як визначення соціальних стерео-
типів та власного стилю життя. Ю. Лець довела, 
що самовизначення особистості підліткового віку 
в умовах розвивального навчання є такою фор-
мою соціальної активності, яка спрямовується 
на побудову часової перспективи, планування 
і постановку життєвих цілей. Професійне само-
визначення підлітків та юнаків вивчалося О. Ві-
тковською, яка виявила, що в процесі організації 
та залучення їх до суспільно-корисної діяльності 
відбувається засвоєння ними професійних знань, 
необхідних для особистісного розвитку, зокрема 
уявлень про себе як майбутніх професіоналів. За 
позицією О. Кузнєцової, моральне самовизначен-
ня пов’язане з прийняттям рішень у проблемних 

ситуаціях, а його умовами виступають інтелекту-
ально-рефлексивні кореляти, які забезпечують 
усвідомлення підлітками конкретних дій і впли-
вають на вибір вчинків.

Поряд з цим наявні лише окремі розрізнені 
дослідження, в яких констатовано, що підлітки 
з делінквентною поведінкою характеризують-
ся невизначеним ставленням до майбутнього, 
сконцентрованістю на задоволенні примітивних 
бажань теперішнього (С. Духновський, О. Кра-
ковський) та відсутністю чітких життєвих планів 
(С. Приходнюк, П. Яничев). Професійне самовиз-
начення підлітків з делінквентною поведінкою 
вивчав Є. Кондрат, який виявив, що рівень його 
розвитку досить низький і пов’язаний з їх осо-
бистісними труднощами у побудові професійних 
планів на майбутнє.

В цілому результати аналізу за означеною 
проблемою засвідчують відсутність спеціальних 
системних досліджень особливостей особистісно-
го самовизначення підлітків з делінквентною по-
ведінкою. Поза увагою науковців також залиша-
ється виявлення базових структурних корелят 
(життєвого, морального, професійного) самовиз-
начення підлітків з делінквентною поведінкою.

Мета статті полягає у теоретичному вивчен-
ні соціально-психологічних умов особистісного 
самовизначення підлітків з делінквентною по-
ведінкою.

Виклад основного матеріалу. Умовами 
особистісного самовизначення підлітків з де-
лінквентною поведінкою виступає система нега-
тивних економічних, соціальних, психологічних 
та правових явищ, пов’язаних з протиріччями 
суспільства і держави, які сприяють їх визна-
ченню в агресивних та протиправних діях. На 
асоціальну спрямованість поведінки підлітків 
впливають недоліки в організації навчально-
виховного процесу, зниження уваги до виховно-
го потенціалу з боку владних, освітніх структур 
та сім’ї, збільшення інформації, пов’язаної з на-
силлям, агресією та жорстокістю. Основною при-
чиною становлення підлітка на шлях здійснення 
правопорушень (в подальшому злочинів) є відхи-
лення у процесі його соціалізації, що відображає, 
з одного боку, несформованість чи деформацію 
соціальних властивостей особистості під впливом 
негативних умов життя (середовища і вихован-
ня), а з іншого – зумовлює входження до рефе-
рентних груп однолітків та залучення до норм їх 
субкультури.

Розглянемо погляди зарубіжних вчених 
К. Бартола, Г. Кеплана, Ф. Райса та М. Раттера 
на соціально-психологічні умови особистісного 
самовизначення підлітків з делінквентною пове-
дінкою. Так, К. Бартол виділяє соціальні та пси-
хологічні умови, які сприяють самовизначенню 
підлітків у протиправних формах поведінки. На 
думку вченого, до соціальних належать: 1) соці-
альний статус та в цілому соціальні умови (бідні 
верстви населення є фактором ризику); 2) стиль 
виховання в сім’ї (насилля та агресія у ставленні 
до дитини); 3) залежність від однолітків (прина-
лежність до асоціальних об’єднань підлітків). До 
психологічних – особистісні якості, які виступа-
ють головними детермінантами самовизначення 
у процесі виконання протиправних дій (імпуль-
сивність, агресивність, негативізм) [3; 5].
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Схожими є погляди Ф. Райса, який розрізняє 

соціологічні та психологічні умови особистісно-
го самовизначення підлітків з делінквентною 
поведінкою. Вчений акцентує увагу на най-
більш важливих соціологічних умовах, що по-
лягають у низькому суспільно-економічному 
статусі людини (бідність та низький суспіль-
но-економічний рівень), ролі в соціумі гедоніс-
тичних та культурних цінностей (відсутність 
сприятливих умов для їх формування), впливах 
засобів масової інформації (демонстрація насил-
ля та агресії), суспільних і культурних змінах 
та загальній нестабільності, впливі однолітків 
(залучення до протиправних дій з боку остан-
ніх), психологічній атмосфері в сім’ї (напруже-
ні взаємини між її членами, відсутність довіри 
та взаєморозуміння). Психологічні умови харак-
теризуються наявністю таких особистісних якос-
тей, як самовпевненість, грубість, ворожість, 
неприязне ставлення до інших, недостатній 
рівень самоконтролю, низька самооцінка та за-
гальна незадоволеність собою [3].

М. Раттер підкреслює важливий вплив на са-
мовизначення підлітків з делінквентною пове-
дінкою соціального середовища, школи та одно-
літків. Вчений відмічає, що зазначена категорія 
підлітків вирізняється відставанням у навчанні, 
що зазвичай сприяє їх відчуженості від шкільно-
го колективу. Непопулярність та соціальна від-
чуженість є умовою включення до неформальних 
об’єднань, які можуть мати характер асоціально-
го спрямування [2].

Г. Кеплан вивчав взаємозв’язок між делінк-
вентною поведінкою підлітків та рівнем їх само-
поваги. Вчений дійшов висновку, що низький 
рівень самоповаги компенсується самовизначен-
ням в асоціальних формах поведінки: участю в ді-
яльності неформальних молодіжних об’єднань, 
здійсненням правопорушень, зловживанням 
алкоголем і наркотиками та агресивними діями, 
що здебільшого спрямовані на завдання шкоди 
оточуючим [4; 5].

За позицією М. Рожкова, соціальними та психо-
логічними умовами особистісного самовизначен-
ня підлітків з відхиленнями в поведінці є наступ-
ні: 1) дефекти правового і морального виховання; 
2) гіпертрофія потреб та інтересів; 3) особливості 
характеру та емоційно-вольової сфери; 4) негатив-
ний вплив соціального оточення. Як вважає вче-
ний, недоліки в сімейному вихованні призводять 
до формування делінквентної системи ціннос-
тей, яка вирізняється ворожістю та презирством 
у ставленні до дорослих [4].

Відома дослідниця в галузі девіантології 
О. Змановська до зовнішніх (соціальних) умов 
відносить розвиток суспільних процесів (держав-
ної політики, культури, засобів масової інфор-
мації), ступінь включеності зростаючої особис-
тості в референтне середовище (приналежність 
до навчально-професійної групи однолітків або 
неформальних об’єднань негативної спрямова-
ності) та характер її взаємовідносин з сімейним 
оточенням. Внутрішні (психологічні) умови ха-
рактеризуються наявністю в структурі особистос-
ті деформованих рис характеру – відсутність сові-
сті, почуття провини, брехливість, споживацьке 
ставлення до людей, байдужість, імпульсивність, 
конфліктність та високий рівень тривожності [4].

У працях Є. Федосенко розглядаються 
об’єктивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні) 
умови самовизначення підлітків з відхилення-
ми в поведінці. До об’єктивних належать умови 
мікросоціального середовища – сім’я (характер 
взаємин між її членами), школа (неуспішність 
у навчанні, конфлікти з вчителями й одноклас-
никами) та участь в діяльності неформальної 
групи однолітків, що вирізняється асоціальною 
спрямованістю. Суб’єктивні умови пов’язані 
з індивідуально-психологічними особливостя-
ми підлітків, які зумовлюють здійснення ними 
протиправних вчинків. Серед них вчений від-
мічає наступні: порушення процесу соціальної 
адаптації (несформованість комунікативних 
навичок, відмова від моральних норм і правил, 
нездатність контролювати власну поведінку), 
неадекватність самооцінки (занижена або на-
впаки завищена), нервово-психічна нестійкість 
(наявність афективних реакцій), акцентуації 
характеру та високий рівень особистісної три-
вожності [5].

На думку Г. Макартичевої, самовизначення 
підлітків з делінквентною поведінкою обумовлю-
ється як зовнішніми, так і внутрішніми умовами. 
Вчена схиляється до думки, що провідна роль 
належить останнім, згідно з якими поведінка 
зазначеної категорії підлітків характеризується 
високою афективною зарядженістю поведінко-
вих реакцій, імпульсивним характером реагу-
вання в ситуації фрустрації та високим рівнем 
готовності до здійснення протиправних дій.

Дослідниця Г. Федорова серед соціальних 
умов самовизначення проблемних підлітків ви-
окремлює: 1) несприятливий вплив сімейного 
виховання (антисоціальна поведінка батьків, 
фізична і моральна шкода у ставленні до ди-
тини, відсутність емоційного тепла); 2) шкіль-
ну дезадаптацію (порушення дисципліни, на-
вчальна неуспішність, конфлікти з вчителями 
і однолітками, небажання відвідувати школу); 3) 
участь в діяльності неформальних молодіжних 
об’єднань, що пов’язано з негативними формами 
проведення дозвілля (хуліганством, крадіжка-
ми, зловживанням токсичними і наркотичними 
речовинами, угонами автотранспортних засобів, 
азартними іграми) та наслідуванням зовніш-
ніх ознак неформалів, що вказують на прина-
лежність до певного угрупування (стиль одягу, 
сленг, символіка). Під психологічними умовами 
самовизначення, на думку вченої, слід розуміти 
наявність в структурі особистості таких харак-
терологічних особливостей, як імпульсивність, 
неврівноваженість, агресивність, відсутність са-
моконтролю, конфліктність та акцентуації ха-
рактеру [3; 5].

Проблемі вивчення психологічних умов само-
визначення підлітків з делінквентною поведін-
кою приділяли увагу в своїх працях М. Андрєєв, 
Т. Варчук, В. Євмінов, О. Заїка, Д. Каширський, 
Н. Крейдун, В. Кудрявцев, Л. Люблінський, 
А. Реан, В. Романов, Ю. Тараконов, Д. Фельдштейн 
та О. Ячіна. Так, на думку А. Реана, в якості де-
термінуючих умов, які сприяють самовизначенню 
підлітків з відхиленнями в поведінці виступають 
особистісні якості, а соціальні виконують роль 
модулятора (визначають варіативність прояву 
особистісних якостей). Вчений переконаний, що 
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підлітки з відхиленнями в поведінці здатні ви-
являти цілеспрямованість, незалежність, відпові-
дальність, ініціативність, енергійність, емоційну 
чутливість у ставленні до оточуючих та прагнен-
ня до подолання життєвих труднощів [5].

В роботах В. Кудрявцева та В. Євмінова під-
креслюється значний вплив на самовизначення 
підлітків з делінквентною поведінкою емоційно-
го відчуження дитини батьками, її неприйняття, 
відсутності турботи та ласки про неї. Вченими 
доведено, що у психіці підлітків на несвідомому 
рівні може формуватися тривожність, занепо-
коєність, страх втрати себе, власного Я, невпев-
неність в собі та агресивність у ставленні до 
оточуючого світу. На думку дослідників, самовиз-
начення в межах протиправних дій відбувається 
за рахунок неадекватно ідеалізованого уявлення 
про самого себе, власного місця в світі та підви-
щення відчуття самоцінності [4].

Сучасна дослідниця Т. Шанскова розгля-
дає наступні умови самовизначення підлітків 
з делінквентною поведінкою: 1) соціально-еко-
номічні – зубожіння населення, відсутність 
цивілізованих ринкових відносин, розвиток 
тіньової економіки, зростання в суспільстві со-
ціальної напруги та рівня безробіття; 2) вплив 
несприятливого сімейного оточення – виховання 
в неблагополучних, неповних, конфліктних і асо-
ціальних сім’ях; 3) проблеми у встановленні до-
брозичливих взаємостосунків у межах шкільного 
середовища – конфліктні ситуації в шкільному 
колективі, неуспішність у навчанні; 4) негатив-
на дія позашкільного середовища – скорочення 
системи закладів дозвілля призводить до неза-
йнятості вільного часу учнівської молоді, що сти-
мулює її входження в діяльність неформальних 
та кримінальних об’єднань; 5) вікові особливості 
психіки проблемних підлітків, які сприяють ан-
тисуспільним проявам – акцентуації характеру, 

реакції групування та емансипації, почуття до-
рослості, прагнення до деструктивних способів 
самоствердження, емоційна неврівноваженість, 
підвищена збудливість, конформність) [1].

Висновки і пропозиції. Отже, в процесі 
аналізу теоретичних здобутків зарубіжних та ві-
тчизняних науковців, ми виявили, що підлітки 
з делінквентною поведінкою характеризуються 
неадекватними проявами поведінки, конфлік-
тними взаєминами з дорослими, вчителями, 
батьками й однолітками та висловлюють проти-
ставлення стосовно вимог і порад оточуючих, від-
стоюючи таким чином прагнення до самостійнос-
ті та дорослості. Спираючись на вище вказане, 
вважаємо, що соціальними	 умовами особистіс-
ного самовизначення підлітків з делінквентною 
поведінкою є особливості їх взаємин з оточуючи-
ми: знайомими і незнайомими дорослими, вчите-
лями, вихователями, батьками та однолітками. 
В результаті аналізу теоретичних та емпіричних 
досліджень вчених, нами виявлено, що психоло-
гічними	 умовами самовизначення виступають 
індивідуально-психологічні особливості підліт-
ків, що формують протиправну спрямованість 
їх поведінки, зокрема порушення в емоційно-во-
льовій сфері: агресивність, конфліктність, осо-
бистісна тривожність, імпульсивність та низька 
самооцінка. Водночас, у міжособистісних взаємо-
діях (взаєминах, спілкуванні) з референтними 
оточуючими окремі підлітки зазначеної катего-
рії здатні виявляти миролюбність, безконфлік-
тність, врівноваженість, терпимість, щирість 
та впевненість у собі.

Таким чином, в процесі теоретичного дослі-
дження ми намагалися детально висвітлити 
та розкрити сутність феномену «особистісне само-
визначення підлітків з делінквентною поведін-
кою» та з’ясувати соціально-психологічні умови 
розвитку цього психологічного новоутворення.

Список літератури:
1. Шанскова Т. Аналіз причин правопорушень неповнолітніх як підґрунтя соціально-педагогічної роботи з 

молоддю щодо профілактики злочинності. Вісник	Житомирського	державного	університету	ім.	І.	Франка.	
2006, № 30. С. 3–6.

2. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. Питер, 2000. 656 с.
3. Раттер М. Помощь трудным детям. Москва, 1987. 432 с.
4. Психологія девіантної поведінки неповнолітніх: причини, умови виникнення, шляхи / за ред. А.О. Лігоць-

кого. Київ, 1999. 96 с.
5. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник/ Харків, 2004. 640 с.

References:
6. Shanskova, T. (2006). Analiz prychyn pravoporushen nepovnolitnikh yak pidgruntia sotsialno-pedahohichnoi 

roboty z moloddiu shchodo profilaktyky zlochynnosti. Visnyk	 Zhytomyrskoho	 derzhavnoho	 universytetu	
im.	I.	Franka, no 30, pp. 3–6. (in Ukrainian)

7. Rais, F. (2000). Psykholohyia podrostkovoho y yunosheskoho vozrasta. Pyter. (in Russia)
8. Ratter, M. (1987). Pomoshch trudnum detiam. Moskva. (in Russia)
9. Psykholohiia deviantnoi povedinky nepovnolitnikh: prychyny, umovy vynyknennia, shliakhy (1999). Kyiv. 

(in Ukrainian)
10. Shapar, V.B. (2004). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk. Kharkiv. (in Ukrainian)


