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Актуальність обраної Владиславою Олександрівною Олійник теми 

дослідження не викликає сумніву, адже кардинальні економічні, політичні, 

екологічні та соціальні зміни, які переживає українське суспільство 21-го століття, 

не можуть не впливати на соціалізацію та розвиток сучасних дітей та підлітків. 

Щороку зазнають змін навчально-виховні умови закладів освіти, механізми 

сімейного виховання, правила поведінки у соціумі, можливості і способи 

самовираження учнів тощо. Зазначена нестабільність створює безліч соціально- 

педагогічних проблем в учнівському середовищі, однією з яких є проблема 

жорстокої поведінки учнів основної школи. У зв’язку з цим, цілком зрозумілою стає 

необхідність всебічного вивчення і розробки ефективних засобів соціально- 

педагогічної профілактики зазначеної проблеми, науковому розв’язанню якої 

присвячено дисертаційну роботу Владислави Олександрівни Олійник. Одним із 

шляхів вирішення поставленої проблеми автор вбачає в розробленні, теоретичному 

обгрунтуванні й упровадженні у навчально-виховні умови загальноосвітніх 

навчальних закладів системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності.

З огляду на актуальність обраної проблематики, а тракож відповідно до 

предмета (система соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності) і об’єкта (процес профілактики 

жорстокої поведінки учнів у загальноосвітніх навчальних закладах) дослідження 

дисертанткою коректно сформульовано мету наукового пошуку - теоретично 

обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити систему соціально- 

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами



анімаційної діяльності. Визначена мета узгоджується з іншими елементами 

концептуального апарату, які сформульовано чітко, конкретно та відповідають 

структурі дисертацї.

Проведений автором грунтовний аналіз філософської, історичної, 

педагогічної, психологічної, правової, соціально-педагогічної літератури засвідчив, 

що феномен жорстокої поведінки є предметом вичення різних дисциплін. 

Констатовано, що в науковій спільноті існує розмаїття концептуальних підходів до 

її тлумачення. Саме тому задля визначення поняття „жорстока поведінка учнів 

основної школи” автор вдається до з’ясування суті понять „жорстокість” і 

„жорстока поведінка” з точки зору різних наук.

Грунтовний аналіз наукових досліджень, власний досвід здійснення 

соціально-педагогічної профілактичної діяльності дозволив В.О.Олійник 

сформулювати власне авторське визначення вищеназваних дефініцій. Так, 

жорстокість автор визначає як багатоаспектний соціально-психологічний 

феномен, який за своєю суттю може виступати морально-психологічною рисою 

характеру (вродженою або набутою), формою поведінки (рефлексною або 

усвідомленою), способом самовираження (прагненням до визнання, до 

завоювання лідерської позиції), що характеризується відсутністю або низьким 

рівнем співчуття, гуманізму та толерантності щодо іншої живої істоти, а також 

порушенням прийнятих у суспільстві соціальних норм і цінностей; 

визначено поведінку, яка, маючи негативний, руйнівний, аморальний, 

протиправний характер, спрямована на іншу живу істоту і перешкоджає 

нормальним взаєминам людей у соціумі; жорстоку поведінку учнів основної 

школи розкрито як сукупність їхніх деструктивних дій і вчинків емоційно- 

негативного забарвлення з прагненням завдати дискомфорт будь-якого характеру 

(психологічний, фізичний, економічний тощо) іншій живій істоті.

Також автором визначено особливості учнів основної , які

детермінують прояви жорстокої поведінки: несформованісгь стійких механізмів 

соціально схвалюваної поведінки через прагнення до самостійності, незалежності, 

самовираження; негативізм, замкнутість, агресивність через комплекси щодо



власної зовнішності, іміджу, групової або соціальної приналежності; 

неусвідомлення негативних наслідків жорстокої поведінки через недостатність 

життєвого досвіду; „стадний” інстинкт жорстокості („роблю, як усі” або „не хочу 

бути білою вороною”) через високий рівень залежності від інших; посилена 

збудливість, емоційна нестійкість, підвищена грубісїь та імпульсивність через 

прискорений фізіологічний і статевий розвиток.

Виявлений автором негативний характер проблеми жорстокої поведінки 

учнів основної школи актуалізував пошук інноваційних шляхів забезпечення його 

соціально-педагогічної профілактики як сукупності педагогічних форм, методів і 

засобів, спрямованих на попередження, нейтралізацію або послаблення дії різних 

чинників (соціальних, психологічних, економічних тощо), що викликають або 

каталізують негативні явища й відхилення в поведінці учня. Одним з таких 

шляхів визначено використання засобів анімаційної діяльності.

На основі аналізу наукових праць анімаційну діяльність визначено 

В.О.Олійник як спеціально організований соціально-творчий процес включення 

особистості в добровільну суспільно корисну діяльність з метою розкриття й 

актуалізації її внутрішніх ресурсів, духовно-творчого потенціалу, формування 

здатності до саморозвитку й самопокращення.

Засобами анімаційної діяльності, що забезпечують профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, автором визначено систему 

„інструментів” активного добровільного включення учнів у процес творчої 

роботи в навчальний і позанавчальний час з метою забезпечення контрольованих, 

соціально комфортних, позитивно забарвлених умов життєдіяльності і способів 

комунікації з іншими.

Проведений аналіз наукових розвідок дозволив В.О.Олійник визначити 

соціально-педагогічну профілактику жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності як спеціально організовану в загальноосвітньому 

навчальному закладі діяльність усіх суб’єктів соціального середовища з 

виявлення й попередження проявів жорстокої поведінки учнів основної школи 

через упровадження засобів анімаційної діяльності (шкільна медіація, арт-терапія,



форум-театр, кінотерапія, гуртки, екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), 

спрямованих на подолання їхніх негативних емоцій, покращення

психоемоційного стану, формування соціально значущих якостей (толерантності, 

емпатії, гуманізму тощо) і налагодження їхньої безконфліктної взаємодії з іншими 

людьми.

Автор демонструє виважений, науково обґрунтований підхід до визначення 

особливостей використання засобів діяльності в соціально-

педагогічній профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи: орієнтація 

на самостійний і вільний вибір учнями форми діяльності; урахування інтересів і 

захоплень учнів; невимушений, нерегламентований і творчий характер діяльності; 

забезпечення активізації вольових ресурсів, прагнень і життєвих ідеалів учнів, які 

сприяють попередженню негативізму та жорстокості.

Розроблену та теоретично обгрунтовану систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності піддіно експериментальній перевірці під час спеціально організованої 

експериментальної роботи. На позитивну оцінку заслуговує опис організації і 

проведення екпериментальної роботи, що носила пролонгований характер. 

У тексті дисертації наводяться конкретні цікаві форми, методи і засоби відповідно 

до визначених автором етапів змістно-процесуального блоку системи соціально- 

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. Автор описує участь суб’єктів внутрішнього та 

зовнішнього профілактичного впливу, скоординована партнерська взаємодія яких 

у процесі соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності забезпечувала активізацію 

формування і розвитку знань, умінь та навичок учнів щодо позитивної поведінки 

та взаємодії в учнівському середовищі на засадах толерантності, гуманізму, 

доброти тощо.

Відповідно до визначених критеріїв і показників: ціннісно-мотиваційний 

(показниками якого є рівень усвідомлення і засвоєння загальнолюдських 

соціальних цінностей: гуманізм, щирість, милосердя; прагнення до позитивної



взаємодії у соціальному середовищі); когнітивний (повнота, системність знань 

стосовно суті, негативного характеру та наслідків жорстокої поведінки; 

обізнаність з конструктивних, ненасильницьких шляхів та способів вирішення 

конфліктних ситуацій); якостей особистості (сформованості соціально-значущих 

якостей учнів основної школи, необхідних для позитивної взаємодії у соціумі: 

доброта, толерантність, гуманізм, емпатія тощо); діяльнісно-поведінковий 

(сформованість умінь та навичок толерантної, безконфліктної поведінки, свідоме 

їх застосування; участь у соціально значущих видах анімаційної діяльності, 

ініціативність у виконанні суспільних доручень) високого, середнього та 

низького рівнів прояву жорстокої поведінки учнів основної школи виявлено й 

схарактеризовано позитивні зміни в учнів екпериментальної групи.

До переваг дисертаційної роботи Олійник Владислави Олександрівни 

належить її безсумнівне практичне значення, яке полягає в реалізації системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності в соціально-виховному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів; упровадженні заходів з використанням засобів анімаційної 

діяльності з педагогічним колективом школи (педагогічні тренінги, всеобучі, 

майстер-класи, творчі вечори тощо), з сім’ями (батьківські конференції, відео- 

лекторії, батьківські ринги, батьківські вечори), з учнями основної школи 

(кінотерапія, форум-театр, ігрові та спортивні методики, екскурсії, свята тощо); 

розробці й упровадженні проекту „БТОР-булінг”, розробці соціально-педагогічних 

інформаційних буклетів „Як виховати в дитині людину”, „Труднощі підліткового 

віку”, „Як попередити підліткову жорстокість?”, навчально-методичного комплексу 

з вибіркової дисципліни для студентів вищих навчальних закладів „Соціально- 

педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів”. Результати дослідження 

можуть бути використані в навчально-виховному процесі та позанавчальній 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, закладах соціально-педагогічного, 

соціально-культурного, профілактичного спрямування; професійній підготовці й 

підвищенні кваліфікації фахівців соціальної галузі у вищих навчальних закладах; 

під час написання студентами наукових робіт.



Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та Харківської області: 

Харківський педагогічний ліцей № 4, Харківська спеціалізована школа І -  III 

ступенів № 114, Комунальний заклад „Харківська спеціалізована школа І -  III 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 ім. В. Г. Сєргєєва”, 

Хотімлянська загальноосвітня школа І -  III ступенів № 1, Чугуївська

загальноосвітня школа І -  III ступенів № 7.

Заслуговує на увагу повнота викладення здобувачем основних результатів 

дисертаційної роботи, які відображено в 24 одноосібних наукових публікаціях, із 

них: 6 статей -  у наукових фахових виданнях України, 1 -  у зарубіжному 

науковому виданні, 1 7 -у  збірниках матеріалів конференцій.

Варто зазначити, що робота добре структурована, грунтовно і логічно 

окреслює наукову проблему, теоретичні та експериментальні розробки автора 

узгоджені між собою. Кожний етап наукової роботи завершується лаконічними 

висновками, що узагальнюють отримані результати. Оформлення дисертаційної 

роботи і автореферату загалом відповідає вимогам, при цьому автореферат стисло 

передає зміст дисертації і не містить наукових висновків, які відсутні в дисертації.

Дисертаційна робота Олійник Владислави Олександрівни є цілісним 

науковим дослідження, проте її аналіз дозволяє висловити наступні міркування та 

побажання:

1. Вважаємо, що у процесі здійснення дефінітивного аналізу базових понять 

дисертаційного дослідження, таких як «жорстокість», «жорстока поведінка» та 

«жорстока поведінка учнів основної школи» необхідно було звернути увагу і на 

такі поняття, як «насильство», «насильницька поведінка». Аналіз сучасної 

психологічної, юридичної, педагогічної та соціально-педагогічної літератури 

доводить, що ці поняття тотожні за своєю суттю, проте відмінні за своїми 

особливостями. Відтак, було б доцільно з’ясувати, як вони співвідносяться між 

собою та визначити їх особливості прояву, зокрема у середовищі школярів 

підліткового віку.



2. На нашу думку, робота збагатилася б, якщо серед завдань системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності авторка визначила й педагогізацію 

позашкільного середовища. Перш за все, йдеться про середовище територіальної 

громади, де розташований загальноосвітній заклад та у своїй більшості мешкають 

його учні. Така соціально-педагогічна робота сприятиме формуванню 

толерантних взаємовідносин між дітьми не лише в школі, а й за її межами; між 

підлітками і дорослими, які проживають поруч; створенню позитивного 

мікроклімату у середовищі громади; організації спільної позитивно-спрямованої 

діяльності членів громади; пропагуванню ненасильницької поведінки.

3. Визначаючи партнерство суб’єктів соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи одним із ефективних важелів 

профілактично-виховного впливу на дітей групи ризику, у дисертаційній роботі 

(п.2.2. Упровадження системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності) бажано було б 

акцентувати увагу на формах і методах співпраці Центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій, закладів охорони здоров’я, 

установ культури і дозвілля тощо зі школярами; зазначити переваги такої 

взаємодії та її проблеми.

4. У дисертаційній роботі не знайшли належного висвітлення методичні 

рекомендації для роботи з учнями, педагогами та батьками у процесі соціально- 

педагогічної профілактики жорстокої поведінки підлітків основної школи, які 

доцільно було б представити у додатках.

Висловлені зауваження мають дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.

Отже, за якістю дослідження, рівнем наукової новизни і практичною 

цінністю, за своїм змістом та рівнем оформлення дисертаційна робота 

„Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності” є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, що відповідає пп. 9, 11, 12, 13 „Порядку присудження наукових



ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 

(зі змінами внесеними згідно з постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 

від 30.12.2015 р.), а її автор -  Олійник Владислава Олександрівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 -  соціальна педагогіка.
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