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У статті проаналізовано підходи до визначення відхиленої поведінки, за якої в той чи інший 

спосіб порушуються усталені норми – правові, соціокультурні, моральні й інші. Акцентовано 
увагу на проблемі тлумачення зазначених норм та особливостях відхиленої поведінки в сучасних 
аномічних суспільствах. Представлено результати емпіричного дослідження агресивної пове-
дінки підлітків (як найпоширенішої форми відхиленої поведінки даної вікової категорії), отрима-
них за допомогою опитувальника Басса-Дарки та тесту «Оцінка батьків дітьми». Означено на-
прями профілактики відхиленої поведінки підлітків  в умовах соціально-психологічного тренінгу. 

Ключові слова: норми права, норми моралі, відхилена поведінка, делінквентна поведінка, де-
віантна поведінка, агресивні дії.
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àíîìè÷íûõ îáùåñòâàõ 
В статье проанализированы подходы к определению отклоняющегося поведения, при кото-

ром в тот или иной способ нарушаются сложившиеся нормы – правовые, социокультурные, 
моральные и другие. Акцентировано внимание на проблеме толкования этих норм в современ-
ных аномичних обществах. Показаны особенности отклоняющегося поведения современных 
подростков. Представлены результаты эмпирического исследования агрессивных тенденций 
и агрессивного поведения подростков, полученные с помощью опросника Басса-Дарки и теста 
«Оценка родителей детьми». Обозначены пути профилактики отклоняющегося поведения в 
условиях социально-психологического тренинга.

Ключевые слова: нормы права, нормы морали, отклоняющееся поведение, девиантное по-
ведение, делинквентное поведение, агрессивные действия.
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Features of behavior deviances 
of modern teenagers

This article analyzes the approaches to the defi nition of deviant behavior, which in some way violated 
the established norms – legal, social, cultural, moral and others. Attention is focused on the problem of 
interpretation of these norms in modern anomian societies. The features of deviant behavior of modern 
teenagers are shown. The results of an empirical study of aggressive tendencies and aggressive behavior 
of teenagers, obtained with the Bassa-Darka questionnaire and the «Parents’ assessment of children» 
test are presented. Ways for prevention of deviant behavior of teenagers in terms of socio-psychological 
training are indicated. 
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