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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні прагнення України 

зумовлюють нові вимоги до підготовки сучасного фахівця соціономічної сфери, що 
у свою чергу спричиняє необхідність модернізації змісту вищої освіти. Сучасні 
процеси реформування вищої освіти неможливі без визначення основних аспектів 
підготовки майбутніх соціальних педагогів, що стосуються формування сучасного 
конкурентоздатного та компетентного фахівця. Перед вищими навчальними 
закладами постає завдання підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 
надання кваліфікованої допомоги особистості у вирішенні життєвих проблем, 
сприянні попередженню негативних явищ у соціумі, забезпечення сприятливих умов 
соціалізації особистості. 

Соціально-економічні перетворення останніх десятиліть призвели до 
серйозних трансформацій у сучасному суспільстві (нівелювання моральних 
цінностей, масовий тиск негативних чинників соціалізації, послаблення виховної 
функції сім’ї), унаслідок чого відбувається тенденція до зниження традиційних 
вікових обмежень і зростання девіацій серед неповнолітніх молодшого шкільного 
віку. Зростає значення праці фахівців соціономічної сфери, які надають соціально-
педагогічну допомогу девіантним молодшими школярам. Явно позначилася 
практична потреба суспільства в професійній підготовці майбутніх соціальних 
педагогів до взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Аналіз наукових студій із проблеми підготовки майбутніх соціальних 
педагогів уможливлює встановити, що існує об’єктивна суспільна значущість 
якісної підготовки соціального педагога в умовах вищого навчального закладу. 
З’ясовано, що цій проблемі приділено належну увагу, зокрема, вітчизняними 
дослідниками Р. Вайнолою, С. Коношенко, О. Кузьміною, С. Курінною, Л. Міщик, 
В. Поліщук, І. Трубавіною, З. Фалинською, Л. Цибулько. Ґрунтовним надбанням є 
праці зарубіжних науковців Н. Абрамовських, А. Безвесильної, М. Галагузової, 
Т. Нікольської, Л. Султанової, Г. Штінової, у яких репрезентовано фундаментальні 
питання підготовки майбутніх соціальних педагогів. У наукових розвідках 
С. Архипової, І. Богданової, Н. Заверико, А. Капської, С. Харченко актуалізовано 
проблематику технологічності соціально-педагогічної підготовки.  

Нормативно-правову базу підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
професійної діяльності складають Конституція України, Закони України „Про вищу 
освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу 
з дітьми та молоддю”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року 
тощо. 

Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів досліджена 
в різноманітних аспектах: розробка теоретико-методичних засад профілактики та 
корекції девіантної поведінки дітей – М. Алемаскін, Н. Онищенко, В. Оржеховська, 
І. Парфанович, В. Філіпова, М. Фіцула; підготовка майбутніх соціальних педагогів 
до роботи з девіантними підлітками – Н. Клішевич, М. Малькова, Т. Мартинюк, 
В. Пятуніна, М. Ярошко. Достатньо повно вивчено окремі наукові проблеми щодо 
аналізу девіантної поведінки молодших школярів: наукові ідеї І. Грінченко, 
М. Жукової, І. Козубовської, І. Мимріної, М. Морозова, Р. Овчарової, І. Пацеки, 
Х. Раджабова. У сучасних дисертаціях помітно зростає інтерес до проблем, 
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дотичними з вирішення питань підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки, а саме: профілактика 
девіантної поведінки молодших школярів у навчально-виховному процесі 
(І. Данченко); особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми 
молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах (О. Дорогіна); 
педагогічних умов комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів 
(О. Шарапова); соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень дітей-
сиріт молодшого шкільного віку (О. Поляновська); педагогічні умови соціально-
педагогічної реабілітації девіантних молодших школярів у реабілітаційних центрах 
(Н. Коношенко); вивчення особливостей підготовки до соціально-педагогічної 
діяльності з обдарованими молодшими школярами (Л. Галкіна). Проте попри 
наявність певних наукових досягнень, проблема підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами ще не була предметом 
ґрунтовного вивчення, що зумовлює актуальність реферованої дисертації. 

У процесі аналізу теорії та практики з досліджуваної проблеми було виявлено 
суперечності: між об’єктивною потребою суспільства у зниженні рівня девіантної 
поведінки дітей і перманентним зростанням в останні роки цього асоціального 
явища в молодших школярів; між розробленістю загальної теорії девіантної 
поведінки та відсутністю методичного супроводу відповідно до особливостей 
девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку; між багатогранністю та 
складністю формування підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 
взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки й недостатньою 
розробленістю в сучасній педагогічній науці та практиці методик, спрямованих на 
забезпечення ефективності цього процесу.  

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична й практична розробленість, 
виявлені суперечності зумовили вибір теми реферованої дисертаційної праці 
„Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 
школярами девіантної поведінки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано в межах науково-дослідної теми кафедри соціальної педагогіки, 
психології та педагогічних інновацій „Теорія і практика інноваційної підготовки 
фахівців соціономічної сфери” (№0111U009906), яка входить до плану науково-
дослідних робіт Державного закладу „Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”. Тему дисертації затверджено на 
засіданні вченої ради  Державного закладу „Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (протокол №4 від 25 листопада 
2010 року), Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 
психології НАПН України (протокол № 1 від 25 січня 2011 року). 

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
професійної діяльності. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 
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Відповідно до поставленої мети, об’єкта та предмета дослідження визначено 
такі завдання: 

1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури з’ясувати ступінь 
розробленості проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки. 

2. Науково обґрунтувати сутність та структуру підготовленості майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

3. Розробити критерії, показники та схарактеризувати рівні підготовленості 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки. 

4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки. 

5. Експериментально перевірити й оцінити ефективність упровадження 
моделі реалізації розроблених педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки.  

Для вирішення поставлених завдань дисертаційної роботи використано такі 
методи дослідження: теоретичні – аналіз наукової літератури з метою визначення 
й теоретичного обґрунтування проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки; синтез, узагальнення, 
систематизація для теоретичного тлумачення педагогічних умов підготовленості 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки; емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, тестування, вивчення 
продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів), обсерваційні (пряме й 
опосередковане педагогічне спостереження, рефлексія власної професійної 
діяльності) з метою визначення рівнів підготовленості майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки; педагогічний 
експеримент із метою визначення ефективності розроблених педагогічних умов; 
статистичні – кількісний та якісний аналіз результатів дослідження з метою 
узагальнення даних експериментальної роботи, методи математичної статистики, 
зокрема t-критерій Стьюдента, χ2-Пірсона та кореляційний аналіз Пірсона, для 
виявлення статистичної значущості отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 
– уперше визначено, теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано 

педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки (актуалізація позитивної мотивації та 
свідомої позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими 
школярами девіантної поведінки; девіантологічна спрямованість змісту навчальних 
дисциплін та соціально-педагогічної практики; використання інноваційних 
технологій, орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними 
педагогами профілактики та корекції девіантної поведінки молодших школярів); 
визначено й науково обґрунтовано сутність і структуру поняття „підготовленість 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки”;  
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– уточнено поняття „підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки” і „девіантна поведінка молодших 
школярів”; критерії, показники, рівні підготовленості майбутнього соціального 
педагога до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки; 

– подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст та форми, методи 
фахової підготовки майбутнього соціального педагога до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами.  

Практичне значення дослідження полягає в оновленні та доповненні змісту 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
девіантної поведінки на теоретичному рівні: удосконалено зміст навчальних 
дисциплін основних циклів підготовки, соціально-педагогічних практик, тематики 
навчально-наукової роботи студентів; на методичному: розроблено методику 
діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки та систему вправ, завдань, тестів, до 
яких залучатимуться студенти; спецкурс „Робота соціального педагога з молодшими 
школярами девіантної поведінки” та тренінг „Підготовка майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки”. Матеріали 
дослідження можуть бути використані під час викладання дисциплін: „Вступ до 
спеціальності”, „Соціальна педагогіка”, „Організація роботи з різними соціальними 
групами”, „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень”, „Технології 
соціально-педагогічної роботи” у вищих педагогічних навчальних закладах, системі 
післядипломної освіти щодо підвищення кваліфікації соціальних педагогів.  

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ВНКЗ 
„Балтське педагогічне училище” Одеської області (акт № 579 від 26.11.2015 р.), 
Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського” (акт №729/24–04 від 06.04.2017 р.), ВНКЗ „Білгород-
Дністровське педагогічне училище” Одеської області (акт № 314 від 09.12.2015 р.), 
Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С. Макаренка (акт № 1186 від 
11.12.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві. 
Особистий внесок здобувача в праці, написаній у співавторстві [6], представлений 
дослідженням теоретичних аспектів стресостійкості в педагогічній діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
висвітлено в доповідях та повідомленнях на наукових конференціях різного рівня: 
Міжнародних – „Наукова дискусія: питання педагогіки та психології” (Москва, 
2015), „Педагогіка і психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку 
особистості”  (Махачкала, 2015), „Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці 
України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції” (Ізраїль, 2015); Всеукраїнських – 
„Інноватизація професійної підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної 
сфери” (Одеса, 2010, 2011), „Вища школа: удосконалення якості підготовки 
фахівців” (Чернігів, 2012), „Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі 
соціально-педагогічної діяльності” (Ніжин, 2012), „Інноваційні вектори сучасної 
початкової освіти” (Одеса, 2013), „Соціальна робота та соціальна педагогіка: 
виклики сьогодення” (Тернопіль, 2015). Результати дисертаційної роботи 
доповідалися та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної 
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педагогіки, психології та педагогічних інновацій, звітних науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу Державного закладу 
„Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського” протягом 2012 – 2016 років.  

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 публікаціях, із них 12 
одноосібних, зокрема 6 – у наукових фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних 
виданнях, 4 статті в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (366 
найменувань, із них 2 іноземною мовою), 17 додатків на 148 сторінках. Робота 
містить 13 таблиць, 2 діаграми, 1 схему та 1 рисунок. Загальний обсяг дисертації – 
374 сторінки, із них основного тексту – 176 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність, сформульовано об’єкт і предмет, 
визначено мету й завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну та 
практичне значення роботи, наведено відомості про впровадження й апробацію 
основних положень дисертації.  

Перший розділ „Теоретичні засади підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” містить  
аналіз теоретичних засад процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, теоретичне обґрунтування 
поняття „підготовка до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки”, 
„підготовленість до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” та 
здійснено діагностику рівня підготовленості майбутніх соціальних педагогів. 

Проблеми й особливості девіантних молодших школярів висвітлено в 
наукових працях О. Бєлкіна, О. Воробйової, Л. Галкіної, Г. Грінченко, І. Данченко, 
Н. Коношенко, Г. Кумаріної, В. Кутішенко, Н. Максимової, Н. Онищенко, 
Е. Рангелової, А. Сманцер, В. Філіпової, В. Францевої, В. Целуйко. Узагальнення 
наукових підходів до вивчення проблеми сприяло виокремленню властивостей 
девіантних дітей молодшого шкільного віку на сучасному етапі, які полягають у 
негативних якостях та властивостях характеру (упертість, неслухняність, грубість, 
безвідповідальність, агресивність, сором’язливість, норовистість, лінь, 
розбещеність, брехливість), особливостей психічних процесів та емоційної сфери  
(злість, роздратування, капризи, вередування, афективність, підвищена рухливість 
нервових процесів або загальмованість), поведінки, що суперечить правовим та 
моральним нормам суспільства. Девіантну поведінку молодших школярів визначено 
як відхилення в поведінці учнів, яке проявлено в дезадаптації, педагогічній 
занедбаності, бездоглядності, важковиховуваності, несформованості „Я-концепції” 
та якому характерна делінквентність (лихослів’я, свавілля, бешкетування, 
систематичне порушення дисципліни), адиктивність (гемблінг, уживання алкоголю 
та тютюну, навіть наркотичних засобів), обдарованість. 

Особливе місце серед проаналізованих студій посідають дослідження, 
присвячені питанням професійної діяльності фахівців соціономічної сфери з 
девіантними молодшими школярами: превенції (І. Данченко, О. Дорогіна, 
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О. Поляновська, Г. Товканець), корекції (Г. Василенко, Н. Онищенко, О. Шарапова), 
реабілітації (Н. Коношенко). На підставі аналізу праць науковців зроблено висновок 
про те, що соціально-педагогічна діяльність із девіантними молодшими школярами 
– професійна діяльність соціального педагога, що спрямована на надання підтримки 
та допомоги в соціалізації та адаптації вихованців шляхом реалізації 
профілактичної, корекційної, реабілітаційної діяльності з девіантом та його 
соціальним оточенням. Педагогічні ідеї М. Алемаскіна, П. Блонського, В. Кащенко, 
А. Макаренко, В. Оржеховської, В. Сухомлинського, С. Шацького з профілактики та 
корекції правопорушень серед неповнолітніх виступають теоретичною базою для 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з учнями початкової школи 
девіантної поведінки. Вагомий внесок у визначеному аспекті відіграють наукові 
роботи вітчизняних та зарубіжних учених, у яких розглянуто підготовку педагогів 
до взаємодії з девіантними дітьми (Є. Бикової, Л. Вєйландє, С. Омельченко, 
Н. Пихтіної). На основі аналізу вищезазначених ідей учених-дослідників у контексті 
підготовки майбутніх фахівців до взаємодії з девіантним дітьми визначено такі 
погляди на проблематику вивчення: превенція та корекція девіантної поведінки 
учнів залежить від рівня підготовленості педагогів, що передбачає зміну підходів до 
організації професійно-педагогічної підготовки. 

Вивчення й аналіз наукових праць із проблематики підготовки майбутніх 
фахівців соціономічної сфери до взаємодії з девіантними підлітками (Н. Клішевич, 
М. Малькової, Т. Мартинюк, В. Пятунін, Т. Федорченко, М. Ярошко), з молодшими 
школярами девіантної поведінки (І. Грінченко, М. Жукова, І. Мимріна, 
М. Морозова, І. Пацека, Х. Раджабов) дає змогу визначити сутність поняття 
„підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими 
школярами” як цілеспрямований, спеціально організований процес формування 
позитивної мотивації та свідомої позиції щодо фасилітативної взаємодії з 
девіантними молодшими школярами, відповідних професійних умінь і навичок у 
сфері соціально-педагогічної профілактики та корекції відхилень поведінки шляхом 
розвитку властивостей і якостей особистості, необхідних для подальшої ефективної 
соціально-педагогічної діяльності. Проведений аналіз науково-педагогічної 
літератури (У. Агбаєвої, В. Бодрова, М. Дьяченко, Л. Захарової, Л. Кандибовича, 
Л. Карамушка, І. Луценко, Ю. Нікуліної), присвяченої різним аспектам професійної 
підготовки соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки, уможливив сформулювати визначення „підготовленість майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами” як результат 
комплексної підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з дітьми 
досліджуваної категорії, що включає в себе такий рівень розвитку професійних 
властивостей, якостей і вмінь студентів, який забезпечує соціально-педагогічну 
допомогу та підтримку вихованців. 

Із метою впорядкування проаналізованого наукового матеріалу для складання 
інформаційної основи навчання майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки розкрито структуру підготовленості, 
що знаходить своє відображення в мотиваційно-ціннісному, особистісному, 
когнітивному, операційно-технологічному, оцінно-рефлексивному компонентах. З 
урахуванням теоретичних засад дослідження, функцій та особливостей підготовки 
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майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки було визначено такі критерії: настановчий, суб’єктний, гностичний, 
діяльнісний, оцінний. З урахуванням відповідних критеріїв та показників 
виокремлено три рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
девіантними молодшими школярами: оптимальний, допустимий, критичний. 

За результатами констатувального експерименту встановлено, що значна 
частина майбутніх соціальних педагогів в ЕГ – 60 % студентів і паралельно в 
контрольній групі – 58 % респондентів продемонстрували критичний рівень 
підготовленості до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, яким 
характерна неадекватна самооцінка, слабка сила волі, нездатність до рефлексії та 
відсутнє прагнення до саморозвитку в професійній діяльності; невмотивованість до 
професійної діяльності та несформованість системи ціннісних соціальних орієнтацій 
майбутньої професійної діяльності й особистісної зрілості; відсутність соціальної 
креативності та стресостійкості, наявність труднощів у встановленні взаємодії з 
девіантними молодшими школярами; несформованість когнітивного та операційно-
технологічного компонента підготовленості. 

Допустимий рівень підготовленості продемонструвало 31 % респондентів ЕГ 
та відповідно і КГ, які мають достатні знання та частково транслюють професійні 
вміння та навички, але недостатньо вмотивовані до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами; виявляють риси ригідності та мобільності, достатній рівень 
адекватної самооцінки та ситуативне прагнення до саморозвитку; часткова наявність 
рефлексивних здібностей, вольового потенціалу та професійно важливих якостей 
особистості й особистісної зрілості.   

Оптимальний рівень підготовленості виявлено в 9% студентів ЕГ та в 11% 
респондентів КГ, яким притаманна професійна потреба, функціональний інтерес, 
позитивна мотивація та інтерактивна спрямованість до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами; сформована соціальна відповідальність та цінності 
професійної самореалізації; цілком вироблено особистісний, когнітивний, 
операційно-технологічний та оцінно-рефлексивний компоненти підготовленості 
майбутніх соціальних педагогів. 

Отже, характеристика теоретичних аспектів проблеми дослідження та 
діагностика її сучасного стану переконує в тому, що вдосконалення процесу 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
девіантної поведінки в межах дисертації розгортатиметься з урахуванням 
розроблених педагогічних умов та відповідної її моделі реалізації. 

У другому розділі „Обґрунтування педагогічних умов підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 
поведінки” обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 
педагогічних умов підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 
дітьми досліджуваної категорії. Визначені педагогічні умови було сформульовано 
таким чином: актуалізація позитивної мотивації та свідомої позиції студентів 
шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими школярами девіантної 
поведінки; девіантологічна спрямованість змісту навчальних дисциплін і соціально-
педагогічної практики; використання інноваційних технологій, орієнтованих на 
практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами профілактики та корекції 



8 

девіантної поведінки молодших школярів. З метою підвищення ефективності 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з дітьми досліджуваної 
категорії  було розроблено модель реалізації вищезазначених педагогічних умов, яка 
включала три етапи (пропедевтичний, діяльнісно-перетворювальний, 
інтеграційний) (див. рис. 1). 

Мета пропедевтичного етапу полягала у формуванні в студентів установки на 
професійне значення роботи соціального педагога з девіантними учнями початкової 
школи та стійкої мотивації до фасилітативної взаємодії з ними, значну увагу 
приділяли мотиваційно-ціннісному компоненту підготовленості. Відбувалася 
актуалізація потреби в безпосередньому спілкуванні з учнями, розвиток 
інтерактивної спрямованості та соціальної відповідальності за результати 
професійної діяльності, засвоєння первинних теоретичних знань щодо особливостей 
поведінки та спілкування девіантних молодших школярів. Перший етап націлено на 
усвідомлення студентами особливої важливості та значущості діалогічної взаємодії 
з девіантними вихованцями. Зміст діяльності студентів спрямовано на вирішення 
проблематики девіантології в процесі інтерактивних лекцій, дискусій, ділових ігор, 
аналізу соціально-педагогічних ситуацій із модернізованих тем соціальної 
педагогіки та соціально-педагогічної практики; мотиваційного блоку авторського 
тренінгу та моніторингу власної актуальної мотивації; виховних годин та майстер-
класів досвідчених соціальних педагогів. Результатом пропедевтичного етапу є 
посилення позитивної мотивації та актуалізація свідомої позиції до роботи з 
девіантними молодшими школярами.  

Діяльнісно-перетворювальний етап (4 курс, 7 семестр) здійснювався в системі 
„теорія – практика – теорія” з метою оволодіння студентами системними знаннями 
та практичними вміннями щодо взаємодії з девіантними молодшими школярами, 
ознайомлення з методикою діагностики рівня підготовленості девіантних учнів 
початкової школи й особливостями профілактичної та корекційної роботи з 
вихованцями під час практики. Його зорієнтовано на формування когнітивного та 
операційно-технологічного компонента підготовленості майбутніх соціальних 
педагогів у процесі вивчення спецкурсу „Робота соціального педагога з молодшими 
школярами девіантної поведінки”, певного блоку авторського тренінгу, 
модернізованих тем навчальних дисциплін (технології діяльності соціального 
педагога, основ профілактики правопорушень та корекції відхилень у поведінці) і 
виробничої соціально-педагогічної практики. Результатом другого етапу є 
систематизація та узагальнення навчального матеріалу з проблематики девіантності 
в початковій школі з урахуванням міжпредметних зв’язків і потенціалу соціально-
педагогічної практики. 

Інтеграційний етап (4 курс, 8 семестр) передбачав застосування студентами 
здобутих знань і вмінь безпосередньо під час проходження соціально-педагогічної 
практики та в процесі виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. 
Третій етап був основним для формування оцінно-рефлексивного компонента 
підготовленості майбутніх соціальних педагогів. Завершальний етап важливий для 
творчої самоактуалізації студентів у ролі фасилітатора під час діяльності з 
молодшими школярами девіантної поведінки та становленні професійної позиції, 
усвідомленні та оцінці власних можливостей і здібностей щодо взаємодії з учнями. 
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Рис. 1. Модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

 

Мета: підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними 
молодшими школярами 
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Його спрямовано на формування рефлексивного ставлення до майбутньої 
професійної діяльності, професійного інтересу до проблематики девіантності дітей 
молодшого шкільного віку та практичних умінь із метою самореалізації, набуття 
досвіду творчої діяльності й фасилітативної взаємодії шляхом упровадження 
тренінгів, рольових ігор, розв’язання соціально-педагогічних ситуацій, створення 
соціальних проектів і соціально-педагогічної реклами. Сформованість усіх 
компонентів підготовленості студентів до роботи з девіантними молодшими 
школярами є результатом інтеграційного етапу підготовки. 

Упровадження педагогічних умов відбувалося комплексно на всіх етапах 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими 
школярами. Перша педагогічна умова – актуалізація позитивної мотивації та 
свідомої позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з 
молодшими школярами девіантної поведінки – забезпечувала трансформацію 
мотиваційно-ціннісного та особистісного компонентів майбутніх соціальних 
педагогів. Змістом зазначеної умови передбачено формування стійкої мотивації 
щодо професійної діяльності з девіантними молодшими школярами; утворення 
психологічних установок (мотиваційних, морально-ціннісних) на взаємодію з 
вихованцями, позитивних експектацій, ціннісних орієнтацій, спрямованих на 
надання професійної допомоги девіантним дітям; забезпечення професійно-
педагогічної спрямованості особистості студента щодо технологій діяльності з 
девіантними молодшими школярами; розвиток професійно важливих якостей та 
властивостей особистості майбутніх соціальних педагогів.  

Реалізацію першої педагогічної умови здійснено таким чином: упровадження 
спеціальних блоків авторського тренінгу під час позааудиторної роботи студентів 3 
курсу (5 семестр); організація професійно-спрямованої виховної роботи зі 
студентами (3 – 4 курси); зміни в змісті навчальної практики (3 – 4 курси). Під час 
упровадження першої педагогічної умови розроблено два блоки тренінгу 
„Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
девіантної поведінки”. Перший блок тренінгу забезпечував формування позитивної 
мотивації до взаємодії з дітьми девіантної поведінки, соціальної відповідальності, 
інтерактивної спрямованості, ціннісних соціальних орієнтацій. Цьому сприяли міні-
лекції, авторський веб-сайт „Соціальний педагог”, проективні методики 
(„Створення нарису самохарактеристики”,  „Портрет взаємодії соціального педагога 
з молодшими школярами девіантної поведінки”, „Лист”), психотехнічні вправи 
„Моя мотивація”, „Наші очікування”, „Колір моєї душі”, „Дискусія” (використання 
техніки акваріуму), „Цінності” (форма організації взаємодії „Карусель”), „Беру 
відповідальність на себе” (форма інтерактивного навчання „два – чотири – всі 
разом”), „Список життєвих завдань”, „Відчуй іншого”, „Психологічне 
підлаштування до партнера”, „Вечір спогадів”.  

В основній частині другого блока тренінгу використано інтерактивні вправи, 
які втілювали полісуб’єктну діалогічну взаємодію та були спрямовані на 
активізацію механізмів фасилітативного впливу. Кожне заняття включало 
психорелаксаційну вправу на усвідомлення студентами бар’єрів у прояві певного 
показника підготовленості та створення умов для подолання чи зменшення їхнього 
впливу („Світ, який змінюється”, „Комплімент”, „Зрозумій себе”, „Подарунок”); 
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інформування у формі міні-лекцій із використанням мультимедійних презентацій; 
діагностування розвитку показника підготовленості з використанням інформації 
авторського сайту дисертанта;  інтерактивні вправи та ігри, орієнтовані на 
саморозкриття та активізацію процесу самопізнання, осмислення значення 
особистісних властивостей фахівця соціономічної сфери в процесі фасилітативної 
взаємодії: вправи „Творчі сили”, „Соціальний педагог – професіонал”, „Формула 
моєї особистості”; мозковий штурм „Стратегії самодопомоги”; дискусії „Чи 
потрібна мені емпатія в процесі взаємодії з девіантними молодшими школярами? ”, 
„Що таке „чути серцем” і як цьому навчитися?”. Оригінальні вправи тренінгу 
(„Конструктивне рішення проблем”, „Плани”, „Самоаналіз”, „Зрозумій себе”, 
„Самоствердження”) та рольові ігри („Складна розмова”, „Невербальне вираження 
підтримки”) передбачали постійну зміну партнерів спілкування, що забезпечувало 
формування діалогічної взаємодії, мобільності й партисипативності; відмову від 
поведінкових стереотипів та аналіз особистісної позиції зі співставленням із 
пропозиціями інших учасників; утворення стратегії самомотивації, партнерських 
стосунків і ділового співробітництва. 

Використано арт-терапевтичні вправи („Світ, який змінюється”, „Переживи 
почуття девіантного молодшого школяра”, „Скульптура”) та психотехнічні прийоми 
тілесної гімнастики („Глибоке дихання”, „Кулачки”, „Пульс”), у процесі яких 
застосовано релаксаційні методики й малювання, створення колажів та аплікацій. 
Варто зазначити, що формування підготовленості студентів під час другого блока 
тренінгу здійснювалося за допомогою залучення студентів до підготовки міні-
лекцій шляхом реалізації інформаційних проектів – створення мультимедійних 
презентацій („Соціальна креативність”, „Здатність до емпатії”, „Особистісна 
зрілість”, „Стресостійкість”), у яких творчі групи студентів актуалізували знання з 
психології та соціальної психології.  

Перша педагогічна умова послідовно та системно реалізовувалася в 
позааудиторній роботі зі студентами. На пропедевтичному етапі в систему 
професійно спрямованої роботи кураторів упроваджено виховні години для 
студентів експериментальної групи („Асертивна поведінка”, „Соціальний педагог – 
співавтор позитивних особистісних змін дітей”, „Співробітництво в міжособистісній 
взаємодії”, „Шлях до фасилітації”, „Взаємопідтримка та взаємодопомога в 
діалогічній взаємодії”, „Ефективні стилі спілкування з девіантними дітьми”, 
„Значення мотивації в процесі самоактуалізації особистості”, „Міра відповідальності 
фахівця соціономічного напряму за результати професійної діяльності”). У межах 
творчих зустрічей із досвідченими соціальними педагогами міста та району 
студенти отримували рекомендації щодо питань фасилітативної взаємодії з 
девіантними дітьми, знайомилися з досвідом корекційної та профілактичної роботи.  

Фасилітативна взаємодія в контексті роботи майбутніх соціальних педагогів із 
девіантними молодшими школярами передбачала проходження трьох фаз, які 
реалізовувалися поетапно: відкриття дитини та студентів до взаємодії – на 
пропедевтичному етапі (3 курс 5 – 6 семестр), співпраця в просторі альтернативних 
виборів і діалогічної взаємодії – на діяльнісно-перетворювальному етапі (4 курс 7 
семестр), соціально-педагогічна підтримка досвіду самостійної суб’єктної 
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активності девіантних молодших школярів – на інтеграційному етапі (4 курс 8 
семестр).  

Зважаючи на вище викладене, було вдосконалено зміст навчальної практики 
щодо створення фасилітації середовища спілкування шляхом формування 
атмосфери реального співробітництва між студентами й молодшими школярами, 
використовуючи такі технологічні методи та прийоми: гуманізація мотиваційно-
ціннісної сфери особистості дитини, орієнтація спілкування на діалогічну взаємодію 
та вплив без придушення самостійності учнів, використання фасилітативних 
технологічних прийомів (підтримка цінності, проголошення чеснот людини, дуетні 
завдання), формування тренінгових груп спілкування й рекреаційного середовища, 
залучення вихованців до інтерактивних і проектних форм діяльності, утворення 
ситуації успіху й авансованої похвали,  реалізація соціально-педагогічної підтримки 
та актуалізація творчості шляхом проведення Ток-шоу, міні-проектів (наприклад, 
оформлення дітьми фотовиставки „Щасливе життя дитини”, колажу „Мій клас, мої 
друзі, мій загін”, колективно-творча справа „Добрі справи”, макетів – малюнків із 
моральної тематики, проекту казки на новий лад із подальшим її програванням, 
спільній підготовці зі студентами завдань до квестів на превенцію девіантності, 
оформленні плакатів на профілактичну тематику й посильну участь у флешмобах та 
волонтерській діяльності (за особистим бажанням), вистав соціально-
психологічного театру, тематичних днів загонів табору, ігрової оболонки 
„Зачароване серце”, ігрового марафону для школярів початкової школи 
„Переможемо драконів” у формі казкової квест-гри.  

Друга педагогічна умова – девіантологічна спрямованість змісту навчальних 
дисциплін та соціально-педагогічної практики – забезпечувала модернізацію 
підготовки шляхом уведення авторського тренінгу й інтегрованого спецкурсу та 
модифікацію змісту навчальних дисциплін і соціально-педагогічної практики 
тематикою щодо проблематики девіантності молодших школярів. Зазначена умова 
реалізовувалася таким чином: доповнення наявних навчальних дисциплін 
тематикою з проблематики дисертаційної роботи: „Соціальна педагогіка” (3 курс), 
„Технології роботи соціального педагога” (4 курс 7 семестр), „Основи профілактики 
правопорушень і корекція відхилень поведінки” (4 курс 8 семестр); упровадження в 
практику підготовки майбутніх соціальних педагогів спецкурсу „Робота соціального 
педагога з молодшими школярами девіантної поведінки” (3 курс); модернізація 
тематики завдань позанавчальної практики в загальноосвітніх закладах та 
інтернатах – проведення етичних бесід і масових виховних заходів (3 курс 5 
семестр) із використанням інтерактивних технологій, профільної та літньої практики 
(3 курс 6 семестр); оновлення змісту завдань практики: клубні, тренінгові заняття 
для девіантних молодших школярів (3 курс 6 семестр), організація рекреаційного 
довкілля для них у канікулярний час (літня практика), діагностичний та корекційний 
напрям діяльності з девіантними учнями початкових класів (4 курс 7 семестр), 
тижнева виробнича практика в контексті проблематики  дослідження (4 курс 8 
семестр); збагачення тематики курсових робіт із додаткової спеціалізації „соціальна 
педагогіка” аспектами дисертаційної роботи. 

Реалізація третьої умови – використання інноваційних технологій, 
орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами 



13 

профілактики та корекції девіантної поведінки молодших школярів – відбувалася на 
лекційних заняттях із використанням квазіпрофесійної діяльності, практичних 
заняттях та в процесі соціально-педагогічної практики. У межах партисипативного 
підходу до проблематики формування підготовленості майбутніх соціальних 
педагогів було включено в процес підготовки майбутніх соціальних педагогів такі 
інноваційні технології: фасилітативна технологія „Світове кафе”, тренінг 
„Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
девіантної поведінки”, кейс-технології, медіатехнології (мультимедійні презентації), 
проектні технології, Ворк-шоп. Започаткована робота з медіатекстами (фрагментів 
телевізійних телепередач „Няня поспішає на допомогу”, „Кохана, ми вбиваємо 
дітей”) передбачала виконання творчих завдань, написання есе, створення портрету 
„проблемного поля” девіантної дитини, моделювання  напрямів професійної 
діяльності з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Упроваджуючи третю педагогічну умову підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами, використано в 
навчально-виховному процесі ресурси авторського сайту „Соціальний педагог”, 
який виступав теоретико-практичною базою з проблематики дисертації та виконував 
такі функції: середовище створення й поширення освітніх продуктів діяльності 
викладача та студентів; їхня співпраця, взаємодія; дистанційне виконання 
практичних робіт; вивчення теоретичного матеріалу, вебконсультації та виступи 
експертів (відеоконсультація „Ефективні стратегії поведінки в конфліктній 
ситуації”), вивчення теоретичного матеріалу та практичного досвіду з проблематики 
девіантності в молодшому шкільному віці, мультимедійний супровід навчання. 
Розділи сайту вміщують завдання для практичних занять, соціально-педагогічні 
ситуації, методики діагностики підготовленості до роботи з девіантними 
молодшими школярами й визначення відхилень поведінки в учнів початкової 
школи, тематику занять для навчально-виробничої практики, рекомендації та 
відеоконсультації для студентів, методичні розробки майбутніх соціальних 
педагогів, фотогалерею щодо діяльності з девіантними учнями молодшого 
шкільного віку.  

Під час проходження соціально-педагогічної практики в межах реалізації 
третьої умови було застосовано такі інноваційні технології: інтерактивні заняття 
(наприклад, „Судове засідання”), профілактичне заняття (вистави форум-театру), 
виконання творчих соціально-педагогічних проектів разом із девіантними 
молодшими школярами („Краса й добро своїми руками”, „Толерантність: дорога до 
співпраці”, „У здоровому тілі здоровий дух”, „Геть куріння – ми здорове 
покоління”). Студенти займали активну позицію фасилітатора та коуча під час 
проведення проекту – творчої майстерні Ворк-шоп.  

Соціально-педагогічний моніторинг рівня підготовленості майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 
відбувався відповідно до критеріїв і рівнів сформованості. Етап обробки передбачав 
систематизацію кількісних показників, порівняння даних констатувального й 
формувального експериментів. Результати діагностики рівнів підготовленості 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами 
репрезентовано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

ЕГ (108 студ.) КГ (100 студ.) 
Констатувальний 

етап 
Формувальний

етап 
Констатувальний  

етап 
Формувальний 

етап 
Рівні 

підготовленості 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Критичний 64 60 21 19,4 58 58 55 55 

Допустимий 34 31 50 46,3 31 31 34 34 

Оптимальний 10 9 37 34,3 11 11 11 11 
 

Кількісні та якісні характеристики експериментальної групи суттєво 
перевищують показники контрольної групи: збільшилася кількість студентів із 
оптимальним рівнем підготовленості на 25,3% в ЕГ і залишилася незмінною в КГ 
(11%); значно зросла кількість респондентів із допустимим рівнем – на 15,3% в ЕГ і 
незначних змін зазнала КГ (збільшилася на 3%); суттєво зменшилася вибірка 
студентів із критичним рівнем – на 40,6% в ЕГ та лише на 3% в КГ. Формувальний 
експеримент засвідчив суттєве покращення рівнів підготовленості майбутніх 
соціальних педагогів до взаємодії з девіантними молодими школярами. Вірогідність 
отриманих результатів підтверджують методи математичної статистики (за 
кореляційним аналізом Пірсона, критерієм Стьюдента). Результати формувального 
експерименту засвідчили підвищення підготовленості майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки та довели 
ефективність запропонованих педагогічних умов. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 
школярами девіантної поведінки, яке полягало в науковому обґрунтуванні й 
експериментальній перевірці педагогічних умов, що забезпечують ефективність 
досліджуваного процесу. Аналіз джерел зумовив визначення багатоаспектності 
проблеми та дозволив констатувати про відсутність спеціальних наукових розвідок 
соціально-педагогічної проблеми. Проведене дослідження дало змогу 
сформулювати основні висновки: 

1. Схарактеризовано підготовку майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
девіантними дітьми молодшого шкільного віку як цілеспрямований, спеціально 
організований процес формування позитивної мотивації та свідомої позиції щодо 
фасилітативної взаємодії з девіантними молодшими школярами, відповідних 
професійних умінь і навичок у сфері соціально-педагогічної профілактики та 
корекції відхилень поведінки шляхом розвитку властивостей і якостей особистості, 
необхідних для подальшої ефективної соціально-педагогічної діяльності. 
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2. Визначено підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з
молодшими школярами девіантної поведінки як результат комплексної професійно 
особистісної підготовки студентів до взаємодії з дітьми досліджуваної категорії, що 
включає в себе такий рівень розвитку професійних властивостей, якостей та вмінь 
студентів, які забезпечують соціально-педагогічну допомогу й підтримку школярів. 
Обґрунтовано компоненти підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 
роботи з девіантними дітьми молодшого шкільного віку: мотиваційно-ціннісний 
(позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими школярами, соціальна 
відповідальність за роботу з девіантними молодшими школярами, ціннісні соціальні 
орієнтації, інтерактивна спрямованість на взаємодію з молодшими школярами 
девіантної поведінки), особистісний (соціальна  креативність, здатність до емпатії, 
особистісна зрілість, стресостійкість), когнітивний (знання про сутність і специфіку 
девіантної поведінки в молодших школярів; знання провідних принципів 
профілактики, діагностики, корекції девіантної поведінки молодших школярів; 
розуміння особливостей організації різних видів соціально-педагогічної діяльності з 
девіантними молодшими школярами); операційно-технологічний (організаційні та 
комунікативні уміння; уміння добирати методи та прийоми взаємодії з девіантними 
молодшими школярами; володіння діагностичними, профілактичними, корекційно-
реабілітаційними вміннями взаємодії з девіантними молодшими школярами), 
оцінно-рефлексивний (професійна мобільність у взаємодії з девіантними 
молодшими школярами, вольовий потенціал у роботі з молодшими школярами 
девіантної поведінки, рефлексивні здібності, здатність до саморозвитку, адекватна 
самооцінка).  

3. Уточнено критерії підготовленості: настановчий (рівень розвитку
мотиваційно-ціннісної сфери), суб’єктний (рівень розвитку професійно важливих 
особистісних властивостей і якостей), гностичний (рівень знань проблематики 
девіантності в молодшому шкільному віці та особливостей роботи соціального 
педагога з девіантними вихованцями), діяльнісний (рівень засвоєння професійних 
умінь і навичок, необхідних для взаємодії з девіантними молодшими школярами), 
оцінний (рівень здатності майбутніх соціальних педагогів до осмислення та оцінки 
себе як суб’єкта  власної поведінки й діяльності). Визначено рівні підготовленості 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами: 
оптимальний, допустимий, критичний.  

4. Розроблено умови підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
роботи з девіантними молодшими школярами: актуалізація позитивної мотивації та 
свідомої позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими 
школярами девіантної поведінки; девіантологічна спрямованість змісту навчальних 
дисциплін і соціально-педагогічної практики; використання інноваційних 
технологій, орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними 
педагогами превенції та корекції девіантної поведінки молодших школярів.  

5. Побудовано й апробовано модель реалізації педагогічних умов
підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами, що передбачала проведення цілеспрямованої роботи за 
такими етапами: пропедевтичний, діяльнісно-перетворювальний, інтеграційний. 
Упровадження педагогічних умов у процес підготовки майбутніх соціальних 
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педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами відбувалося послідовно 
на кожному з етапів. 

6. Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 
динаміку рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки. В експериментальній групі 
зафіксовано значні позитивні зміни в перерозподілі рівнів підготовленості до роботи 
з девіантними молодшими школярами: на оптимальному рівні виявлено 34,3% 
студентів (було 9%), допустимий рівень зафіксовано в 46,3% респондентів (було 
31%), критичний рівень констатовано в 19,4% студентів ЕГ (було 60%).  Стабільною 
залишилася кількість студентів контрольної групи, яка перебувала на оптимальному 
рівні – 11%. Несуттєво збільшилася кількість студентів контрольної групи, у якій 
виявлено допустимий (із 31% при констатації 34% під час контрольного 
обстеження) та критичний (до початку навчання 58% та 55% після його завершення) 
рівні. 

Для визначення достовірності отриманих результатів у процесі 
експериментальної роботи використано t-критерій Стьюдента, кореляційний аналіз 
Пірсона та непараметричний критерій . З’ясовано, що за критерієм Стьюдента 
одержані результати в експериментальній групі доводять ефективність 
запропонованих педагогічних умов підготовки студентів до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами. Визначено за непараметричним критерієм  істотність 
відмінностей між ЕК та КГ у ефективності підготовки майбутніх соціальних 
педагогів на рівні значущості 0,05 та сильні зв’язки між усіма компонентами 
підготовленості, що свідчить про їхню тісну взаємозалежність. 

Отже, аналіз результатів діагностики рівня підготовленості майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, 
проведений на заключному етапі дослідно-експериментальної роботи, виявив 
позитивну динаміку змін у студентів експериментальної групи, який дозволив дійти 
висновку, що реалізація запропонованих педагогічних умов із метою підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з вищезазначеною категорією дітей  
ефективна.  

Положення, розглянуті в дисертаційній роботі не вичерпують усіх аспектів 
досліджуваної проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 
молодшими школярами девіантної поведінки. У перспективі подальшого вивчення 
девіантності молодших школярів необхідно зосередити увагу на розробці специфіки 
поглибленої підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами з конкретним видом девіантної поведінки.  
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АНОТАЦІЇ 
Чусова О.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05  соціальна педагогіка.  Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2017.  

Дисертаційну працю присвячено проблемі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. Досліджено  
підготовленість як результат професійної підготовки до взаємодії з девіантними 
молодшими школярами. Проаналізовано теоретичні засади досліджуваної проблеми, 
визначено компоненти, критерії, показники та схарактеризовано рівні 
підготовленості. Представлено програму експериментального дослідження, яка 
передбачала діагностику рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 
роботи на основі визначених критеріїв і показників.  

Обґрунтовано, змістовно розроблено й апробовано педагогічні умови 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
девіантної поведінки (актуалізація позитивної мотивації та свідомої позиції 
студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими школярами 
девіантної поведінки; девіантологічна спрямованість змісту навчальних дисциплін і 
соціально-педагогічної практики; використання інноваційних технологій, 
орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами 
профілактики та корекції девіантної поведінки молодших школярів). Визначено 
етапи реалізації педагогічних умов: пропедевтичний, діяльнісно-перетворювальний, 
інтеграційний. Здійснено експериментальну перевірку ефективності виокремлених 
педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 
девіантними молодшими школярами. 

Ключові слова: молодші школярі, девіантна поведінка молодших школярів, 
соціально-педагогічна діяльність із девіантними молодшими школярами, підготовка 
майбутніх соціальних педагогів, підготовленість майбутніх соціальних педагогів до 
роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, педагогічні умови, 
фасилітативна взаємодія. 

 
Чусова О.М. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с 

младшими школьниками девиантного поведения. –  Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 
Славянск, 2017. 

Диссертационная работа посвящена проблеме подготовки будущих 
социальных педагогов к деятельности с младшими школьниками девиантного 
поведения. Исследована подготовленность как результат профессиональной 
подготовки к взаимодействию с девиантными младшими школьниками. 
Проанализированы теоретические основы исследуемой проблемы, определены 
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компоненты, критерии, показатели и дана характеристика уровней 
подготовленности. Представлена программа экспериментального исследования, 
которое предусматривало диагностику уровней подготовленности будущих 
социальных педагогов к работе на основе определенных критериев и показателей. 

Обоснованы, содержательно разработаны и апробированы педагогические 
условия подготовки будущих социальных педагогов к работе с младшими 
школьниками девиантного поведения (актуализация положительной мотивации и 
сознательной позиции студентов путем реализации фасилитативного 
взаимодействия с младшими школьниками девиантного поведения; 
девиантологическая направленность содержания учебных дисциплин и социально-
педагогической практики, использование инновационных технологий, 
ориентированных на практическое усвоение будущими социальными педагогами 
профилактики и коррекции девиантного поведения младших школьников). 
Определены этапы реализации педагогических условий: пропедевтический, 
деятельно-преобразовательный, интеграционный. Осуществлена экспериментальная 
проверка эффективности определенных педагогических условий подготовки 
будущих социальных педагогов к взаимодействию с девиантными младшими 
школьниками. 

Ключевые слова: младшие школьники, девиантное поведение младших 
школьников, социально-педагогическая деятельность с девиантными младшими 
школьниками, подготовка будущих социальных педагогов, подготовленность 
будущих социальных педагогов к работе с младшими школьниками девиантного 
поведения, педагогические условия, фасилитативное взаимодействие. 

 
Chusova O. M. Training future social pedagogues for work with junior pupils 

of deviant behaviour. – Qualification scientific work manuscript copyright. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017.  

The thesis focuses on the problem of training future social pedagogues for work 
with junior pupils of deviant behavior. The scientific analysis of theoretical sources 
determined the multidimensional nature of the problem under study. The peculiarities of 
social and pedagogical activity with junior pupils of deviant behavior were characterized; 
the notion of “training and readiness for work with junior pupils of deviant behavior” was 
theoretically justified. 

Training for work with junior pupils of deviant behavior is considered as a 
purposeful, specially organized process of developing positive motivation and conscious 
standpoint in regard to the facilitative interaction with deviant junior pupils, relevant skills 
and abilities in the field of social and pedagogical prevention and correction of behavior 
deviations by means of developing the properties and qualities of the individual, necessary 
for further effective social and pedagogical activity. The thesis describes the scientific 
approaches to the process of training future social teachers: axiological, personality and 
activity-based, reflexive, participative. 

The work presents characterization of future social pedagogues’ readiness for work 
with junior pupils of deviant behavior as a result of complex students’ professional and 
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personal training for interaction with children of this category, which includes such a level 
of students’ properties, qualities and skills development which provide social and 
pedagogical assistance and support for pupils. The following components of future social 
pedagogues’ readiness for work with deviant children of junior school age were 
determined: motivational and value-based (positive motivation for interaction with deviant 
junior pupils, social responsibility for work with deviant junior pupils, social value 
orientations, interactive orientation on interaction with junior pupils of deviant behavior), 
personality-based (social creativity, ability to empathy, personality maturity, stress 
resistance), cognitive (knowledge of the nature and specifics of deviant behavior among 
junior pupils; knowledge of the leading principles of prevention, diagnostics, correction of 
deviant behavior of junior pupils; knowledge of the peculiarities of organizing various 
types of social and pedagogical activities with deviant junior pupils); operational and 
technological (organizational and communicative skills; ability to select methods and 
techniques of interaction with deviant junior pupils, diagnostics, preventive, corrective and 
rehabilitation skills of interaction with deviant junior pupils), evaluative and reflexive 
(professional mobility in interaction with deviant junior pupils, volitional potential in work 
with junior pupils of deviant behavior, reflexive abilities, ability to self-development, 
adequate self-esteem). 

The criteria of future social pedagogues’s readiness for interaction with deviant junior 
pupils were specified, namely: instructive, subjective, gnostic, activity-based and 
evaluative. According to the established criteria the following levels of readiness were 
determined: optimal, acceptable, critical. The thesis presents the program of experimental 
study, which included the diagnostics of readiness development levels based on the 
established criteria and values. 

Pedagogical conditions of training future social pedagogues for work with junior 
pupils of deviant behavior (actualization of students’ positive motivation and conscious 
standpoint by means of realizing facilitative interaction with junior pupils of deviant 
behavior;  deviantological direction of the content of educational disciplines, social and 
pedagogical practice; usage of innovative technologies, focused on future social workers’ 
practical mastering of prevention and correction of deviant behavior in junior pupils) were 
justified, elaborated and tested. The complex of social and pedagogical conditions was 
implemented into the practice of training consistently over the three stages: propaedeutic, 
activity and transforming, integration. 

Key words: junior pupils, junior pupils’ deviant behavior, social and pedagogical 
activity with deviant junior pupils, training future social pedagogues, future social 
pedagogues’ readiness for work with junior pupils of deviant behavior, pedagogical 
conditions, facilitative interaction. 
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