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Гра – основний вид діяльності дитини, одна з характерних закономі-

рностей дитячого розвитку. Вона є потребою організму, що росте, та умо-
вою ставлення людини – члена суспільства. 

Сьогоднішнє матеріальне, духовне, соціальне та кризове становище в 
нашій країні, призвели до того, що культурний, інтелектуальний та психіч-
ний розвиток дітей близькі до критичних. Велику небезпеку становлять 
собою наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, негативні прояви молодіжної 
субкультури, які зароджуються, розвиваються та наповнюють ряди своїх 
«прихильників» саме в умовах вулиці. 

Нинішня молодь практично перестала відвідувати різноманітні клу-
би за інтересами, гуртки, спортивні секції, тому вуличні компанії – це на-
самперед, негативне явище, яке поширюється. Ось чому соціально-
педагогічна робота з молоддю вкрай необхідна. Виходом із даного стано-
вища є створення гуртків і секцій, а також застосування ігрових технік в 
умовах вуличної соціально-педагогічної роботи. Адже гра є одним із шля-
хів залучення молоді до покращення морального, інтелектуального та ду-
ховного рівня розвитку, пропагувати здоровий спосіб життя. 

Мета нашого дослідження – дослідити ефективність використання 
ігор з правилами, щодо корекції та попередження девіантних проявів у по-
ведінці дітей. 

Відповідно до поставленої мети нами були визначені такі завдання 
дослідження: 

• виявити рівень обізнаності населення, щодо використання ігор у 
вуличній соціально-педагогічній роботі; 

• виявити ступінь теоретичної розробки та застосування на прак-
тиці ігрових технік в соціальній вуличній роботі; 

• дослідити ефективність використання ігор з проявами у вулич-
ній соціально-педагогічній діяльності для попередження девіантних про-
явів поведінки дітей; 

• дослідити ефективність застосування ігрових корекцій поведін-
ки дітей у групі. 

Нами була проведена дослідно-експериментальна робота на дитячих 
майданчиках при РЕУ № 1 та № 2. У процесі дослідження нами була ви-
вчена соціальна ситуація в мікрорайоні. Вивчення цього питання сприяло 



організації дітей для ігрової діяльності, створенню атмосфери морального 
захисту кожної дитини. 

У ході дослідження були розроблені та впроваджені програми ігрової 
корекції порушень розвитку соціально та педагогічно занедбаних дітей: за-
дачі, заняття з дітьми. Відповідно до мети та завдань, які ми ставили, за-
стосовувалися різні види ігор, які мали свою мету і завдання. Була викори-
стана діагностика і психокорекція тривожності у дітей, використовувалися 
ігри, вправи, етюди. 

Проведення на початковому етапі дослідження спонтанних ігор дало 
нам можливість вивчити особливості поведінки дітей, з’ясувати, що в де-
яких дітей проявляється агресія, дратівливість, бажання бути лідером. 

Використання ігрових технік позитивно відображалося в ході гри ді-
ти несвідомо розкриваються, даючи соціальному педагогу відчути внутрі-
шній стан дитини і вирішити її проблеми за допомогою ігрової корекції. 

Специфіка ігротеки полягає в тому, що можна проводити роботу з 
дітьми в умовах вулиці в будь-який час та в будь-якому місці, адже вона не 
потребує матеріальних затрат, підготовленості дітей та спеціального обла-
днання. 
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