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Зростаюча кількість відхилень поведінки у сучасному дитячому середовищі свідчить про акту-альність проблеми важковиховуваності дітей. Су-часна ж психолого-педагогічна наука характеризу-ється значною різноманітністю думок щодо змісту поняття «важковиховувана дитина». Воно, на дум-ку різних вчених, охоплює різні категорії дітей: це діти з яскраво вираженою обдарованістю, і діти з незначними психологічними або фізичними вада-ми. Частину таких дітей дослідники характеризу-ють як дітей з девіантною поведінкою. В. О. Сухомлинський стверджував, що для пе-дагога «важковиховувана» дитина – це знедолена, нещасна дитина, яка втратила здатність вихову-ватися. Педагог-класик зазначав, що в людини з дитинства слід виховувати здатність до сприй-няття волі батьків і педагогів, і тоді вона є внутрі-шньо підготовленою до педагогічного впливу. Така здатність адекватно засвоювати моральні вимоги називається здатністю виховуватися, або здатністю піддаватися виховним впливам. На дум-ку В. О. Сухомлинського, «здатність виховуватися – це «чуйність душі, чуйність серця вихованця до найпрозорішого відтінку слова вихователя, до йо-го погляду, жестів, посмішки, замисленості і мов-чання... Нездатна виховуватися людина є глухою до найтоншого і, насправді, єдиного інструменту нашого – слова. Але абсолютно нездатних вихову-ватися немає. Є діти, які легко піддаються вихо-ванню, а є ті, які несприйнятливі до нього» [7, 8]. Отже, В. О. Сухомлинський вважав, що «важкови-ховувані» діти – це діти, які через неправильне виховання стали несприйнятливі до нього. 

У «Психологічному словнику» С. С. Степанова поняття «важковиховувана дитина» визначається так: «Діти найменш схильні виконувати педаго-гічні вказівки і виявляють граничну несприйнят-ливість до традиційних педагогічних впливів… Важкими звичайно називають тих дітей, чия по-ведінка різко відхиляється від загальноприйня-тих норм і перешкоджає повноцінному вихован-ню» [5, 140]. М. І. Дяченко, М. А. Кандибович поняття «важковиховуваність» визначають так: «...від-хилення в поведінці і психіці дитини, що потребує посиленої уваги з боку педагогів, індивідуалізації засобів впливу для їх подолання. Прикладом та-ких відхилень можуть бути: занижені адаптивні здібності, неадекватність самооцінки, недостат-ній розвиток для даного віку мотиваційно-вольової сфери і пізнавальних процесів» [2, 293]. Причинами таких відхилень автори вважають негативний вплив оточення, помилки в сімейно-му вихованні, а також наявність незначних вро-джених біологічних дефектів нервової системи. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної думки вчені та практики до групи «ваяких» і далі відносять дітей різних категорій. Це і діти з яскраво вираженими здібностями, яких звичайно називають обдарованими; і діти, які мають певні проблеми особистісного розвитку. Гіперактивну дитину теж можна вважати «важкою». Обдаровані діти мають проблеми емо-ційного і фізичного розвитку. Для них є характер-ною і проблема саморегуляції, коли, займаючи позицію «трудоголиків» в одній сфері діяльності, 
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Важковиховувана дитина – це дитина, у виховній роботі з якою педагоги відчувають певні трудно-
щі, викликані тим, що така дитина несприйнятлива до традиційних педагогічних впливів внаслідок 
різних причин і характеризується відхиленнями в поведінці, психіці та особистісному розвитку взагалі, 
що зумовлює потребу в спеціальному корекційно-виховному впливі. Коли говорять науковці про важко-
виховуваних дітей, звичайно мають на увазі педагогічні труднощі. При цьому найчастіше береться за 
основу одна сторона явища – труднощі роботи із цими дітьми й не розглядається друга – труднощі 
життя цих дітей, труднощі їхніх взаємин з батьками, однолітками, педагогами. 

Ключові  слова :  важковиховувана дитина, педагогічна занедбаність, обдарованість, гіперактив-
ність, девіантна поведінка, конфліктні ситуації, загальноприйняті норми, соціально негативні наста-
нови, макро- та мікросередовища, корекційно-виховний вплив. 
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вони не можуть себе змусити працювати з тим, що їм дається нелегко або є нецікавим і, як наслі-док, часто такі діти бувають неуспішними в на-вчанні. Це зумовлює ситуацію певної дезадаптації обдарованої дитини, що часом цілком виправдо-вує зарахування даної групи обдарованих дітей до групи підвищеного ризику. Проблему обдарованих дітей, які потрапили до категорії «важких», висвітлює психолог В. Г. Степанов: «Останніми роками в педагогічній літе-ратурі обговорюється питання про те, чи можна в і д н о с и т и  о б д а р о в а н и х  д і т е й  д о «важковиховуваних». Підставою для такої поста-новки питання є твердження, що обдарованідіти і дорослі мають важкий характер і з ними важко спілкуватися. За приклад наводять долі кінозірок, відомих музикантів, художників і т.ін. Ці факти мають місце. Але це те, що знаходиться на поверх-ні. Невідомо, наскільки масові спостереження за цим стоять» [6, 130].  В обдарованих дітей нерідко виникають тру-днощі і з батьками. Так, В. Г. Степанов зазначає: «Одних батьків дратує підвищена пізнавальна активність дитини, її наміри все розбирати і дос-ліджувати, ставити багато різноманітних запи-тань… Інших батьків не влаштовує зосередже-ність своєї обдарованої дитини на читанні... Треті, навпаки, занадто балують школяра, звільняючи його від будь-яких обов'язків удома, захвалюють і підносять на незаслужену висоту...» [6, 132]. Та-ким чином, причиною важковиховуваності дити-ни є не сама обдарованість, а негативний вплив того середовища, у якому вона перебуває. Наступ-не, на чому автор акцентує увагу, це труднощі, що викликані певними особливостями особистості, самооцінкою і оцінкою оточуючих, вихованням і самовихованням обдарованих дітей: «Так, багато здібних дітей мають підвищену чутливість. У складних ситуаціях це може зумовити появу і за-кріплення в них недовірливості, а завдяки багатій уяві – і дитячих страхів» [6, 132]. Т. Шитова вивчає іншу категорію дітей, які входять до групи важковиховуваних. Вона зазна-чає, що іноді батьки скаржаться на некерованість своїх дітей. Якщо це просто своєвільна дитина, то нею керувати не так уже й важко, але якщо це гі-перактивна дитина, то тут виховання важко сприйматиметься через те, що вона навіть у разі щирого бажання стриматися не зможе цього зро-бити. У її поведінці відсутній злий намір, дитина просто не володіє собою. Т. Шитова зазначає: «Зате нею володіють! Володіють суперечності в бажаннях, несвідомі захоплення, хаос, тривога, страх, агресія. Ця дитина нагадує гілку, яку відно-сить у вир пристрастей. Тобто попри всю свою 

зовнішню активність така дитина є зовсім безіні-ціативною. Куди її занесе – туди і понесеться... На відміну від своєвільних дітей, які вміють маніпу-лювати рідними, некерована дитина не переслі-дує певних цілей. Вона часто здійснює небезпечні вчинки (наприклад, хапає гострі предмети, вибі-гає на проїжджу частину дороги). Але робить це внаслідок того, що не здатна прогнозувати, а не тому, що шукає пригод чи хоче полоскотати вам нерви...» [9, 41]. А. Й. Капська до групи важковиховуваних ді-тей відносить дітей з незначними фізичними вада-ми (дефект мовлення, зовнішня непривабливість і т . ін.) .  Однак,  на думку дослідниці, «важковиховуваними вони стають внаслідок нега-тивних міжособистісних взаємин у дитячому коле-ктиві та з дорослими» . Розвиваючи думку А. Й. Капська визначає: «...вивчення генези особис-тості важких дітей показує наявність у їх біографії різних аномалій, пов'язаних як зі спадковими, так і з набутими факторами...» [4,133]. На думку вченої, спадкові фактори можуть слугувати провідною передумовою, пусковим моментом негативного розвитку особистості. Безумовно, що цей розвиток значною мірою залежить від того, у які соціальні умови потрапить дитина – сприятливі чи несприя-тливі. Таким чином, дослідник зазначає, що для виявлення причин негативної поведінки важкови-ховуваних дітей потрібно докладно проаналізува-ти соціальні умови їх життя. «Аджедитина – це створіння не лише біологічне, але значною мірою соціальне», – наголошує вчений.  Н. Ю. Максимова розглядає два типи важко-виховуваних дітей.Перший тип – педагогічна за-недбані в наслідок виховання за типом гіпоопіки. Цей тип важковиховуваності легко розпізнати вже за зовнішнім виглядом дітей: занедбані, не-охайно одягнуті, вони відразу справляють вра-ження дітей, яким батьки приділяють мало уваги. Особливо помітні зовнішні прояви в дітей молод-шого шкільного віку. Як правило, це діти з небла-гополучних або неповних сімей, де основним фак-тором виховання править негативний життєвий досвід [4,23]. Особистісні особливості дітей, які належать до типу педагогічно занедбаних, відріз-няються саме несформованістю, незрілістю. Але значних відхилень, які б спричинили негативні новоутворення в структурі особистості не спосте-рігається, їх негативна поведінка поки що є реак-тивною: вони здатні усвідомлювати свої пробле-ми і часто навіть самостійно прагнуть змінити себе, підсвідомо відшукуючи зовнішні стимули і форми організації своєї поведінки. Другий тип дітей із соціально дезадаптивною поведінкою чинить опір педагогічним впливам через  
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АЛЛА КОЛЕСНИК Соціально-педагогічна проблема важковиховуваності дітей порушення вищої нервової діяльності. Це перш за все діти, яким властиві відхилення в емоційних і вольових процесах, аномалії в розвитку характеру (акцентуації характеру, що за повної збереженості інтелекту зумовлює значні труднощі в спілкуван-ні, діяльності). Поведінка таких дітей звичайно не пов'язана з психологічною симптоматикою, вони потрапляють на медичне обстеження через диву-ючу педагогів негативну поведінку. Провідними причинами формування важко-виховуваності, на думку В. В. Бойко, є негативнів-пливи макро- та мікросередовища. Макросередо-
вище – сукупність соціальних інститутів, що впли-вають на формування особистості, таких, як сім'я, навчально-виховні заклади, економіка, виробниц-тво, засоби масової інформації, норми, соціальні стереотипи поведінки, які висувають нормативні вимоги до індивіда, але не створюють для нього відповідних умов, збільшують вірогідність появи дітей з девіантною поведінкою. Інакше кажучи, на макрорівні соціальних відносин формується уяв-лення про ідеального члена суспільства, про те, якою повинна бути людина у певний період свого розвитку. Так створюється сама проблема: конк-ретна особистість «підводиться» до існуючих ета-лонів і оцінюється як така, яка може бути прийня-тною чи неприйнятною, а отже, потребує або не потребує педагогічного впливу [1,58]. О. П. Чабан підтримує точку зору В. В. Бойко щодо визнчення головними причинами форму-вання важковиховуваності впливу макро- та мік-росередовища. Дослідниця розвиває думку про те, що «хвороби», джерелом яких є, відсутність цінно-стей, називаються по-різному. Це і «втрата радо-щів життя», і «моральний розпад», і апатія, амора-льність, безнадійність, цинізм тощо. Ці хвороби охоплюють усі сфери нашого життя. За таких умов нелегко вберегти дитину від важковихову-ваності, адже сприйняття світу дитиною, її думки та бажання значною мірою визначаються впли-вом на неї середовища, у якому вона перебуває. Отже, захищені батьківською любов'ю та увагою діти мають більші шанси протидіяти впливу згуб-ного середовища, що покинуті напризволяще. Та-ким чином, причиною важковиховуваності, крім макросередовища, авторка вважає вплив мікросе-редовища, а саме: недостатню любов та увагу ба-тьків до своїх дітей. «Як все живе на Землі зігріва-ється сонцем, так душа людини, а тим більш дити-ни зігрівається любов'ю», – зазначає вона [8]. Отже, досліджуючи причини формування важковиховуваності, вважаємо доцільним розгля-нути такі чинники: негативний вплив макро- та мікросередовища; помилки сімейного виховання; недоліки виховання в закладах освіти. Узагальню-

ючи погляди різних науковців, визначимо най-більш загальні класифікації груп факторів форму-вання важковиховуваності, серед яких: мікро- та макросередовище (В. В. Бойко, О. П. Чабан); біоло-гічні та соціальні чинники (Т. Титаренко); психо-лого-біологічні передумови та чинники соціаль-ного плану (А. Й. Капська). Важковиховуваність особистості дитини є і наслідком неправильної навчально-виховної роботи. У результаті порушу-ються зв'язки особистості із середовищем, відно-сини з навколишніми здобувають конфліктний характер, поводження починає усе більше відхи-лятися від загальноприйнятих норм, і дитина стає важковиховуваною.  Аналіз соціально-педагогічних, та психологіч-них досліджень дає можливість дійти висновку, що «важковиховувана дитина» – це дитина, у ви-ховній роботі з якою вихователі відчувають певні труднощі, викликані тим, що така дитина не-сприйнятлива до традиційних педагогічних впли-вів внаслідок різних причин і характеризується відхиленнями в поведінці, психіці та особистісно-му розвитку взагалі, що зумовлює потребу в спе-ціальному корекційно-виховному впливі. Коли говорять про важковиховуваних дітей, звичайно мають на увазі педагогічні труднощі. При цьому найчастіше береться за основу одна сторона яви-ща – труднощі роботи із цими дітьми й не розгля-дається друга – труднощі життя цих дітей, труд-нощі їхніх взаємин з батьками, однолітками, педа-гогами. Важкі діти часто не стільки не хочуть, скі-льки не можуть добре вчитися й поводитися на-лежним чином. Склад важких дітей далеко неод-норідний, і причини цих труднощів неоднакові. Труднощі дітей обумовлються трьома основними факторами: педагогічною занедбаністю; соціаль-ною занедбаністю; відхиленнями в стані здоров'я. В одних випадках педагогічні труднощі є наслід-ком переваги одного із цих факторів, в інших – їхнього сполучення, комплексу. У тих випадках, коли ці труднощі перебороти не можливо, з'явля-ється важковиховувана дитина. У розряд «складних» попадають педагогічно й соціально запущені діти, до яких педагог не зумів знайти правильного підходу. Таким чином, важковихову-вані діти – це діти, які постійно залучають до себе увагу дорослих і доставляють їм найбільше зане-покоєння, своїм поводженням ці вихованці зава-жають проведенню занять, дезорганізують весь навчально-виховний процес. У силу цього між ни-ми й педагогами нерідко виникає конфлікт.  Виникають конфліктні ситуації у процесі взаємо-дії педагогів із упертими, неслухняними дітьми. Насамперед треба з'ясувати причини подібного небажаного поводження. Найпоширенішою  
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причиною недисциплінованості в дітей є надли-шок енергії й невміння раціонально виявити свою ініціативу, тому важливо сформувати в них інте-рес до суспільно корисної діяльності, розумно направляти прояв їхньої активності. У цих ситуа-ціях вихователь повинен діяти твердо, бути вимо-гливим, але одночасно доброзичливим і тактов-ним. Для остаточного усунення конфліктів із важ-

ковиховуваними дітьми треба знати причини, що викликають цей недолік. Основний шлях профіла-ктики причин важковиховуваності: врахування потреб і інтересів дитини, організація правильно-го режиму навчання й відпочинку, нормальні вза-ємини в родині й освітній установі, розумна вимо-гливість, включення в колективну діяльність од-нолітків і т.ін. 
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Колесник А. Г. Социально-педагогическая проблема трудновоспитуемости детей  
Трудновоспитуемость социально-педагогического происхождения вытекает из условий педагогиче-

ски негативной или асоциальной среды, которая образует социально негативные установки, которые 
проявляються в неорганизованности, недисциплинированности, в асоциальных действиях детей. Труд-
новоспитуемость личности ребенка – это следствие неправильной учебно-воспитательной работы, в 
результате которой разрушаются связи личности со средой, отношения с окружающими приобрета-
ют конфликтный характер, поведение начинает все больше отклоняться от общепринятых норм и 
ребенок становится трудновоспитуемым.  

Ключевые  слова :  трудновоспитуемый ребенок, педагогическая запущенность, одаренность, ги-
перактивность, девиантное поведение, конфликтные ситуации, общепринятые нормы, социально нега-
тивные установки, макро- и микросреды, коррекционно-воспитательное воздействие.  

 

Kolesnik A. G. Socio-pedagogical problem of raising difficult children 
Difficult social and pedagogical occurrence is based from the conditions of the pedagogically unacceptable 

and asocial environment, which creates negative prerequisites that manifest themselves in the lack of organiza-
tion and asocial activities of children. The child’s personality’s difficulty of reproducibility is the result of improp-
erly vocal educational work, as a result of which the individual’s relations with the environment are broken, rela-
tions with the outside become more uneasy, behavior begins to move away from the generally accepted norms 
and the child becomes difficult to learn. 

Key  words :  difficult children, pedagogical neglect, giftedness, hyperactivity, deviant behavior, conflict 
situations, generally accepted norms, socially negative attitudes, macro- and microenvironment, correctional and 
educational impact. 


