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Рекомендації педагогам щодо педагогічного супроводу  

дітей які мають девіантну поведінку 

 

Девіантна поведінка людини – це система вчинків або окремі вчинки, 

які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді 

порушень у збалансованості психічних процесів, неадекватності, порушен-

ні процесу самоактуалізації або у вигляді відхилень від морального й ес-

тетичного контролю за своєю поведінкою. 

Девіантна поведінка – це така поведінка, за якої спостерігаються 

відхилення хоча б від однієї з суспільних норм поведінки, а саме: 

– правових норм; 

– моральних норм; 

– естетичних та етичних норм. 

 

Загальні рекомендації. 

1. Проявляйте витримку під час спілкування з проблемними підлітками. 
2. Терпляче і наполегливо пояснюйте неправильність їхніх поглядів і 

поведінки. 
3. Намагайтеся переконувати і відкривати «важким» підліткам гідні та 

цікаві життєві перспективи. 
4. Постійним повчанням не закріплюйте у підлітків, схильних до 

правопорушень, негативну оцінку своїх вчинків. 
5. Не перешкоджайте їхній участі у звичайних молодіжних об’єднаннях. 
6. Уникайте надто наполегливо і безцеремонно втягувати таких підлітків в 

суспільні справи колективу учнів. 
7. Сприяйте організації педагогами спільних масових заходів, що з’єднають 

підлітків з різною поведінкою, світосприйняттям, успішністю. 
8. Втягуйте «важких» підлітків в суспільно корисні трудові справи, 

використовуючи притаманну їм завзятість в досягненні поставленої мети, 

прагнення до першості, часткове усвідомлення почуття їхньої соціальної 

неповноцінності. 
9. По можливості, з метою перевиховання підлітків, які вже зробили 

помилку в житті, змініть обставини та звичні їм форми поведінки, 

виказуйте їм довіру, схвалюйте їхні досягнення. 
10. Виховуйте у таких підлітків вміння не тільки підкорятися, а й 

командувати, не принижуючи та не уражуючи інтереси однолітків. 
11.  Увага на потреби. 

 

Рекомендації за проявами. 

Гіперактивність, підвищена схильність до відволікання, труднощі в 

концентрації уваги, імпульсивність. 

Такі діти не в змозі протягом тривалого часу бути зосередженими, 

уважними, посидючими. Головне в роботі з ними – терпіння і 

наполегливість. Треба розвивати вміння доводити діло до кінця, діяти 

цілеспрямовано й планомірно, давати невеликі завдання і здійснювати 
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покроковий контроль виконання. Заохочувати бажану поведінку, спираючись 

на прагнення підлітків «бути вільною людиною». 

 

Труднощі в контактах (погані відносини з однолітками або відсутність 

друзів в класі, загоні) 

 Задача педагогів в роботі з «відторгнутими» дітьми – допомогти їм 

відчувати себе потрібними і бажаними в групі\загоні\класі. Необхідно 

звернути увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що в них виходить. 

Залучати до загально табірних, загонових заходів, давати можливість 

показувати себе з кращого боку. 

 

Агресивність, запальність, дратівливість. 

У спілкування з дітьми які проявляють агресивність, запальність, 

дратівливість потрібно виявляти максимальну стриманість і терпимість, адже 

вони самі страждають від своєї упертості, гнівливості й дратівливості. 

Необхідно дати зрозуміти, що дорослий — їхній друг у розв'язанні 

внутрішніх проблем.  

Педагог, знаючи інтереси і нахили агресивної дитини, зможе 

переключити його активність у конструктивне русло, тактовно і послідовно 

навчаючи дитину самоконтролю і стриманості. 

 

Рекомендації щодо встановлення довірливих стосунків 
 

1. Уважно вислухайте дитину, прагніть до того, щоб підліток зрозумів, 

що він вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не 

перебивайте і показуйте свого страху. Відносьтесь до нього серйозно, з 

повагою.  

2. Запропонуйте свою підтримку і допомогу. Постарайтесь переконати, 

що даний стан (проблема) тимчасові і швидко пройдуть Проявіть 

співчуття і покажіть, що ви поділяєте і розумієте його почуття.  

3. Зацікавтесь, що саме турбує підлітка.  

4. Впевнено спілкуйтесь з підлітком .Саме це допоможе йому повірити у 

власні сили. Головне правило в роботі з дітьми – не нашкодь!  

5. Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню 

контактів: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти.  

6. В розмові з підлітком дайте зрозуміти йому, що він необхідний і іншим 

і унікальний як особистість Кожна людина незалежно від віку, хоче 

мати позитивну оцінку своєї діяльності.  

7. Недооцінка гірша ніж переоцінка, надихайте підлітка на високу 

самооцінку. Вмійте слухати, довіряйте і викликати довіру в нього.  
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