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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 
 

Суспільні перетворення, що відбуваються в Україні під впливом 
соціально-економічних змін, призвели до перегляду багатьох педагогічних 
орієнтирів. Сьогодні школа як провідний соціальний інститут не може 
ефективно розв’язувати виховні завдання без взаємодії з різноманітними 
дитячими та молодіжними об’єднаннями, які відіграють важливу роль у 
соціалізації підростаючого покоління, задоволенні його потреб, 
самореалізації та самоствердженні [3]. 

Паралельно з оновленням традиційних структур виникло і 
продовжує виникати безліч дитячих і юнацьких організацій та об’єднань. 
Відроджуються у ряді регіонів скаутські об’єднання, інші, різноманітні за 
формою і змістом діяльності, співтовариства дітей і підлітків 
національного і релігійного характеру. Самовизначаються як організовані 
самостійні об’єднання, правозахисні, патріотичні, благодійні, спортивні та 
інші асоціації [3]. 

Права дітей та підлітків на об’єднання зі своїми однолітками 
гарантують такі нормативні документи: Конституція України, Конвенція 
ООН про права дитини, Національна програма виховання дітей та 
учнівської молоді в Україні, Закон України «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації», Державна цільова соціальна програма «Молодь 
України» на 2016–2020 роки та ін. 

Зростання значення неформальних дитячих та молодіжних об’єднань 
засвідчило їх помітну роль як умови соціалізації особистості, в результаті 
чого вони стали об’єктом спеціального вивчення. Зокрема, досліджувались 
особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю 
(В. Бочарова, А. Капська, Л. Міщик); проблема створення та розвитку 
тимчасового колективу (Р. Бернс, В. Глазиріна); виховна робота в 
об’єднаннях за місцем проживання (А. Рега, Я. Рейковський); діяльність 
неформальних молодіжних об’єднань (М. Малютін, В. Лісовський, 
А. Яковлєв) [3]. 

У сучасному словнику з політології визначається, що неформальні 
об’єднання це самодіяльні об’єднання громадян, статус, структура, функції 
яких юридично не оформлені [2, c. 273]. 

Неформальні молодіжні об’єднання, з одного боку, – закономірне 
породження молодіжної субкультури, обумовлене історичними, 
економічними, соціокультурними причинами. В них підліток 
«відпрацьовує» ідентифікаційну поведінкову модель, задовольняє потреби 
в спілкуванні з ровесниками. З іншого боку, виховний потенціал 
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неформальних молодіжних об’єднань є антигуманний, тому що в них 
присутній ідеологічний тиск на особистість [5]. 

Об’єднання неформалів є важливою рушійною силою в суспільстві 
молоді та підлітків (за оцінками соціологів, приблизно 25% молоді та 
підлітків належать до різних неформальних груп та об’єднань) [5]. 

Неформальні об’єднання розвиваються та трансформуються в 
українському суспільстві. Все більше підлітків та молоді об’єднуються у 
неформальні течії [5]. 

У дослідженні, проведеному під керівництвом російського психолога 
Н. Ю. Синягіної, на питання про причини, які могли б привести підлітка у 
групу, були відповіді: на першому місті одинокість – 27 % і нерозуміння 
батьків – 24%. Сюди можна віднести і конфлікти між батьками, на які 
указали 20 % опитуваних [1, c. 159]. 

Багато дослідників неформальних об’єднань (А. В. Добровіч, 
І. С. Кон, А. В. Мудрик, І. С. Полонський та ін.) підкреслювали, що 
прагнення дітей до об’єднання пояснюється психологічними і соціальними 
причинами [5]. 

Учені проаналізували причини вступу підлітків до неформальних 
об’єднаннях. Серед них такі: не розвинена сфера організації дозвілля для 
молоді в країні; прагнення проявити самостійність; бажання задовольнити 
потреби та інтереси; необхідність у спілкуванні; відсутність мети життя; 
бажання звернути на себе увагу; вплив кримінальних структур; вікові 
захоплення; копіювання західних структур; релігійні та ідейні переконання [4]. 

Механізмом впливу підліткової неформальної групи на індивіда є 
імітація – прагнення відтворювати форми поведінки ровесників чи 
дорослих, починаючи від манери говорити, одягатися і до ставлення щодо 
алкоголізму, наркотиків, тютюну, протилежної статі [3]. 

Підлітки дуже бояться бути відкинутими референтною групою. Для 
їхнього віку характерним є високий рівень конформізму, тобто готовності 
до прийняття групових норм, зміни поведінки чи переконань у 
відповідності з позицією групи. При цьому, слід врахувати, що захисні 
механізми стосовно впливу й маніпуляції у підлітків не достатньо 
сформовані, що пов’язане з нестабільністю психіки, власних переконань [3]. 

Отже, стає зрозуміло, що неформальні об’єднання – це групи, що 
виникли на основі суб’єктивних потреб, інтересів і прагнень підлітків. 
Основний об’єднуючий чинник «неформалів» – демонстративний протест 
проти світу дорослих, пристрасть до певного виду музики та ін. 

Неформальні об’єднання дають можливість підлітку належати до 
згуртованої групи однолітків, а це одна з основних потреб даного віку. 
Виникає почуття «ми», єдності. Це, у свою чергу, підвищує значущість 
неформальної групи для підлітків.  
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ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОГО МІЖОСОБИСТІСНОГО 
СПІЛКУВАННЯ 

 
Практично для всіх людей важливо вміти спілкуватися таким чином 

щоб, їх правильно розуміли, слухали та чули. Вивчення тих чи інших 
сторін спілкування досліджували різні науки. Для кожної з них поняття 
«спілкування» своє, та й усередині цих наук немає згоди. Складність 
досягнення єдності в розумінні того, що таке спілкування, з одного боку, 
пов’язана з його поширенням, яке помітно неозброєним оком і яке чинить 
опір різним спробам обмежити коло досліджуваного явища. З іншого боку, 
спроби охопити всі можливі складові спілкування приводить до того, що 
воно саме зникає, розчиняється, перестаючи бути схожим на те, що ми 
зв’язуємо з цим поняттям. У результаті або розглядаються якісь окремі 
частини і види спілкування (ділове, дружнє, невербальне), або виділяються 
і вивчаються такі закономірності, що можуть бути загальними для всіх 
ситуацій спілкування, наприклад, спілкування як комунікація, як прийом і 
передача інформації. 

Спілкування – це процес взаємодії принаймні двох осіб, 
спрямований на взаємне пізнання, на встановлення і розвиток взаємин, 
надання взаємовпливу на стани, погляди і поведінку, а також на регуляцію 
їхньої спільної діяльності [2]. 

Розглядаючи процес пізнання людиною людини в спілкуванні, один 
з основоположників радянської психології, С. Л. Рубінштейн, писав: «У 
повсякденному житті, спілкуючись з людьми, ми орієнтуємося в їх 
поведінці, оскільки ми як би «читаємо» її, тобто розшифровуємо значення 
її зовнішніх даних і розкриваємо зміст тексту, що виходить таким чином, у 
контексті, що має свій внутрішній психологічний план. Це «читання» 
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