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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ РЕФЕРЕНТНОЇ ГРУПИ ОДНОЛІТКІВ У 

ФОРМУВАННІ ДЕВІАЦІЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
У статті подано науково-теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних дослі-

джень, присвячених проблемі впливу неформальних референтних груп од-

нолітків на формування девіацій у підлітковому віці. Розглядаються соціаль-

но-психологічні особливості референтних груп як однієї з рушійних сил соці-

алізації особистості. Здійснено аналіз різноманітних підходів до проблеми 

дослідження впливу групи на формуванні ціннісних установок та моделей 

поведінки. 

Описано роль неформальних угруповань у формуванні деструктивних моде-

лей поведінки підлітка. Виокремлено та узагальнено причини, що спонука-

ють молодь до пошуку себе в молодіжних об'єднаннях. 
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Вступ. Сучасна ситуація розвитку та становлення особистості ха-
рактеризується загальною фрустрацію настрою населення, що зумов-
лено соціальною (політична, економічна, культурна) та психологіч-
ною (ментальна, моральна, духовна) кризами, як наслідок – це спону-
кає до формування девіантних моделей поведінки спрямованих на 
протест проти панівної культури та розвитку деструктивної взаємодії 
між всіма верствами населення. Особливу групу ризику, що перейма-
ють девіантні форми взаємодії, становлять підлітки, оскільки підліт-
ковий вік характеризується трансформаційним етапом розвитку осо-
бистості, зокрема кризою ідентичності. 

О. А. Краєва зазначає, що «…в умовах перебудови суспільства 
процес формування ідентичності та образу-Я у неповнолітніх характе-
ризується послабленням значущості уявлень про базові морально-
етичні принципи. Можна сказати, що посилюються поведінкові від-
хилення, зростають егоцентричні тенденції, молодшає вік злочинців, 
формуються різні форми відхиленої поведінки» [8, с. 310]. 

Для підлітків притаманне наслідування ціннісних ідеалів, норм та 
правил поведінки, продукованих найближчим соціальним середови-
щем, що створює передумови для дослідження проблеми впливу ре-
ферентних груп (у нашому дослідженні – субкультури) на формування 
девіацій у підлітковому віці. 

Вихідні передумови. Проблема дослідження впливу референ-
тних груп на процес формування особистості (ціннісно-орієнтаційних 
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установок та моделей поведінки), значущості для індивіда іншої осо-
бистості або групи («значущих інших», за висловом Г. Саллівана (H. 
Sullivan)) стала предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних 
психологів-науковців, а також спеціалістів у галузі педагогіки, соціо-
логії, культурології. 

Розробка основних концепцій дослідження особливостей приро-
ди і функцій референтної групи, умов її існування, ціннісної основи й 
інших групових характеристик, що впливають на вибір референтних 
груп, особливостей впливу референтної групи на думки інших її членів 
почалась з 40-х років ХХ ст. зарубіжними соціальними психологами 
(Г. Келлі (G. Kelly), Р. Мертон (R. Merton), Т. Ньюком (T. Newcomb), Г. 
Хайман (H. Hyman), М. Шеріф (M. Sherif) та ін.), а сам термін «рефе-
рентна група» вперше в науковий обіг для позначення групи людей, з 
якою досліджуваний себе співвідносить при визначенні свого статусу 
та опису процесу формування установок і поведінки особистості в за-
лежності від норм, правил, цінностей групи – було введено американ-
ським соціопсихологом Г. Хайманом («The Psychology of Status», 
1942 р.). 

Важливо зазначити, що фундаментом для розвитку теорій рефе-
рентних груп стали дослідження Г. Саллівана (теорія «значимого ін-
шого (significant other)»), який в 30-х роках XX ст. розвинув ідеї про 
вплив особистості на інших людей, що виражається в якісній зміні їх 
смислових утворень і поведінкової активності. Теорія Г. Саллівана ба-
зується на ряду теорій про вплив інших людей на особистість, форму-
вання поведінкових моделей, ціннісних установок, вибору соціальних 
ролей тощо. 

Передумовами для розвитку теорії «значимого іншого» стали до-
слідження Дж. Міда (G. Mead) – основоположника парадигми симво-
лічного інтеракціонізму (symbolic interactionism) (20-30 рр. ХХ ст.) – 
соціологічна парадигма, що ґрунтується на тому, що всі форми взає-
модії людей в суспільстві передбачають спілкування, що базується на 
певних соціальних символах. 

Не менш важливою для сучасного розуміння значимості інших 
людей в житті особистості є теорія «дзеркального Я / дзеркальної са-
мості (looking-glass self)» (1912 р.) Ч. Кулі (С. Cooley) – співзасновника 
теорії символічного інтеракціонізму. Згідно концепції Ч. Кулі, самос-
відомість і ціннісні орієнтації індивіда ніби дзеркально відображають 
реакції (думки) на них оточуючих людей, головним чином з тієї ж со-
ціальної групи. Основними складовими теорії «дзеркального Я» є: 1) 
уявлення людини про те, як вона сприймаються іншими (яким я зда-
юся іншій людині); 2) здатність людини усвідомлювати характер від-
повідних реакцій інших (як інший оцінює мене); 3) розвиток самопре-
дставлення, почуття гордості або пригніченості в залежності від того, 
якими їм здаються уявлення інших (гордощі чи приниження про оці-
нку себе іншими). 
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Ідеї засновників символічного інтеракціонізму розвивав учень 
Дж. Міда – Г. Блумер (H. Blumer), який приділив велику увагу розроб-
ці теорії колективної поведінки. На думку Г. Блумера, основу колекти-
вної поведінки складають загальні значення, очікування, що форму-
ються значимими символами, які поділяються групою індивідів: «пе-
реважна більшість випадків колективної поведінки людей пояснюєть-
ся їх загальними експектаціями (очікуванням) і розумінням» [3, с. 
168]. 

Представник соціодраматичного підходу Е. Ґофман (E. Goffman), 
як і Г. Блумер, розвивав ідеї символічного інтеракціонізму, спираю-
чись на «психодраматичну модель» соціального світу Я. Морено (J. 
Moreno) – розробляє концепцію «драматургійної» соціології, що опи-
сує процес соціальної взаємодії як «виставу в театрі» – «…соціальний 
світ як драма має свій сценарій, в процесі гри актори виступають на 
сцені, де і відбуваються соціальні дії» [12]. 

Близькі до основних ідей вище зазначених теорій про вплив «ін-
ших» на процес становлення та розвитку особистості серед зарубіжних 
науковців – «теорія поля» К. Левіна (K. Lewin), «теорія вивчення мі-
жособистісних відносин (соціометрія)» Я. Морено, «теорія когнітивно-
го дисонансу» Л. Фестінґера (L. Festinger) та ін.; серед вітчизняних – 
вплив «значим інших» на особистість, а також референтність як особ-
ливу форму міжособистісної взаємодії в групі, об‘єднаної спільною, су-
спільно необхідною діяльністю вивчали Б. Г. Ананьєв, Г. М. Андрєєва, 
О. О. Бодальов, І. С. Кон, К. А. Кроник, О. О. Кроник, З. В. Кузьміна, О. 
Ф. Лазурський, А. В. Мудрик, В. М. Мясищев, А. В. Петровський, Є. В. 
Щедріна та ін. 

Узагальнюючи теорії референтних груп можна підсумувати, що 
всі концепції зводяться до загального висновку – в основі групової 
взаємодії лежить орієнтація учасників спільної діяльності / комуніка-
ції на думку інших. 

Підлітковий вік, як перехідний етап від незрілості до зрілості, ха-
рактеризується різноманітністю та численністю криз пов‘язаних як з 
фізіологічними, так і психологічними перебудовами, що проявляється 
в активному пошуку підлітком методів вирішення проблеми «пошуку 
себе» (самоідентифікація, вибір моделей поведінки, ціннісних ієрар-
хій, особливостей взаємодій в соціумі). З метою зменшення впливу 
криз та компенсації динамізму розвитку підлітки схильні 
об‘єднуватись (створювати) або долучатися до наявних груп одноліт-
ків (субкультур), де вони задовольняють першооснову цього етапу ро-
звитку – спілкування з однолітками та віднайдуть необхідну підтрим-
ку для адаптації до мінливих умов існування. 

Підлітки зазнають як позитивного, так і негативного впливу не-
формальної референтної групи однолітків на процес соціалізації осо-
бистості. Ряд досліджень (А. Бандура (A. Bandura), Е. Сазерленд (E. 
Sutherland), М. Хінделанг (M. Hindelang) та ін.) показують, що занадто 
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глибока прихильність неповнолітніх до однолітків сприяє правопору-
шенням, оскільки групи однолітків, регулюючи поведінку своїх чле-
нів, можуть заохочувати і злочинну поведінку. 

С. А. Белічева зазначає, що асоціальна поведінка неповнолітніх 
має свою специфічну природу і розглядається як результат соціопато-
генезу, що формується під впливом різних цілеспрямованих (органі-
зованих) і стихійних (неорганізованих) впливів на особистість дитини, 
підлітка, юнака [2]. 

Референтні групи відіграють одну з вирішальних ролей у процесі 
самовизначення і самореалізації особистості, проте недостатньо дослі-
дженим напрямком залишається дослідження особливостей впливу 
референтної групи однолітків на формування установок та моделей 
девіантної поведінки у підлітковому середовищі. 

Формулювання цілей. Оскільки в основному референтні групи 
молоді вивчаються фрагментарно метою нашого дослідження стало 
представлення тезаурусу особливостей формування девіацій у підліт-
ковому віці у процесі прийняття норм та цінностей неформальної ре-
ферентної групи однолітків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У підлітка вини-
кають нові потреби, інтереси, прагнення, переживання, вимоги до до-
рослих і товаришів, а також формуються цінності, які більше зрозумілі 
і близькі одноліткам, ніж дорослому. Тому спілкування з однолітками 
набуває особливої цінності, причому нерідко такої високої, що відсу-
вають на другий план навчання, значно зменшують привабливість 
спілкування з рідними [5, с. 125]. У процесі соціалізації група одноліт-
ків в значній мірі заміщає батьків і стає референтною групою. 

Є. С. Небойченко вважає, що «…у процесі соціалізації референтна 
група виконує як би функції перцептивного фільтра, що відбирає з со-
ціальних норм і цінностей найбільш значущі для індивіда, які він го-
товий розділити і які, в кінцевому рахунку, перетворюються в його 
власні» [9, с. 63]. 

Бажання групуватися з однолітками для спілкування і спільної 
діяльності – базова потреба підліткового віку. Задовольняючи цю 
потребу підлітки схильні об‘єднуватися у неформальні (субкультури) 
групи за інтересами, що є невід‘ємною частиною процесу соціаліза-
ції у цьому віці. Саме в таких групах або їм подібним, підліток осво-
ює моделі міжособистісної взаємодії, випробовує різноманітні соці-
альні ролі. 

І. С. Кон зауважує, що поведінка підлітків, за своєю специфікою, є 
колективно-груповою, оскільки група однолітків для підлітка виступає 
як канал інформації, яку він не може або отримає в не повному обсязі 
від дорослих; як специфічний вид міжособистісних відносин, через які 
підліток виробляє та опановує необхідні навички соціальної взаємодії; 
як специфічний вид емоційного контакту, що не тільки полегшує ав-
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тономізацію від дорослих, але і дає надзвичайно важливе почуття 
емоційного благополуччя і стійкості [7, с. 128-129]. 

Оскільки група – єдина площина соціально-психологічного досві-
ду, в якій може проявити себе підліток, яку він може засвоїти й через 
яку пізнає сукупність суспільних відносин, то саме група стає формую-
чою силою в соціалізації підлітка [4]. За цих умов референтні групи як 
інституції соціалізації відіграють велику роль у становленні та особис-
тісному самовизначенні підлітків. Референтна соціальна група, у якій 
перебуває підліток, багато в чому визначає поведінку, діяльність, а в 
подальшому впливає на розвиток особистісних якостей і соціальних 
настанов індивіда. 

На думку Ю. В. Челишевої, провідним джерелом формування со-
ціальних норм і ціннісних орієнтацій для підлітка, особливо асоціаль-
ної поведінки, є референтна група, яка слугує своєрідним еталоном, 
системою відліку для себе та інших. Дослідниця описує референтну 
групу, як об‘єднання, до якого підліток відносить себе, орієнтуючись 
при цьому на цінності і норми даної групи, бере їх за основу своїх мо-
ральних уявлень [14]. 

Подібне трактування особливостей формування протиправної по-
ведінки наводить Д. В. Семенов. Він зауважує, що первинні відхилен-
ня в поведінці, не пов‘язані з будь-якими дефектами або болісними 
процесами, виникають найчастіше в дитячо-підлітковому періоді на 
тлі зміни референтних і еталонних осіб або груп, чиї зразки поведінки 
беруться як основа системи дій і вчинків дітей і підлітків. 

Для підлітка норми, правила та цінності, що продукує референтна 
група однолітків, є особистісно значимими, а моделі поведінки при-
йняті в групі – еталонними та більш привабливими, ніж ті, що транс-
люються суспільством. 

За визначенням І. П. Башкатова, неформальні підліткові групи 
мають власні специфічні закони та механізми створення, розвитку, 
функціонування і характеризуються наявністю внутрішньогрупових 
цілей, норм, правил, цінностей, потреб та мотивів [1]. 

Приналежність підлітка до неформальної субкультури передбачає 
повне прийняття її цінностей, норм, стилю життя, зовнішніх ознак. У 
суспільстві субкультури співіснують з формальними об‘єднаннями. Л. 
В. Шабанов, спираючись на дослідження Р. Дарендорфа (R. 
Dahrendorf), Л. Г. Іоніна, М. М. Моісеєва, описує неформальне 
об‘єднання як частину суспільства (соціального інституту), що харак-
теризується специфічним нормативним середовищем, а саме нормами 
відносин між «своїми» (ingroup) та «чужаками» (out-group) (тими, хто 
не входить в дану групу), нормами внутрішньогрупової ієрархії, нор-
мами ставлення до великої референтної групи, держави, влади [15]. 

Крім цього, на думку Л. В. Шабанова, така група «…має свою ві-
докремлену ідеологію, яка містить більш-менш цілісний і всеосяж-
ний образ існуючого світу, образ світової динаміки, правила інтерп-
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ретації фактів і феноменів з точки зору прийнятого образу світу, пра-
вила оцінки явищ, правила елімінації, які дозволяють пояснити те, 
що не вкладається в загальноприйняту картину навколишнього сві-
ту» [15, с. 90]. 

Сконструйовані у субкультурі інтерпретативні схеми, системи 
смислів завдяки механізмам семіотизації та наративізації трансфор-
муються у внутрішні латентні структури особистісного досвіду, які на-
далі визначають світосприйняття та самовиявлення людини [13]. Тому 
приналежність до субкультурної групи, з одного боку, задовольняє по-
требу підлітків у прийнятті та спілкуванні, сприяє саморозкриттю, са-
мовияву та формування образ у Я, з іншого – участь у групах з дестру-
ктивною спрямованістю здійснює негативний вплив на особистість пі-
длітка. Перебування у молодіжній субкультурі зумовлює певний тип 
поведінки, який визначається як особливістю особистісної самоіден-
тифікації, так і впливом значущих інших.  

Ставлення індивіда до соціальних норм визначається нормами і 
цінностями тієї субкультури, з якою він себе ідентифікує. Відповідно 
субкультура впливає як на ціннісну орієнтацію особистості, так і на її 
поведінку [10]. Виокремлюючи чинники прийняття підлітками агре-
сивної моделі поведінки, З. Зимельова [6] наголошує, що, крім впливу 
сімейних стосунків і виховного впливу педагогів, цей вибір значною 
мірою зумовлений переважаючим стилем поведінки однолітків у ре-
ферентній підлітковій групі. 

У підлітка, включеного в діяльність неформальних об‘єднань, які 
складаються стихійно, як правило, на ґрунті «нездорових» інтересів, 
часто являють собою мікросередовище, що негативно впливає на під-
літка, формуються соціально-негативні інтереси, прагнення до дорос-
лих форм поведінки: ранній сексуальний досвід, групове вживання 
наркотиків, алкоголізація. 

Підліток, у якого референтною групою є однолітки, потрапляючи 
в асоціально орієнтовану групу, змушений підкорятися прийнятим 
нормам і принципам. «Відмінною рисою групових девіацій, – заува-
жує Є. С. Набойченко, – є облігатність (обов‘язковість) подібних форм 
девіантної поведінки у близького оточення, авторитетних осіб у рефе-
рентній групі. Переважна більшість підліткових варіантів девіацій ві-
дноситься до групових форм» [9, с. 47]. 

Референтна група з асоціальними установками часто стає провід-
ником від морально-психологічних особливостей підлітка до криміно-
генної ситуації. Прагнення належати до групи нерідко перемагає ба-
жання бути вірним таким своїм поглядам, які не відповідають загаль-
ній спрямованості антисоціальної групи. Внаслідок цього нерідко ба-
жання самоствердитися перед подібного роду групою провокує здійс-
нення підлітком агресивних дій і антисоціальних вчинків. Подібні дії, 
як правило, слугують надійним доказом того, що він (підліток) «не 
слабак», «не гірший за інших». 
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Т. П. Скрипкіна, досліджуючи довірче ставлення учасників кри-
мінальних підліткових субкультур, зазначила, що в таких групах дові-
рчі відносини будуються певним чином, відмінним від подібних від-
носин в групах їх законослухняних однолітків. Згідно з розробленою 
нею концепцією довірчих відносин, основними умовами виникнення 
довіри є безпека і значимість. Проте, як зазначає дослідниця, в кримі-
нальних субкультурах підлітків спиратися на ці дві умови одночасно 
не є можливим, що і деформує довірчі відносини, так як довіряти од-
ноліткам, які перебувають у цій кримінальній системі, небезпечно, а 
довіряти близьким дорослим, наприклад, матері – не цікаво, а тому не 
значимо, так як вона не є для підлітка референтною особою. Саме цю 
деформованість системи довірчих відносин будуть закріплювати нор-
ми і цінності кримінальної субкультури [11, с. 207-208]. 

Соціальна ситуація взаємодії підлітка-неформала у середовищі 
однолітків створює передумови для розвитку деструктивних моделей 
поведінки, через дію механізмів наслідування та психічного заражен-
ня, учасник групового процесу «змушений» дотримуватися встанов-
лених цілей, норм, правил, розвивати ідеологію та слідувати поведін-
ковим еталонам неформального об‘єднання. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Система 
зовнішніх (соціальні, економічні, політичні, культурні) умов підкріп-
лена сукупністю внутрішніх (індивідуальні, психологічні) трансфор-
мацій у підлітковому віці формує передумови розвитку різноманітних 
форм девіацій підростаючого покоління. Мінливість сучасних умов іс-
нування, зміна пріоритетів взаємодії, формування власного Я – зумо-
влює необхідність пошуку підлітком всіх можливих варіантів реаліза-
ції свого потенціалу, зокрема, крім класичних інститутів соціалізації 
(сім‘я, школа), підліток об‘єднується з однолітками у неформальні 
групи за інтересами, які стають для нього джерелом інформації про 
світ, середовищем підтримки в процесі адаптації, платформою для 
формування навичок взаємодії та «приміряння» соціальних ролей. 

Підлітки зазнають як позитивного, так і негативного впливу не-
формальної референтної групи однолітків на процес соціалізації осо-
бистості. Негативний вплив проявляється у обов‘язковості дотриман-
ня всіх правил, норм та цінностей, навіть деструктивних, прийнятих в 
середині групи. 

Наслідком входження в неформальне середовище є деформація 
загальноприйнятих суспільних норм та правил, трансформація цінні-
сних орієнтації, формування негативних соціальних установок, зміна 
вектору конструктивної взаємодії в соціумі на моделі поведінки про-
дуковані однолітками-неформалами. Цінності неформальної рефере-
нтної групи однолітків створюють передумови зниження рівня пози-
тивно забарвлених соціальних домагань, а тому таке оточення висту-
пає фактором ризику формування девіацій у підлітковому віці. 
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Психологічні проблеми соціалізації девіантних підлітків-
неформалів – це цілий комплекс взаємопов‘язаних проблем розвитку і 
дорослішання, що вимагає негайного вирішення на рівнях теоретич-
ного осмислення, практичної реалізації, корекційної роботи та профі-
лактики. 
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Pavelkiv V. R. 
THE ROLE OF THE INFORMAL PEER REFERENCE GROUP IN THE 
FORMATION OF DEVIATION IN ADOLESCENCE 

The article presents the scientific and theoretical survey of the native and foreign 
research, devoted to the problem of the influence of the informal peer reference group 
on the formation of deviation in adolescence. Social and psychological features of the 
reference groups as one the driving forces of socialization of the individual are consid-
ered. Different approaches to the research problem of the influence of the group on the 
formation of values and patterns of behavior are analyzed.  

The article presents the analysis of the notion of ―reference group‖ and the de-
scription of the basic concepts and theories of studying of reference groups by foreign 
and domestic researchers. The mechanisms of formation of reference groups are dis-
covered.  

The role of informal groups in the formation of destructive models of adolescent 
behavior is described. The reasons that motivate young people to find themselves in 
youth associations are distinguished and generalized.  

On the basis of the analysis of the scientific and theoretical sources of modern for-
eign and domestic studies the author identifies the main tasks of empirical psychologi-
cal research of deviant behavior caused by involvement in informal peer reference 
groups.   
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Павелкив В. Р. 
РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЙ РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППЫ  
СВЕРСТНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕВИАЦИЙ В  
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлен научно-теоретический обзор отечественных и зару-
бежных исследований, посвященных проблеме влияния неформальных рефе-
рентных групп сверстников на формирование девиаций в подростковом воз-
расте. Рассматриваются социально-психологические особенности референтных 
групп как одной из движущих сил социализации личности. Осуществлен анализ 
различных подходов к проблеме исследования влияния группы на формирова-
ния ценностных установок и моделей поведения. 

Описана роль неформальных группировок в формировании деструктивных 
моделей поведения подростка. Выделены и обобщены причины, побуждающие 
молодежь к поиску себя в молодежных объединениях. 
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