
В І Д Г У К 

офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Заверико 

Наталії Віталіївни на дисертаційне дослідження Чусової Ольги Миколаївни 

„Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки", представлене на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - соціальна 

педагогіка в спеціалізованій вченій раді К 12.112.01.у Державному вищому 

навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет". 

Актуальність дослідження зумовлена активним розвитком 

гуманістичної парадигми в професійній освіті, необхідністю підготовки 

кваліфікованих фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності, 

конкурентноспроможних на сучасному ринку праці. Особливої актуальності 

набуває питання розвитку професіоналізму соціальних педагогів, оскільки у 

складних суспільних умовах все більше розширюється коло проблем, які 

потребують соціально-педагогічного вирішення: духовна деградація, 

несприятливий соціальний досвід, втрата ціннісних орієнтацій, деформація 

відносин у суспільстві та родині тощо. 

Дисертаційна робота Чусової О.М. актуальна, значуща для теорії 

соціальної педагогіки та сучасної соціально-педагогічної практики, в ній 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, 

що забезпечують ефективність підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Обґрунтованість наукових положень і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Ознайомившись з роботою Чусової О.М., 

вважаємо, що вона виконана на високому теоретичному рівні, в ній 

проаналізовано значний обсяг джерел з проблеми (366), автор упевнено 

оперує багатьма термінами соціальної педагогіки та психології, співвідносить 

їх і узагальнює, вміє робити критичний і теоретичний аналіз, має свою точку 

зору на проблему і обґрунтовано її доводить. Робота справляє позитивне 

враження доказовістю і ґрунтовністю, різноплановим поглядом на проблему 



підготовки майбутніх соціальних педагогів, професійною ерудованістю і 

грамотним науковим стилем. 

Науковий апарат дисертаційного дослідження Чусової О.М. в цілому 

сформовано вірно. Автором проведено ретельний аналіз теоретичних засад 

процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів, з'ясовано сутність 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки, розкрито структуру підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з означеною категорією дітей та 

виявлено й експериментально доведено ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки. 

Розробляючи модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, дисертантка поєднує 

аксіологічний, особистісно-діяльнісний, рефлексивний та партисипативний 

підходи, обумовлює їх застосування педагогічними основами організації 

процесу професійної підготовки, необхідністю формування у майбутніх 

соціальних педагогів системи ціннісних орієнтацій, необхідних для успішної 

діяльності, саморозвитку професійних якостей та стимулювання потреби до 

професійної інтеракції. Професійну підготовку майбутніх соціальних 

педагогів Чусова О.М. розглядає 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. Сутність „підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами" визначається 

Чусовою О.М. „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" 

(с.59). 

Заслуговують на увагу визначені дисертанткою компоненти 

(мотиваційно-ціннісний, особистісний, когнітивний, операційно-технологічний, 

оцінно-рефлексивний) та критерії (настановчий, суб'єктний, гностичний, 

діяльнісний, оцінний) підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з девіантними молодшими школярами. З урахуванням відповідних 

критеріїв та показників виокремлено три рівні підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами: 

оптимальний, допустимий, критичний. 

Достовірність, новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Новизна дослідження полягає у тому, що авторкою вперше 

теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки; визначено сутність і структуру поняття 

„підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки"; 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. 

Практичне значення дослідження полягає в оновленні та доповненні 

змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки, в розробці методики діагностики рівнів 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки та системи вправ, завдань, тестів; спецкурсу 

„Робота соціального педагога з молодшими школярами девіантної поведінки" та 

тренінгу „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 



школярами девіантної поведінки". Результати дослідження можуть бути 

використані не тільки в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів, а 

й майбутніх соціальних працівників, в системі післядипломної освіти щодо 

підвищення кваліфікації педагогів та практиків соціальної сфери. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та в опублікованих працях. Дисертанткою 

обґрунтовані та експериментально перевірені педагогічні умови підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки, а саме: 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). Упровадження названих умов знайшло відображення в 

розробленій Чусової О.М. експериментальній моделі реалізації підготовки 

майбутніх соціальних педагогів, яка містить такі складові: мету, структурні 

компоненти, педагогічні умови, рівні професійної підготовки, етапи 

реалізації та результат. 

Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

здійснювалася у три етапи: пропедевтичний, діяльнісно-перетворювальний, 

інтеграційний, які співвіднесені з циклами підготовки студентів 3-4 курсів. 

Експериментальна перевірка педагогічних умов підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки проведена і описана грамотно, з виділенням етапів, відповідних 

методів і методик дослідження, з наведеними результатами та їх аналізом. 

Значну увагу автор приділяє констатувальному етапу експериментальної 

роботи, ґрунтовно описує його результати, застосовує кількісний і якісний 

аналіз, методи математичної статистики, детально розкриває сутність 



експериментальної роботи на формувальному етапі, наводить приклади 

застосованих форм та методів навчання майбутніх соціальних педагогів. 

На позитивну оцінку заслуговують представлені в дисертаційній роботі 

Чусової О.М. додатки, які містять ґрунтовний діагностичний інструментарій 

дослідження, програму тренінгу „Підготовка майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки", робочу програму 

спецкурсу „Робота соціального педагога з молодшими школярами девіантної 

поведінки". 

Серед позитивних сторін проведеного дослідження слід відзначити 

широку апробацію основних положень дисертації - 8 конференцій різного 

рівня і географії, результати дослідження представлені в 13 наукових 

публікаціях. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації: 

1. Робота значно виграла б, якби більш детально було розкрито 

закордонний досвід підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. 

2. -В роботі на с.161 говориться, що третя педагогічна умова 

реалізовувалась під час проведення тренінгу „Підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки", який упроваджувався протягом двох років. Вважаємо, що можна 

говорити про різні тренінги: соціально-психологічний, спрямований на 

формування у студентів позитивної мотивації на професійну діяльність (1-2 

блоки) та соціально-педагогічний, спрямований на засвоєння технологій 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки (3 блок). 

3. З тексту дисертації не зовсім зрозуміло, як організовувалася 

робота з молодшими школярами девіантної поведінки під час соціально-

педагогічної практики студентів - майбутніх соціальних педагогів. Це були 

окремі спеціально відібрані діти чи робота здійснювалась з усім класом? 

4. На нашу думку, по відношенню до молодших школярів скоріше 

слід говорити про педагогічну занедбаність або соціальну неадаптованість, 



ніж девіантність. Хотілось би почути, до роботи з якими проявами девіантної 

поведінки молодших школярів здійснювалась підготовка студентів. 

Проте зазначені вище зауваження жодним чином суттєво не впливають 

на загальне позитивне враження, що справляє представлена до захисту 

робота. 
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Ідентичність змісту автореферату и основних положень дисертації. 

Структура та зміст автореферату Чусової О.М. відповідають основним 

положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

наведені в авторефераті розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації. 

Загальний висновок. Підсумовуючи, стверджуємо, що дисертаційна 

робота „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки" є самостійною, завершеною науковою 

роботою, відповідає пп. 9, 11, 12, 13, 14 „Порядку присудження наукових 

ступенів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. .№ 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), а 

її авторка - Чусова Ольга Миколаївна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 - соціальна 

педагогіка. 

Офіційний опонент 
кандидат педагогічних наук, професор 
завідувач кафедри соціальної педагогіки 
Запорізького національного університету Н. В, Заверико 


