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АНОТАЦІЯ 

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 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.05 „Соціальна педагогіка” 

(231 Соціальна робота). – Державний заклад „Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Одеса, 2017; Державний 

вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, 

Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. У вступі 

обґрунтовано актуальність та доцільність дослідження; визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання; здійснено аналіз теоретико-методичних засад процесу 

підготовки та встановлено методи дослідження; розкрито наукову новизну; 

практичне значення дослідження та представлено відомості про впровадження й 

апробацію основних положень дисертації.  

У першому розділі „Теоретичні засади підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” 

проаналізовано стан вивчення проблематики підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами, розкрито сутність і 

зміст поняття „девіантна поведінка молодших школярів”; охарактеризовано 

особливості соціально-педагогічної діяльності з молодшими школярами 

девіантної поведінки; здійснено теоретичне обґрунтування поняття „підготовка до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” та „підготовленість до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки”; подано програму 

експериментального дослідження, яка передбачала діагностику рівнів 

сформованості підготовленості на основі визначених критеріїв та показників. 

Підготовка до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

розглянута як цілеспрямований, спеціально організований процес формування 
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позитивної мотивації та свідомої позиції щодо фасилітативної взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, відповідних професійних умінь і навичок у 

сфері соціально-педагогічної профілактики й корекції відхилень поведінки 

шляхом розвитку властивостей та якостей особистості, необхідних для подальшої 

ефективної соціально-педагогічної діяльності. У дисертації викладено наукові 

підходи до процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів: аксіологічний, 

особистісно-діяльнісний, рефлексивний, партисипативний.  

Підготовленість студентів до роботи з девіантними молодшими школярами 

визначено як результат комплексної професійно особистісної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з дітьми вищезазначеної категорії, 

що включає в себе такий рівень розвитку професійних властивостей, якостей і 

вмінь студентів, які забезпечують соціально-педагогічну допомогу та підтримку 

девіантних учнів. Розкрито структуру підготовленості, що знаходить своє 

відображення в мотиваційно-ціннісному, особистісному, когнітивному, 

операційно-технологічному, оцінно-рефлексивному компонентах.  

Виокремлено показники настановчого (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), 

суб’єктного (соціальна креативність, здатність до емпатії, особистісна зрілість, 

стресостійкість), гностичного (знання про сутність та специфіку девіантної 

поведінки в молодших школярів, знання провідних принципів профілактики, 

діагностики, корекції девіантної поведінки молодших школярів; знання про 

особливості організації різних видів соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними молодшими школярами), діяльнісного (організаційні та 

комунікативні вміння; вміння добирати методи та прийоми взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, володіння специфічними професійними 

вміннями взаємодії з девіантними молодшими школярами (діагностичними, 

профілактичними, корекційно-реабілітаційними, психотерапевтичними), оцінного 

(професійна мобільність у взаємодії з девіантними молодшими школярами, 
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вольовий потенціал у роботі з молодшими школярами девіантної поведінки, 

рефлексивні здібності, здатність до саморозвитку, адекватна самооцінка) 

критеріїв.  

У другому розділі „Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” 

реалізовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з дітьми зазначеної 

категорії (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).  

Комплекс соціально-педагогічних умов упроваджувався в практику 

підготовки послідовно протягом трьох етапів: пропедевтичного, діяльнісно-

перетворювального, інтеграційного. Вірогідність результатів формувального 

етапу експерименту підтверджено статистичними методами, а саме критерієм 

Стьюдента, непараметричним критерієм та кореляційним аналізом Пірсона. 

Результати підтвердили позитивний взаємовплив компонентів підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами 

та продемонстрували міцні зв’язки між усіма критеріями підготовленості 

майбутніх фахівців соціономічної сфери, що доводить ефективність 

запропонованих в дисертації педагогічних умов підготовки студентів до взаємодії 

з молодшими школярами девіантної поведінки. 

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. 
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ABSTRACT  

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

of deviant behaviour. – Qualification scientific work manuscript copyright. 

Thesis for the Doctor Degree in Pedagogy (Doctor of Philosophy) in the 

speciality 13.00.05 „Social Pedagogy” (231 Social work). – State Institution South-
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Ukrainian National Pedagogical university named after K. D. Ushynsky”, Odessa, 2017; 

State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”, 

Sloviansk, 2017. 

The thesis is devoted to the problem of training future social pedagogues for work 

with junior pupils of deviant behaviour. The introduction includes justification of the 

urgency and feasibility of the study; stating object, subject, goal and objectives; the 

analysis of theoretical and methodical principles of the training process and 

determination of research methods; it presents the scientific novelty and practical value 

of the research and provides information on the implementation and testing of the 

thesis’s main provisions. 

The first chapter „Theoretical foundations of training social pedagogues for work 

with junior pupils of deviant behavior” presents the results of the analysis of the extent 

to which the problem of training future social pedagogues for work with deviant junior 

pupils has been studied, it includes the disclosure of the nature and contents of the 

notion of „junior pupils’ deviant behavior”; characterization of the peculiarities of social 

and pedagogical activity with junior pupils of deviant behavior, theoretical justification 

of the notion of „training for work with junior pupils of deviant behavior” and 

„readiness for work with junior pupils of deviant behavior” and describes the program 

of experimental study which implied diagnostics of the levels of readiness development 

based on the established criteria and values. 

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 pedagogues: 

axiological, personality and activity-based, reflexive, participative.  

Students’ readiness for work with deviant junior pupils is defined as the result of 

a complex training of future social pedagogues for interaction with children of the 
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aforementioned category, which includes such a level of students’ professional 

qualities, skills and abilities development that provide social and pedagogical assistance 

and support for deviant pupils. The work involves disclosing the structure of readiness, 

which is reflected in the motivational and value-based, personality-based, cognitive, 

operational and technological, evaluative and reflexive components. 

In the course of study we determined the values of instructive (positive 

motivation to interact with deviant junior pupils, social responsibility for work with 

deviant junior pupils, values-based social orientations, interactive orientation on 

interaction with junior pupils of deviant behavior), subjective (social creativity, ability 

to empathy, personality maturity, stress resistance), gnostic (knowledge of the nature 

and specificity of deviant behavior in junior pupils, knowledge of the leading principles 

of prevention, diagnosis, correction of deviant behavior of junior pupils, knowledge of 

the peculiarities of organizing different kinds of social and pedagogical activity with 

deviant junior pupils), activity-based (organizational and communicative skills; ability 

to choose methods and techniques of interaction with deviant junior pupils, specific 

professional skills of interaction with deviant junior pupils (diagnostic, preventive, 

corrective and rehabilitation, psychotherapeutic), evaluative (professional mobility in 

interaction with deviant junior pupils, volitional potential of working with junior pupils 

of deviant behavior, reflexive abilities, ability to self-development, adequate self-

esteem) criteria. 

In the second chapter, „Justification of pedagogical conditions of training future 

social pedagogues for work with junior pupils of deviant behavior”, the effectiveness of 

pedagogical conditions of future social pedagogues’ readiness for interaction with 

children of the aforementioned category was implemented and experimentally tested 

(that is, 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). 
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The complex of social and pedagogical conditions was implemented into the 

practice of training consistently over the three stages: propaedeutic, activity and 

transforming, integration. The reliability of the results of the experiment’s forming stage 

was verified by statistical methods, namely, the Student’s criterion, the non-parametric 

criterion χ2, and the Pearson correlation analysis. The results confirmed the positive 

mutual influence of the components of future social pedagogues’ readiness for work 

with deviant junior pupils and demonstrated strong links between all the criteria of 

future socionomic sphere specialists’ readiness, which proves the effectiveness of the 

suggested in the thesis pedagogical conditions of training students for interaction with 

junior pupils of deviant behavior. 

Keywords: junior pupils, junior pupils of deviant behavior, social and 

pedagogical activity with deviant junior pupils, training future social pedagogues, future 

social pedagogues’ readiness for work with deviant junior pupils, pedagogical 

conditions, facilitative interaction. 

 

The list of the candidate’s publications 

Articles in specialized scientific journals: 

1. Chusova, O. M. (2011). Praktychna pidhotovka studentiv za spetsialnistiu 

“sotsialnyi pedahoh” [Practical training of students in the speciality “social 

pedagogue”]. Naukovo-metodychnyi zhurnal “Nasha shkola” – Science and 

methodology journal “Our School”, 1–2, 45–47 [in Ukrainian].  

2. Chusova, O. M. (2012). Teoretychni aspekty pidhotovky maibutnikh 

sotsialnykh pedahohiv do roboty z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky 

[Theoretical aspects of training future social pedagogues for work with junior pupils of 

deviant behavior]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho 

universytetu. Seriia: pedahohichni nauky – Scientific Journal of Chernihiv National 

pedagogical university. Series: Pedagogical Sciences, 96, 248–252 [in Ukrainian].  

3. Chusova, O. M. (2012). Profesiina mobilnist maibutnikh sotsialnykh 

pedahohiv u protsesi vzaiemodii z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky 

[Professional mobility of future social pedagogues in the process of interaction with 



10 

junior pupils of deviant behavior]. Naukovi zapysky. Seriia: psykholoho-pedahohichni 

nauky – Scientific Bulletin. Series: psychological and pedagogical sciences, 6, 209–213 

[in Ukrainian].  

4. Chusova, O. M. (2013). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh 

sotsialnykh pedahohiv do roboty z molodshymy shkoliarami deviantnoi povedinky 

[Pedagogical conditions of training future social pedagogues for work with junior 

pupils of deviant behavior]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho 

pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho – Scientific bulletin of South-

Ukrainian National Pedagogical university named after K. D. Ushynsky, 5–6, 252–258 

[in Ukrainian].  

5. Chusova, O. M. (2014). Diahnostyka pidhotovlennosti maibutnikh 

sotsialnykh pedahohiv do roboty z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky 

[Diagnostics of future social pedagogues’ readiness for work with junior pupils of 

deviant behavior]. Nauka i osvita: naukovo-praktychnyi zhurnal PNTs NAPN Ukrainy – 

Scinetific and practical journal of PNTs NAPS of Ukraine, 3-CXXX, 199–203 [in 

Ukrainian]. 

6. Chusova, O. M. & Postoian, T. H. (2011). Stresostiikist menedzhera 

osvitnioho zakladu [Stress-resistance of educational establishment manager]. Nauka i 

osvita: naukovo-praktychnyi zhurnal PNTs NAPN Ukrainy – Scince and practice 

journal of PNTs NAPS of Ukraine, 7-CIII, 94–96 [in Ukrainian].   

Articles in foreign science and methodology journals: 

7. Chusova, O. M. (2015). Otsenochno-refleksivnyi komponent 

podgotovlennosti sotsialnogo pedagoga k rabote s deviantnymi mladshymi shkolnikami 

[Evaluative and reflexive component of social pedagogue’s readiness for work with 

deviant junior pupils]. Zhurnal nauchnykh trudiv Arielskogo universitetskogo tsentra v 

Samarii – Journal of scientific works of the Ariel university centre in Samaria, 6, 58–62 

[in Russian].  

8. Chusova, O. M. (2015). Model podgotovki budushchikh sotsialnykh 

pedagogov k rabote s deviantnymi mladshymi shkolnikami [Model of training future 

social pedagogues for work with deviant junior pupils]. Nauchnaya diskussiya: voprosy 



11 

pedagogiki i psikhologii: materialy mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy 

konferentsii – Scientific discussion: issues of pedagogy and psychology: Proceedings 

from International distant science and practice conference. (pp. 52–61). Moscow: 

Internauka [in Russian].  

9. Chusova, O. M. (2015). Osobennosti podgotovlennosti budushchikh 

sotsialnykh pedagogov k rabote s deviantnymi mladhymi shkolnikami [Peculiarities of 

social pedagogue’s readiness for work with deviant junior pupils]. Pedagogika i 

psikhologiya v kontekste sovremennykh issledovaniy problem razvitiya lichnosti: 

sbornik materialov 9-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – 

Pedagogy and psychology in the context of modern studies of personality development 

issues: Proceedings from the 9th international science and practice conference. (pp. 

116–119). Makhachkala: OOO “Aprobatsiya” [in Russian].  

Articles in other journals, proceedings from conferences: 

10.  Chusova, O. M. (2011). Diagnostyka deviantnoi povedinky molodshykh 

shkoliariv [Diagnostics of junior pupils’ deviant behavior]. Vykhovannia i kultural 

mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi zhurnal – Education and culture: international 

science and practice journal, 2 (26), 162–164 [in Ukrainian].  

11.  Chusova, O. M. (2012). Osoblyvosti pidhotovky sotsialnoho pedahoha do 

roboty z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky [Peculiarities of training 

social pedagogue for work with junior pupils of deviant behavior]. Vykhovannia i 

kultural: mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi zhurnal – Education and culture: 

international science and practice journal, 1, 85–88 [in Ukrainian].  

12.  Chusova, O. M. (2014). Praktyko-oriientovana pidhotovka maibutnikh 

sotsialnykh pedahohiv do roboty z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky 

[Practice-oriented training of future social pedagogues for work with junior pupils of 

deviant behavior]. Studentski sotsialni initsiatyvy: realii ta perspektyvy: material 

vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Students’ social initiatives: realia 

and perspectives: Proceedings from all-Ukrainian science and practice conference. 

(pp. 220–227). Odessa [in Ukrainian].  



12 

13. Chusova, O. M. (2015). Pidhotovlennist maibutnikh sotsialnykh pedahohiv 

do roboty z molodshymy shkoliaramy deviantnoi povedinky [Future social pedagogues’ 

readiness for work with junior pupils of deviant behavior]. Sotsialna pedahohika i 

sotsialna robota: vyklyky siohodennia: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi 

konferentsii – Students’ social initiatives: realia and perspectives: Proceedings from 

all-Ukrainian science and practice conference. (pp. 188–193). Ternopil: Vektor [in 

Ukrainian]. 

 

 

 



13 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………..14 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

1.1. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки як соціально-педагогічна проблема………………21 

1.2. Сутність та структура підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки……………..…………...52 

1.3. Діагностика підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки ………………………………………...76 

Висновки до першого розділу…………………………………………………………96 

 

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ 

ШКОЛЯРАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  

2.1. Розробка педагогічних умов підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами …………………………99 

2.2. Характеристика процесу впровадження розроблених педагогічних умов у 

процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки………………………...............................................133 

2.3. Аналіз одержаних результатів дослідження………………………..……..168 

Висновки до другого розділу…………………………………...................................183  

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................................190 

ДОДАТКИ............................………………….………………………………………..225



14 

ВСТУП 

 

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 

конкурентноздатного 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 
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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”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року, Закони 

України „Про охорону дитинства”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу 

з дітьми та молоддю”.  

Проблему професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів досліджено 

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. Пятунін, 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, 

пов’язаних із вирішенням 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), педагогічних умов 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. 
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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; 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 недостатнє теоретичне й практичне вивчення, 

виявлені протиріччя 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), Ради 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. 
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Мета дослідження  полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

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 
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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 і 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”;  

– уточнено поняття „підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки”, „девіантна поведінка молодших 

школярів” та 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 
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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 [341], 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: 
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виклики сьогодення” (Тернопіль, 2015). Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 

 

1.1. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки як соціально-педагогічна проблема 

 

Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки є складною та багатогранною, що 

зумовлює вивчення широкого спектру літератури, вимагає наукового пошуку у двох 

основних напрямках: по-перше, аналіз джерел у контексті розроблення різних 

аспектів сучасної  підготовки майбутніх соціальних педагогів; по-друге, вивчення 

науково-педагогічних студій, що дозволятимуть з’ясувати стан розробленості 

проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки. Додатковим напрямом визначено аналіз наукових 

публікацій, монографій, дисертаційних праць, навчально-методичної літератури, що 

характеризують особливості молодших школярів девіантної поведінки та основних 

форм професійної взаємодії з ними фахівців соціономічної сфери.  

Виходячи з теми дисертації, ми вважаємо за необхідне провести огляд 

наукової літератури першого напряму, що відображає сучасні проблеми професійної 

підготовки соціального педагога. Фундаментальною основою для нашого 

дослідження, у першу чергу, є напрацювання науковців у контексті загальних 

ракурсів підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності. 

Вагомий внесок у визначеному аспекті відіграють наукові роботи вітчизняних 

дослідників – С. Архипової, Р. Вайноли, А. Капської, Л. Міщик, В. Поліщук, 

З. Фалинської, С. Харченко [15; 16; 50; 124; 125; 198; 242; 302; 314; 315]. 

Ґрунтовним науковим надбанням є праці зарубіжних учених Н. Абрамовських, 

А. Безвесильної,  М. Галагузової, Т. Нікольської, Л. Султанової, Г. Штінової, у яких 

висвітлено фундаментальні питання зазначеного вище процесу [1; 26; 72; 212; 291; 
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354; 355]. Наукові напрацювання вище наведених дослідників розкривають 

надзвичайно важливі аспекти теорії та практики підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, створюючи методологічну, теоретичну й методичну основу підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами. 

Оглядово зауважимо на особливо цінних для нас аспектах напрацювання авторів 

цих розвідок. 

Цілком розділяємо думку С. Архипової, яка зауважує, що  підготовка 

соціальних педагогів у контексті ідей Болонського процесу передбачає: засвоєння 

навчального матеріалу за схемою – від безвідривної практики, суб’єктивного 

досвіду до теоретичних узагальнень; створення альтернативи для самостійного 

професійного вибору студентів у результаті активізації спільних роздумів, 

спонукання до самоаналізу, звернення до досвіду старшокурсників; запровадження 

у навчальний процес інноваційних технологій; залучення студентів до творчої 

діяльності та науково-дослідної роботи, самоосвіти та самовиховання [16, с. 156 – 

157]. Підготовка майбутніх соціальних педагогів зорієнтована на ідентифікацію 

майбутнього фахівця з роллю соціального педагога, формування професійної 

мобільності і готовності самостійно вирішувати соціально-педагогічні проблеми та 

усвідомлено діяти на користь клієнта, що формує відповідно акмеологічне 

прагнення до саморозвитку  та самовдосконалення [15, с. 111].  

Схожі ідеї можна спостерігати і в науковому дослідженні З. Фалинської, яка 

наголошує на тому, що професійна підготовка соціальних педагогів – це процес 

формування мобільного фахівця нового типу, здатного компетентно вирішувати 

соціально-педагогічні проблеми в усіх типах навчально-виховних установ і закладів 

соціальної роботи та на всіх рівнях управління. У контексті нашого наукового 

пошуку орієнтуємося на висновок науковця про те, що вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів в Україні можливе за умови 

впровадження моделі неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів [302]. У свою чергу Л. Міщик підкреслює значення практичного аспекту 

підготовки студентів, зокрема різновидів педагогічної практики: профілактичної, 

діагностичної, реабілітаційно-корекційної, охоронно-захисної, благодійно-
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ознайомчої, соціально-педагогічної, соціологічної, організаційно-дозвіллєвої, 

переддипломної [198, с. 17 – 18].  

М. Галагузова у своїй концепції професійної підготовки соціальних педагогів 

визначає діяльнісний підхід як методологічну основу проектування практичної 

діяльності студентів, що передбачає створення умов для самопізнання в процесі 

виконання різних соціальних ролей майбутнього фахівця. Професійна підготовка 

соціальних педагогів, на думку дослідниці, являє собою процес і результат 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності в 

галузі соціального захисту, підтримки, корекції та реабілітації, соціального 

виховання і навчання дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації, за 

допомогою засвоєння системи спеціальних знань, умінь і навичок [72].  

Р. Вайнола підкреслює значення особистісного розвитку майбутнього 

соціального педагога в процесі професійної підготовки, що має багаторівневий і 

багатоаспектний характер та є складником соціальної освіти. Крім того, дослідниця 

обґрунтовує педагогічні закономірності підготовки фахівців соціальної сфери: 

залучення студентів до використання інновацій соціально-педагогічної роботи, 

пріоритет їхнього творчого розвитку та гуманізація професійної підготовки і 

набуття професійного досвіду взаємодії в соціумі [50].  

Між тим зауважимо на певній значущості для нашого дослідження наукових 

поглядів В. Поліщук щодо професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у 

системі безперервної освіти. Професійну підготовку соціальних педагогів 

розглянуто в наукових студіях дослідниці як багатовимірний, інваріантний феномен, 

що має випереджувальний характер та адекватний специфіці соціально-педагогічної 

діяльності в Україні й базований на інноваційних технологіях професійної 

підготовки (технології педагогічної комунікації та діалогізації, інформаційні 

технології й кредитно-модульне навчання) та фундаментальних наукових підходах 

(особистісно-діяльнісному, аксіологічному) [242, с. 299]. Науковець стверджує, що 

ефективну підготовку соціальних педагогів може забезпечити система неперервної 

професійної освіти, яка має цілісний, неперервний характер і включає як 

підсистеми: допрофесійну підготовку (допрофесійне навчання, профвідбір), 
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різнорівневу професійну підготовку у ВНЗ (освітньо-кваліфікаційного рівня – 

молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), післядипломне навчання [242, 

с. 134]. 

Варто зазначити, що А. Капська довела необхідність підготовки фахівців 

соціономічної сфери, здатних до вирішення етичних питань у конфліктних 

ситуаціях, нестандартного мислення, творчої діяльності в рамках університетського 

комплексу: автономного структурного підрозділу університету – університетського 

соціально-гуманітарного інституту та базового коледжу. Обстоюючи правомірність 

своєї думки, дослідниця вважає, що сучасна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів повинна будуватися на визначальному принципі світових 

університетських систем – інтеграції фундаментальної, спеціальної й професійної 

освіти та розширенні спеціалізацій соціальних педагогів з врахуванням сучасної 

соціальної проблематики [125]. 

У цьому напрямі в межах нашого дослідження великого значення набувають 

праці вчених Л. Султанової та Г. Штінової, у яких відображено проблему підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у навчальних закладах середньої професійної освіти 

І – ІІ рівня акредитації (у коледжах та училищах) як важливої складної ланки 

системи безперервної багаторівневої соціально-педагогічної освіти, побудованої на 

ранньому відборі майбутніх фахівців і створенні умов здобуття вищої професійної 

освіти в галузі соціальної педагогіки. Зокрема, Л. Султанова розробила концепцію 

моделі соціально-орієнтованої особистості майбутнього фахівця соціономічної 

сфери, зміст якої визначено в таких положеннях: центральна ідея підготовки – 

розвиток студента як суб’єкта освіти та соціальної взаємодії; формування базується 

на включенні студентів у різноманітні види професійно спрямованої діяльності; 

головні засоби навчання – комплекси завдань із теоретичного та практичного 

вирішення соціально-педагогічних проблем, що поступово ускладнюються [291].  

Ґрунтовною в контексті нашого наукового дослідження є думка Г. Штінової, 

яка зазначає, що ефективною підготовка можлива лише в рамках профільного 

соціального вишу за наявності комплексної системи підготовки соціальних 

педагогів спочатку в закладах вищої освіти І – ІІ рівня акредитації, вибудуваної на 
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єдиних науково-методичних засадах, орієнтованих на потреби соціальної сфери. 

Дослідниця наголошує на актуальності та потребі суспільства в соціальних 

педагогах, професійно підготовлених до роботи з різними категоріями дітей, що 

мають соціальні проблеми (соціальне сирітство, безпритульність, бездоглядність, 

наркоманія й алкоголізм, правопорушення). Автор зазначає, що такі фахівці 

педагогічного профілю стали необхідні в дитячих будинках і будинках дитини, 

соціальних притулках і кризових центрах [355].  

Важливою є позиція Г. Штінової щодо особливостей підготовки соціальних 

педагогів у рамках середньої професійної освіти, яка спрямована на соціалізацію 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в різних типах освітніх закладів: 

дошкільних установах, загальноосвітніх школах, центрах дозвілля та творчості 

дітей, дитячих будинках та інтернатних закладів. Основними видами діяльності 

соціального педагога у вищезазначених установах є надання допомоги дітям у 

подоланні проблемних ситуацій; організація їхнього дозвілля; створення 

сприятливих педагогічних умов для розвитку, виховання та освіти; організація 

просвітницької діяльності в мікросоціумі; співробітництво з батьками з питань 

виховання дітей; самоосвіта з метою самовдосконалення педагогічної майстерності 

[354, с. 106 – 107]. Зазначені наукові позиції досить близькі до сутності нашого 

дослідження в контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів у закладах 

вищої освіти І – ІІ рівня акредитації.  

Продовжуючи аналізувати особливості підготовки соціальних педагогів, 

звернемося до наукових пошуків С. Харченко, який розглядає соціально-педагогічну 

підготовку на основі ідей концепції „блокового” навчання, метою якої є формування 

у студентів спрямованості й установки на роботу в соціальній сфері, придбання 

соціально-педагогічних знань та оволодіння педагогічними вміннями, формування 

професійно-важливих якостей. Результатом соціально-педагогічної підготовки 

визначено готовність, яка включає науково-теоретичний, практичний, 

психофізіологічний та психологічний компоненти. Вичерпною є думка автора про 

те, що зміст соціально-педагогічної підготовки повинен бути соціально 

обумовлений, мати діагностичну й наукову спрямованість, прогностичний характер 
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і відображати регулювальну орієнтацію процесу навчання та віддзеркалювати 

зв’язок теорії з практикою [314, с. 232 – 235].  

У цьому ракурсі актуальним, на наш погляд, є наукова праця 

Н. Абрамовських, у якій доведено необхідність адаптування підготовки соціальних 

педагогів до соціальних умов та постійного її самоудосконалення. Адаптаційна 

система підготовки являє цілісну систему професійної освіти, що інтегрує 

загальногуманітарні, соціально-педагогічні знання та практичний досвід підтримки 

студентів для самореалізації. Щодо предмета нашого дослідження, то науковий 

інтерес становить практичний досвід Н. Абрамовських апробування 

фасилітативного управління освітньою діяльністю студентів у процесі підготовки, 

яке забезпечує стимулювання професійного навчання на основі творчого 

співробітництва. Дослідниця стверджує, що ефективною підготовка майбутніх 

соціальних педагогів буде за умови формування в них спеціальної ролі 

фасилітатора, яка забезпечуватиме особистісний професійний розвиток та 

рефлексію власних змін у процесі творчої діяльності [1].  

У контексті нашого наукового пошуку важливою є робота А. Безвесильної, 

яка в аспекті вирішення проблеми підготовки фахівців соціономічної сфери до 

використання інформаційних технологій особливу роль надає підготовці шкільних 

соціальних педагогів до роботи з девіантними дітьми. Дослідниця розробила 

методику підготовки з використанням комунікаційних технологій, що враховує весь 

спектр особливостей роботи з обдарованими та девіантними дітьми протягом 

навчання в школі. А. Безвесильна характеризує підготовку шкільного соціального 

педагога до взаємодії з девіантними дітьми, що спрямована на формування 

практичних умінь утворювати діагностичні програми для виявлення відхилень у 

поведінці, інформаційного реєстру девіантних учнів, Web-сайтів із тематики їхніх 

інтересів, мультимедіа-ігор для профілактики й корекції девіантної поведінки. 

Підготовка фахівців соціономічної сфери у вищезазначеному аспекті передбачає 

формування пріоритетних компетенцій: уміння вирішувати соціально-педагогічні 

завдання засобами сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
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вибирати методично доцільні програмні засоби для вирішення поставлених завдань 

та застосовувати методи захисту інформації [26]. 

Цінним для нашого дослідження є наукові переконання Т. Нікольської, яка 

характеризує процес професійної підготовки соціального педагога як 

цілеспрямоване навчання теоретичних аспектів гуманітарних і природничих наук, 

формування професійних умінь та навичок [212, с. 75]. Логіка аналізу поглядів 

науковця дозволяє продемонструвати важливі аспекти діяльності соціального 

педагога для надання професійної допомоги дітям: знання нормативно-правової 

бази діяльності соціальних закладів і технологій соціально-педагогічної діяльності з 

різноманітними категоріями дітей у важких життєвих ситуаціях; наявність 

професійно-важливих якостей та здібностей (емпатії, емоційної стійкості, 

доброзичливості, відповідальності, уміння зберігати конфіденційність інформації, 

мобільності під час взаємодії з різноманітними групами клієнтів);уміння приймати 

ефективні рішення та взаємодіяти з девіантними дітьми, прогнозувати результати 

діяльності й виявляти свою професійну позицію [212].  

Проведений аналіз джерельної бази дає змогу констатувати, що в науці 

склалися різноманітні уявлення про підготовку соціального педагога. Дослідники 

визначають її як процес та систему різнорівневої професійної підготовки у ВНЗ, яка 

включає формування комплексу систематизованих наукових знань, умінь, навичок, 

компетенцій майбутніх фахівців і передбачає формування творчого, мобільного 

соціального педагога, здатного взаємодіяти з клієнтами в складних умовах і 

компетентно вирішувати їхні проблеми в усіх типах соціальних закладів. 

Зазначені наукові позиції досить близькі до сутності нашого дослідження, 

проте розглядають підготовку дещо ширше, не враховуючи наявність аспекту 

взаємодії майбутнього соціального педагога з молодшими школярами девіантної 

поведінки, яка вимагає введення до складу підготовки інших компонентів, що 

базуватимуться на засадах фундаментальних аспектів теорії та практики підготовки 

фахівців соціономічної сфери. 

Детально зупинимося на розгляді наукових праць відповідно до другого 

напряму наукового пошуку, зокрема тих, що певним чином наближують нас до 
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проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки, ураховуючи специфіку аналізованої проблеми. 

Педагогічні ідеї М. Алемаскіна [9], П. Блонського [35], А. Макаренко [184], 

В. Кащенко [128], В. Оржеховської [221], В. Сухомлинського [292], С. Шацького 

[346] з профілактики та корекції правопорушень серед неповнолітніх є теоретичною 

базою для підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з учнями 

початкової школи девіантної поведінки. Вагомий внесок у зазначеному аспекті 

відіграють наукові роботи вітчизняних та зарубіжних учених останнього 

десятиліття, які розглядають підготовку педагогів до взаємодії з девіантними дітьми. 

Це, перш за все, праці Є. Бикової [49], Л. Вєйландє [58], С. Омельченко [219], 

Н. Пихтіної [237].  

Педагогічна рефлексія вищезазначених ідей учених-дослідників у контексті 

підготовки майбутніх фахівців до взаємодії з девіантними дітьми дозволила 

визначити такі погляди на вищезазначену проблематику: превенція та корекція 

девіантної поведінки учнів залежить від рівня підготовленості педагогів, що 

передбачає зміну підходів до організації професійно-педагогічної підготовки [49; 

58]; ефективність професійної діяльності з профілактики відхилень у поведінці 

сучасних учнів підвищується в межах  відкритої соціально-педагогічної системи, яка 

є багатофункціональним утворенням відкритого типу, що діє в межах 

валеонасиченого здоров’язбережувального простору та включає різноманітні 

соціальні інститути [219]; готовність студентів до роботи з девіантами – прикінцеве 

цілісне активне особистісне утворення, що є синтезом її мотиваційної, емоційно-

вольової, розумової, операційної підготовленості [49; 58]; готовність до педагогічної 

профілактики девіантної поведінки учнів – цілісне утворення особистості 

майбутнього фахівця, що характеризується наявністю в суб’єкта профілактичного 

впливу відповідної морально-психологічної позиції, яка інтегрує професійний 

інтерес, виробничий обов’язок, стимулює потребу власного пошуку навчально-

виховних шляхів педагогічної профілактики на основі набутих знань і практичного 

досвіду [237]; ефективність підготовки фахівців до взаємодії з девіантними дітьми 

забезпечена спрямованістю предметів психолого-педагогічного циклу на вивчення 
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проблеми девіантної поведінки та усвідомленням студентами її важливості, 

уведенням спецкурсів та активізацією практичної професійної діяльності [49], 

організацією комплексу тренінгових занять контекстного характеру [58]. 

 Прийняте нами до керівництва принципове положення вищезазначених 

науковців про сутність підготовки до діяльності з девіантними учнями полягає в 

тому, що підготовка студентів являє собою процес формування сукупності науково-

педагогічних знань, професійних умінь та навичок, а також особистісних якостей, 

що обумовлюють вирішення завдань взаємодії з девіантними дітьми. Варто 

відзначити, що підготовленість розглядаємо як кінцевий результат підготовки 

майбутніх фахівців до роботи з девіантними учнями та виступає фундаментальною 

умовою ефективного здійснення професійної діяльності з девіантами. 

Подальший аналіз наукових робіт у зазначеному вище контексті переконливо 

свідчить, що підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними 

дітьми в останні десятиліття переважно розроблена щодо вивчення теоретичного, 

методологічного та практичного складника професійної підготовки до взаємодії з 

девіантними підлітками. Це, зокрема, наукові студії М. Малькової [187], 

Н. Клішевич [133], Т. Мартинюк [190], В. Пятуніна [256], М. Ярошко [363]. 

Доцільно зауважити, що в наукових напрацюваннях зазначених вище авторів 

розкрито надзвичайно важливі аспекти теорії та практики вищої соціально-

педагогічної освіти, а отже, дозволяють нам підійти до процесу підготовки студентів 

у контексті соціально-педагогічної роботи з девіантними молодшими школярами. 

Великого значення дослідники надають вчасній профілактичній діяльності 

соціального педагога щодо підліткової девіантності, оскільки девіантна поведінка в 

підлітків стає сталою та різноманітною, що зумовлює необхідність її превенції в 

молодшому шкільному віці.  

Логіка наших міркувань щодо зазначеного вище полягає в тому, що успішне 

подолання збільшення кількості негативних соціальних відхилень у девіантних 

підлітків в країні, яке підтверджено в статистичних даних МВС України та 

дослідженнях вищевказаних науковців, можливе шляхом вчасної профілактичної 

роботи в молодшому шкільному віці та підготовки до аналізованого аспекту 
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майбутніх соціальних педагогів. За даними Т. Федорченко, серед підлітків 10 – 14 

років майже 65% хлопців та 40% дівчат спробували курити у віці до 10 років,  а 

найбільш ранній вік уживання алкоголю в Україні – 5 – 7 років [303].  

Розділяючи думку О. Хухлаєвої про те, що проблеми підлітка формуються в 

молодшому шкільному віці [320, с.42], зазначимо, що молодший шкільний вік є 

фундаментом розвитку моральних почуттів, цінностей, переконань і сенситивним 

для формування морально-етичних основ соціальної взаємодії та когнітивно-

емоційної сфери особистості, яка є передумовою єдності моральних знань і реальної 

поведінки дитини. Основою цього переконання стало дослідження М. Львової, яка 

визначила, що одним із факторів ризику підліткової девіації є соціальні відхилення в 

молодших школярів. Дослідниця експериментально довела, що профілактику 

девіантної поведінки підлітків базовано на управлінні процесом соціалізації дитини 

в молодшому шкільному віці за допомогою спеціально організованої програми 

морального розвитку учня та створення позитивного соціального середовища [182]. 

Зокрема, Т. Колєснікова стверджує, що в трьох четвертих (75 %) девіантних 

підлітків наявні відхилення у поведінці в початкових класах [141]. Отже, рання 

профілактика девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку попередить її 

урізноманітнення та фіксацію в наступному віковому періоді. Схожі ідеї можна 

спостерігати також у працях І. Козубовської [137], Р. Овчарової [218], 

В. Оржеховської [221], О. Поляновської [244], Г. Товканець [138], які наполягають 

на ранній превенції девіантності в молодшому шкільному віці.  

Осмислення поданих вище результатів досліджень учених дало змогу 

визначити актуальність проблеми девіантної поведінки дітей молодшого шкільного 

віку, яка полягає у вивченні, узагальненні й поширенні кращої практики роботи 

працівників соціально-психологічної служби щодо організації та проведення роботи 

з дітьми, схильними до девіантної поведінки, їхніми батьками й педагогами.  

Вивчення сучасної практики роботи соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами ми вважаємо обов’язковим за такими аспектами: 

характеристика девіантного молодшого школяра як об’єкта соціально-педагогічної 

роботи, що базовано на загальній теорії девіантноcті (О. Змановська [117], 
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Ю. Клейберг [131], В. Менделевич [196], Л. Шнейдер [351]) й визначення специфіки 

та змісту діяльності соціального педагога з молодшими школярами девіантної 

поведінки.  

Але передусім, на наш погляд, в аспекті вивчення додаткового напряму 

дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки доцільно провести аналіз дефініції 

„девіантна поведінка молодшого школяра”. Неоднозначність розуміння вченими 

девіантної поведінки як  наукової категорії зумовила різне тлумачення суті поняття 

„девіантна поведінка молодших школярів”. Проаналізувавши наукові дослідження 

[29; 67; 74; 83; 85; 104; 146; 151; 199; 220; 305; 310; 321] у хронологічному порядку з 

вищезазначеної проблеми, ми узагальнили дефініцію „девіантна поведінка 

молодших школярів” та представили її в додатку А. 

Спираючись на наведений доробок учених щодо визначення дефініції 

„девіантна поведінка молодших школярів” можемо стверджувати, що вона є 

відхиленням у поведінці учнів і виступає у формі негативних якостей та 

властивостей характеру (упертість, неслухняність, грубість, безвідповідальність, 

агресивність, сором’язливість, норовистість, лінь, розбещеність, брехливість), 

особливостей психічних процесів та емоційної сфери (злість, роздратування, 

капризи, вередування, афективність, підвищенна рухливість нервових процесів або 

загальмованість), поведінки, що суперечить правовим і моральним нормам 

суспільства (делінквентної – лихослів’я, свавілля, бешкетування, систематичне 

порушення дисципліни; адиктивної – уживання алкоголю та тютюну, навіть 

наркотичних засобів; психопатологічної – гіперсором’язлива, суїцидальна, гебоїдна 

поведінка та дромоманія). Поведінка девіантного учня початкової школи 

проявляється в негативному ставленні до норм соціально-цінної поведінки, 

дезадаптації, педагогічній занедбаності, важковиховуваності, несформованості „Я – 

концепції”, неспроможності долати складні життєві ситуації, невміння чи небажання 

виконувати вимоги дорослих, порушенні взаємодії дитини з соціумом за умови, що 

середовище ігнорує індивідуальні особливості молодшого школяра. Крім того, 
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девіантна поведінка молодших школярів виявляється в негативних формах та у 

просоціальній як обдарованість. 

Як зазначалося вище, у рамках нашої роботи також важливим є вивчення 

особливостей молодших школярів девіантної поведінки та основних форм 

професійної взаємодії з ними фахівців соціономічної сфери в ракурсі наукових 

розробок сучасності. Розпочнемо з аналізу наукової літератури, яка містить 

дослідження щодо проблем девіантності в молодшому шкільному віці.  

У контексті нашого наукового пошуку послуговуємося думкою А. Бєлкіна про 

те, що у визначеному віковому періоді важливим є не лише боротьба з недоліками 

поведінки, а й формування та розвиток позитивних сторін особистості, які 

блокуватимуть відхилення, діалектично перетворюючи їх у протилежні позитивні 

риси характеру [30]. У молодшому шкільному віці проявляються латентні форми 

відхилення, що знижують моральну опірність негативним соціальним явищам та 

створюють схильність до негативних впливів.  

Е. Рангелова та А. Сманцер характеризують молодший шкільний вік як 

початок прояву асоціальної спрямованості особистості, визначаючи такі фактори 

формування відхилень у поведінці: слабке уявлення про моральні норми життя 

дитячого колективу, відсутність навичок спілкування та дисциплінованої поведінки, 

незадоволеність відносинами в колективі, несприятливі умови життя в родині, 

несформованість уміння протистояти проявам аморальності культурними засобами 

та критично оцінювати й коригувати свою поведінку [280, с. 150].  

Цікавою є думка В. Поліщук про сучасні негативні утворення в дітей 

молодшого шкільного віку, що спричинені соціальними факторами: мультикове 

світосприймання, що сприяє екранному баченню реальності та зумовлює 

нівелювання моральних цінностей; тотальний зиск, який  призводить до 

перенесення моральних категорій у грошовий вимір і превалювання егоїстичних 

інтересів; лихослів’я та розподіл ролей у групі за принципом „сильний – слабкий”, 

поклоніння фізично сильному авторитету; дофенізм, який виявляється у відсутності 

безкорисливості, нехтуванні громадськими інтересами, формуванні скупості, 



33 

байдужості, відчудженні від суспільної праці, потребнісно-престижній егоїстичній 

орієнтації в досягненнях, домінуванні побутової моралі [243].  

Для молодшого шкільного віку притаманний етап природженої саморуйнівної 

поведінки, який пов'язаний із прагненнями дітей до ризикованої поведінки, 

особливо у хлопчиків. Високий рівень наслідування, сугестивності та допитливості 

можуть створити позитивне суб’єктивне сприйняття негативних відхилень 

поведінки та сформувати установку на престижність адиктивної поведінки 

[225, с. 34 – 35]. Зокрема, у молодшому шкільному віці посилюється соціоцентрична 

спрямованість особистості та формуються соціально обумовлені страхи, які 

викликають переживання невдач у навчанні та боязнь перед авторитетними 

дорослими.  

Довге перебування дитини у вищезазначеній ситуації провокує суб’єктивне 

відчуття непідконтрольності результатів діяльності та безпорадність, що призводить 

до підвищеної тривожності, дезадаптивності, зниження самооцінки, гнів до 

психотравмуючих чинників [320, с. 30 – 31]. Неуспішна навчальна діяльність, 

конфліктні відносини з учителем та низький статус у класі формують депривації 

потреби у визнанні та неадаптивні захисні механізми: у разі пасивного типу 

поведінки виникають замкненість, лінощі, апатія, відхід у фантазування; в 

активному – агресія та делінквентна поведінка [225, с. 35].  

Відхилення в молодшому шкільному віці можуть спричиняти комплекси 

факторів: низька пізнавальна активність та незрілість емоційно-вольової сфери, що 

не співвідносна з підвищенними вимогами до соціального статусу учня; 

психомоторна розгальмованість, підвищений сенсорний голод із потягом до гострих 

відчуттів; акцентуація інтересу до ситуації жорстокості, агресії з конфліктністю та 

запальністю. У відповідь на заборону чи вимогу в дітей із вищезазначеними 

симптомокомплексами виникає захисна реакція відмови (негативне ставлення до 

шкільних занять та їхні прогули), прагнення привернути до себе увагу 

(брутальність, бешкетування, невиконання вимог дорослих) та зростаючий потяг до 

асоціальних форм поведінки (дрібні крадіжки, виманювання грошей, уживання 

тютюну та алкоголю під впливом дорослих) [229]. Відповідно, роботу з молодшими 
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школярами потрібно концентрувати на плануванні заходів щодо забезпечення 

успішних результатів навчальної діяльності, на створенні стану емоційного 

благополуччя, яке визначається доброзичливим ставленням педагога та 

однолітків [30]. 

Для нашого дослідження важливим є тлумачення девіації як прояву 

важковиховуваності, педагогічної занедбаності, бездоглядності та соціального 

сирітства [68; 155; 294; 220; 221]. Зокрема, Н. Максимова виокремлює чотири типи 

важковиховуваних молодших школярів: педагогічна занедбаність, яка виявляється у 

формі синдрому психогенної шкільної адаптації; учні, у яких опірність педагогічним 

впливам обумовлена особливостями розвитку психічної діяльності (акцентуації 

характеру, емоційна нестійкість, труднощі в спілкуванні та навчанні); ситуативна 

важковиховуваність, викликана невмілими виховними діями; власне 

важковиховуваність, спричинена функціональними новоутвореннями особистості 

[186, с. 23]. Варто зауважити, що можливе поєднання деяких типів 

важковиховуваності, яке виникає шляхом нашарування негативних факторів на 

наявне неблагополуччя, що підвищує складність соціально-педагогічної роботи.  

В. Оржеховська характеризує важковиховуваність як порушення цілісності 

дитини, що обумовлена зниженням моральних настанов поведінки й втратою 

почуття відповідальності за вчинки. Науковець уналежнює соціальних сиріт, 

недисциплінованих і педагогічно занедбаних дітей до групи важковиховуваних 

учнів. Дослідниця визначає такі детермінанти важковиховуваності: наявність 

негативних соціальних зразків і прикладів поведінки, сімейні конфлікти, 

систематичні конфлікти зі значимими людьми, бездоглядність, антисоціальна 

родина, негативний вплив однолітків [221].  

В. Кутішенко наголошує, що учням початкової школи властиві такі 

особливості соціальної та педагогічної занедбаності: порушення образу „Я” 

(неадекватна самооцінка, незадоволена потреба у визнанні, підвищена образливість, 

негативізм, егоцентризм), нерозвиненість молодшого школяра як суб’єкта 

спілкування (слабка соціальна рефлексія, низький соціометричний статус, емоційна 

нестабільність, неадекватна поведінка, несприйняття ровесниками) та діяльності 
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(несформованість мотивів учіння, низька навчально-пізнавальна активність, низький 

рівень научуваності); специфічні індивідуально-типологічні особливості 

(дисгармонія розвитку, ригідність нервової системи, нерозвинена довільність 

психічних процесів) [166, с. 70].  

Логіка аналізу поглядів В. Філіпової дозволяє продемонструвати девіантну 

поведінку молодших школярів як особливий статус особистості дитини на осі 

„соціалізація – дезадаптація – ізоляція”. Непосильність вимог дорослих, 

перевантаження навчальними завданнями, негативна оцінка результатів навчання 

призводить до педагогічної занедбаності, яка в поєднанні з несприятливою 

ситуацією розвитку в сім’ї, школі й негативним стилем взаємодії з вчителем та 

однолітками призводить до шкільної дезадаптації, що провокує різноманітні 

відхилення в поведінці [305].  

Розділяючи вищезазначену думку дослідниці, О. Воробйова стверджує, що 

рівень соціальної адаптації є провідним показником просоціальної поведінки 

молодшого школяра та характеризується оптимальною рівновагою між цінностями, 

індивідуальними особливостями дитини та вимогами соціального оточення. 

Девіантну поведінку молодших школярів супроводжує дезадаптація у сферах 

соціального життя дитини (сім’ї, школи) та неадекватна самооцінка. Науковець 

визначає критерії позитивно спрямованої особистості молодшого школяра: 

сформованість ціннісних орієнтацій і комунікативної толерантності, оволодіння 

навичками навчальної діяльності та наявність моральних мотивів поведінки [67]. 

У дітей молодшого шкільного віку, на думку З. Шевців, часто наявні реакції: 

протесту й опозиції (активного протесту – неслухняності, брутальності, 

агресивності; пасивного протесту – інфантильна та аутоагресивна поведінка, 

псевдовтрата навички охайності, втечі з дому); відмови від їжі та спілкування з 

близьким середовищем; імітації (лихослів’я, алкоголізм, паління, носіння певного 

одягу та зачісок); тривожність і невпевненість [347, с. 89]. 

Щодо предмета нашого дослідження, то науковий інтерес становить 

практичний досвід І. Підласого, який обґрунтував три головні стратегії девіантної 

поведінки учнів початкової школи (задоволення вимог, реалізація влади, вчинення 
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помсти), рівні за ступенем соціальної небезпеки (неслухняність, пустощі, 

бешкетництво, проступок, негативізм, упертість, капризи, свавілля, грубість, 

зухвалість, недисциплінованість, правопорушення) та загальні причини відхилень 

(несприятлива спадковість, емоційна напруга, неправильне виховання в сім’ї та 

школі) [241, с. 160 – 165]. 

Опираючись на типологію поведінкових відхилень О. Змановської, можна 

дійти висновку, що для молодшого шкільного віку властива делінквентна поведінка 

у формі дрібного хуліганства, порушення шкільних правил та дисципліни, прогулів 

уроків, втечі з дому, брехливості, злодійства, вуличного хуліганства асоціальних 

безпритульних дітей (крадіжки, вимагання) поєднане з бродяжництвом, вживанням 

наркотичних речовин та алкоголю [117, с. 105]. Антисоціальну поведінку молодших 

школярів характеризує домінування фізичного насилля по відношенню до 

однолітків та менших дітей, жорстокість до тварин, знищення чужого 

майна [140, с. 149]. Аутодеструктивна поведінка виражена в курінні й залежності від 

токсичних речовин, комп’ютерних ігор та інтернет-адикцій [140, с. 150].  

Як видно, вчені-дослідники висловлюють різні точки зору стосовно 

особливостей відхилень у поведінці учнів початкової школи, але спільним для них є 

розуміння девіантної поведінки молодшого школяра як поведінки, яку визначають 

специфічні негативні властивості та обов’язкова можливість превенції чи корекції, 

зумовлених психологічними, економічними, соціально-культурними, соціально-

педагогічними, біологічними причинами.  

Продовжуючи аналіз науково-педагогічної літератури, зупинимося на 

педагогічних дослідженнях практичного спрямування – дисертаціях українських 

учених. Кількісний аналіз дисертаційних праць останніх п’ятнадцяти років виявив 

тенденцію до зростання наукового інтересу до проблем девіантності в молодшому 

шкільному віці. У всьому цьому масиві для нас особливий інтерес становлять кілька 

дисертацій, тією чи іншою мірою присвячених професійній підготовці фахівців 

соціономічної сфери до роботи з девіантними молодшими школярами. 

Вагома частина наукової літератури характеризує особливості профілактики 

девіантної поведінки молодших школярів. Так, у дисертації І. Данченко [85] 
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визначено багатогранність зазначеної проблематики та наголошено на залученні до 

її вирішення фахівців різних галузей науки й використання соціального, 

правозахисного і педагогічного, медичного, психологічного шляхів забезпечення 

превенції девіантної поведінки учнів початкових класів. На думку науковця, процес 

профілактики девіантної поведінки є специфічним складником загальної системи 

роботи навчальних закладів, державних і громадських організацій [85, с. 49]. 

Результати дослідження науковця стверджують, що превенція буде ефективною у 

разі удосконалення форм і методів профілактики у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи й впровадження інтерактивної педагогічної технології 

профілактики девіантної поведінки молодших школярів [85, с. 199].   

Специфіка дисертаційної роботи О. Дорогіної полягає в розробці змісту 

превентивного виховання для важковиховуваних молодших школярів – вихованців 

інтернатних закладах, яке являє собою комплексну, багаторівневу систему 

взаємозв’язаних дій, спрямованих на своєчасну діагностику й корекцію відхилень у 

поведінці, прогнозування та профілактику можливої деформації розвитку в 

майбутньому, що передбачає використання інформаційних і сугестивних методів 

педагогічного впливу, сприйняття дитини з опорою на позитивні очікування та 

організацію педагогічної підтримки і системи заохочень [93]. 

Зокрема, В. Оржеховська наголошує на реалізації системного підходу в 

профілактиці, що передбачає комплексну роботу з учнями, вчителями та батьками. 

Науковцем доведено особливе значення первинної профілактики девіантної 

поведінки – системи спеціальних превентивних заходів, спрямованих на запобігання  

відхилень у дітей молодшого шкільного віку [221]. 

На завершення аналізу профілактичного напряму щодо девіантної поведінки 

звернемося до наукового доробку О. Поляновської, у якому запропоновано 

авторське визначення дефініції „профілактика правопорушень дітей-сиріт 

молодшого шкільного віку” як соціально-педагогічної діяльності колективу школи-

інтернату, спрямованої на створення сприятливих соціально-педагогічних умов 

нейтралізації негативних впливів на вихованців молодшого шкільного віку 

(депривації, соціальної ізольованості, недостатності спілкування з дорослими, 
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неадекватної самооцінки) та попередження таких впливів із метою запобігання 

антисуспільних та антигромадських проявів у їхній поведінці [244].  

Цілком розділяємо думку автора дисертації, яка зауважує, що основними 

напрямами соціально-педагогічної профілактики правопорушень дітей-сиріт 

молодшого шкільного віку є вчасне виявлення схильності до протиправної 

поведінки, формування свідомого сприйняття правомірної поведінки, організація 

превенції на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, підвищення професійної готовності 

педагогічного персоналу у здійсненні профілактики правопорушень та створення 

факультативу для соціальних педагогів, вчителів і вихователів. 

Серед вітчизняних науковців, роботи яких виконано в корекційному аспекті, 

заслуговують на увагу напрацювання Н. Онищенко та О. Шарапової [220; 343]. 

Зокрема, Н. Онищенко стверджує, що педагогічна корекція правопорушень є 

невід’ємною частиною виховної та позашкільної роботи з неповнолітніми, сферою 

формування їхньої особистості та поведінки, що є необхідною ланкою цілісного 

безперервного процесу виховання – у школі, сім’ї, позашкільному середовищі. 

Науковець характеризує дитячі організації та об’єднання як один із суб’єктів 

корекційної роботи з девіантними молодшими школярами. На думку Н. Онищенко, 

корекція девіантної поведінки учнів початкової школи в дитячих громадських 

організаціях можлива через дотримання присяги й закону, діяльнісне навчання, 

реалізацію розвивальних та стимулювальних програм, систему заохочень і покарань, 

наявність індивідуальної корекційної програми (залучення дітей до особистісно-

значущої й соціально-позитивної діяльності, поетапна організація самовиховання 

учнів) [220].   

О. Шарапова вважає, що процес корекції поведінки молодших школярів буде 

ефективним, якщо він триватиме як постійна довготривала цільова програма з 

використанням психотерапевтичних методик, методу „природних наслідків”, 

„відшкодування”, „вибуху”, корекції через працю. У напрацюваннях науковця 

зосереджено увагу на корекції емоційної напруженості як першопричини девіантної 

поведінки в учнів початкової школи шляхом упровадження в начально-виховний 

процес спільних ігор, що вимагають стриманості безпосередніх спонукань, суворого 
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підпорядкування правилам гри та врахування інтересів інших гравців; тренінгів 

відповідальності за свої вчинки; поміркованих вимог до діяльності молодших 

школярів у соціумі [343].  

Ми не можемо залишити поза увагою узагальненя Н. Коношенко з проблеми 

реабілітації девіантної поведінки, оскільки дослідниця визначає соціально-

педагогічну реабілітацію як комплекс заходів, спрямованих на компенсацію 

соціальних відхилень у девіантних молодших школярів, відновлення в них 

порушених чи втрачених суспільних зв’язків і стосунків, що сприяє створенню 

цілісності „дитина – світ” через подолання неузгодженості стосунків дитини зі 

світом. Науковець вказує на актуальність проблеми підготовки працівників 

соціономічної сфери щодо реабілітаційної діяльності з девіантними молодшими 

школярами, яка передбачає формування особливої педагогічної позиції 

(усвідомлення сутності девіантної поведінки як порушення взаємин молодшого 

школяра зі світом та суб’єкт-суб’єктного характеру стосунків учня з соціумом, з 

педагогом; прагнення реалізовувати реабілітаційну діяльність на діагностичному, 

проектувально-діяльнісному та оцінювальному етапах) [146].  

Отже, аналіз дисертацій українських учених за другим напрямом [85; 93; 146; 

220; 244; 343] призвів до таких висновків, що, незважаючи на звернення уваги 

сучасних науковців до проблематики девіантності в учнів початкової школи, в 

Україні недостатньо розроблено тематику підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами. Осмислення поданих 

вище результатів досліджень учених стосовно діяльності фахівців соціономічної 

сфери з девіантними молодшими школярами дало змогу визначити такі напрями 

професійної взаємодії з девіантними учнями початкової школи: профілактичний, 

корекційний і реабілітаційний. У цьому ракурсі вищезазначене дає підстави 

обґрунтувати особливості соціально-педагогічної роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки.  

Узагальнюючи думки науковців Н. Коношенко [146], Н. Краснової, 

С. Харченко [316], можна віднести до закладів, де здійснюють соціально-

педагогічну діяльність із девіантними молодшими школярами: позашкільні 
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навчально-виховні заклади (центри позашкільної освіти, клуби за місцем 

проживання), навчальні заклади різного спрямування, реабілітаційні центри та 

притулки. Педагогічна рефлексія вищезазначених ідей вчених дозволила виділити 

напрями соціально-педагогічної роботи з девіантними молодшими школярами: 

профілактика девіантної поведінки (психологічна й педагогічна допомога родині; 

вияв дітей групи ризику; розвиток альтернативних форм навчання, виховання та 

сфери організації дозвілля дітей; психолого-просвітницька робота з розвитку 

особистості дитини та правова освіта; глибоке вивчення індивідуальних 

особливостей дітей та джерел позитивного й негативного впливу на них; 

профілактика шкільної дезадаптації, педагогічної та соціальної занедбаності), 

соціальний контроль негативного впливу на дитину (виявлення факторів 

аморального та кримінального впливу в сім’ї й неформальному оточенні, захист 

прав дитини, порушення питання про позбавлення батьківських прав, опіка й 

патронаж дитини), соціальна підтримка та реабілітація (створення позитивного 

педагогічного оточення та сприятливої атмосфери у формальній групі дитини, 

психологічна корекція й реабілітація, корекція сімейних відносин). Метою 

соціально-педагогічної роботи з девіантними дітьми є створення умов для їхнього 

повноцінного фізичного й психічного розвитку, успішної соціалізації та подолання 

особистісних проблем і конфліктів із соціумом [316, с. 15 – 19].  

Важливою для нашого дослідження є думка З. Шевців про сутність соціально-

педагогічної діяльності з дітьми різної девіантної поведінки, яка полягає в 

організації підвищеного піклування, виховання в них почуття власної гідності; 

попередження чи подолання різних видів відхилень у поведінці; у встановленні 

контакту з перевиховуваним. Відповідно, такий вид соціально-педагогічної 

діяльності базовано на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, яка реалізується 

профілактичною, просвітницькою, реабілітаційною, культурно-дозвіллєвою та 

корекційною функціями [347, с. 100 – 101].  

Український науково-методичний центр  практичної психології і соціальної 

роботи НАПН України підкреслює важливість профілактичної, превентивної  та 

корекційної роботи щодо прояву девіацій у дітей та визначає пріоритетні напрями 
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соціально-педагогічної роботи з девіантними неповнолітніми: здійснення соціально-

педагогічного патронажу, соціальної допомоги й захисту прав девіантів; 

консультація учнів, батьків, учителів та інших осіб з питань соціальної педагогіки; 

здійснення посередницької функції та представлення прав дітей у відповідних 

органах; вивчення особливостей діяльності й розвитку учнів в соціумі; дослідження 

спрямованості впливу мікросередовища та сімейного виховання на дітей; сприяння 

налагодженню позитивних міжособистісних взаємин у сім'ї, дитячих і дорослих 

колективах; допомога педагогам у вирішенні конфліктів із девіантними дітьми; 

сприяння позитивної соціалізації  дітей та збереження їхнього повноцінного 

психічного здоров’я; пропаганда здорового способу життя; організація соціально 

значимої діяльності дітей у соціумі [105, с.21 – 22]. 

З точки зору А. Капської, у молодшому шкільному віці особливо актуальною є 

первинна профілактика девіантної поведінки, що передбачає виховання 

антинаркогенної спрямованості особистості учня та його морально-психологічної 

стійкості до адиктивної поведінки. Цілком розділяємо думку дослідниці, яка 

зауважує, що педагогічна профілактика адиктивної поведінки молодших школярів 

має на меті формування моральних понять та уявлень про шкідливі звички, 

позитивний і негативний досвід взаємовідносин у соціумі, уміння усвідомлювати 

себе частиною природи та розуміти власні можливості [124, с. 383 – 384]. 

Обґрунтовуючи основні причини девіантності в молодшому шкільному віці 

(недостатність  емоційного тепла, конфліктні відносини, вороже ставлення та 

насилля в сім’ї; неадекватні методи виховання й тиск; соціальні стресові життєві 

ситуації; перебування учня в статусі об’єкта дискримінації; переживання сильного 

страху та  хронічного стресу, пов’язаного з навчанням у школі; втрата почуття 

власної гідності), В. Філіпова окреслює сфери профілактичного втручання: 

відносини дитини в сім’ї, у школі з однолітками та вчителями. На думку дослідниці, 

ці сфери є не лише факторами ризику формування відхилень у поведінці учня, але й 

фактором захисту дитини від виникнення девіантної поведінки [305].  

Зауважимо, що невід’ємною частиною соціально-педагогічної роботи в 

аспекті профілактики девіантності в учнів початкової школи повинна бути 
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профілактична робота з батьками та вчителями як авторитетними особами для 

молодших школярів. Підтвердження вищезазначеної думки знаходимо в науковому 

доробку О. Терновець, яка наполягає на обов’язковій профілактичній роботі з 

батьками та вчителями, що передбачає діагностико-просвітницький, особистісно-

психологічний (формування педагогічної культури й навичок демократичного 

стилю виховання) та практично-діяльнісний (корекція взаємовідносин у сім’ї) 

напрям соціально-педагогічної діяльності [294]. 

На актуальність проблеми попередження девіантності в молодших школярів 

вказують І. Парфанович та М. Фіцула, характеризуючи специфіку превентивної 

діяльності соціального педагога: наявність постійної діагностики рівня 

правосвідомості неповнолітніх, обов’язкове здійснення соціально-превентивного 

прогнозу розвитку відхилення; комплексність соціально-педагогічної превенції, що 

спрямована на нормалізацію стосунків дитини, її соціально-правового статусу, 

корекцію відхилень у правосвідомості, налагодження взаємодії всіх суб’єктів 

профілактичної роботи [308, с. 306 – 307].  

В. Алексєєва, спираючись на теоретичні дослідження й досвід практиків, 

стверджує, що соціально-педагогічна реабілітація девіантних дітей означає 

створення виховного розвивального середовища; відновлення й підтримка соціально 

значущих умінь, установок, навичок і звичок; регулювання соціально прийнятних  

форм поведінки та інтеграція девіантної особистості в суспільство. Зауважимо, що 

соціально-педагогічна реабілітація базована на принципах заміни домінанти в 

реабілітаційному процесі (головний вихованець), орієнтації на потенційну соціальну 

психологічну повноцінність особистості, постійному системному вивченні 

індивідуальності вихованця [8, с. 17].  

У контексті нашого наукового пошуку становить інтерес дослідження 

Г. Василенко, у якому розкрито основні напрями соціально-педагогічної корекції 

поведінки девіантних дітей молодшого шкільного віку: розвиток моральних 

почуттів (дружби, товариськості, обов'язку, гуманності) і вольових якостей, 

формування позитивної громадської думки та пізнавальних, інтелектуальних сил 

дитини. Науковець обґрунтовує структурні компоненти корекції поведінки 
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важковиховуваних учнів початкової школи: когнітивний (усвідомлення правил 

моральної поведінки), емоційно-ціннісний (моральне ставлення) і поведінково-

регулятивний (уміння виправляти власну поведінку, здатність до самокерування). 

Соціально-педагогічна корекція девіантності молодших школярів, на думку 

Г. Василенко, повинна будуватися на особистісно-орієнтованому та діяльнісному 

підході, що вплине на створення позитивного психологічного клімату в групі дітей 

та спонукатиме учнів до пошуку способів розв’язання проблем міжособистісних 

взаємин [51]. 

Осмислення поданих вище результатів досліджень учених стосовно 

особливостей взаємодії соціального педагога з девіантними молодшими школярами 

дало змогу визначити соціально-педагогічну діяльність із девіантними дітьми 

молодшого шкільного віку як вид професійної діяльності соціального педагога, що 

спрямовано на надання підтримки й допомоги в соціалізації та адаптації дитини 

шляхом реалізації профілактичної, корекційної, реабілітаційної діяльності з 

девіантом і його соціальним оточенням. 

На завершення аналізу науково-педагогічної літератури з досліджуваної 

проблеми звернемося до відособленої групи в складі джерел другого напрямку 

аналізу – до дисертаційних і монографічних робіт зарубіжних авторів, присвячених 

підготовці фахівців до взаємодії з девіантними молодшими школярами. У 

проаналізованій джерельній базі російських наукових студій подано досвід та 

оригінальні підходи до професійної підготовки педагогічних працівників 

загальноосвітніх організацій із питань профілактики та корекції поведінки 

молодших школярів: дисертації зі спеціальності 13.00.04 „Теорія та методика 

професійної освіти” І. Грінченко [83], М. Жукової [104], І. Мимріної [203], 

М. Морозова [199], І. Пацеки [232], Х. Раджабова [257]. Акцент у перерахованих 

авторів зроблено на вивченні особливостей девіантної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку, розробці й вивченні різних моделей підготовки педагогів до 

взаємодії з девіантними учнями початкової школи на основі особистісно-

орієнтованого, діяльнісного, рефлексивного, аксіологічного та системного підходів. 
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Щодо предмета нашого дослідження, то науковий інтерес становить 

практичний досвід упровадження вищезазначених науковців педагогічних умов 

підготовки до роботи з девіантними молодшими школярами: спрямованості 

 педагогічного процесу на перетворення мотиваційно-потребнісної сфери майбутніх 

учителів, урахування в студентів індивідуального когнітивного та операційного 

досвіду для професійного саморозвитку [199]; розвиток пізнавального інтересу й 

позитивної мотивації студентів, активізація самостійної роботи студентів і 

переростання її в самоосвіту [203]; використання технології підготовки щодо 

формування асертивності учнів та тренінгових форм взаємодії [232]; уведення в 

неперервну психолого-педагогічну практику ознайомлення студентів із методикою 

проектування програми індивідуальної підтримки девіантних молодших школярів із 

використанням ігрових технологій [83]; системна діагностика підготовленості 

студентів до успішного здійснення психолого-педагогічної взаємодії з девіантною 

дитиною та її сім’єю [104]; технологізація процесу підготовки, використання в 

навчально-виховному процесі народних ігор і фізичних вправ, використання 

активних методів навчання [257].  

У контексті нашого дослідження цінною є дисертація Л. Галкіної з підготовки 

соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку, 

яку автор характеризує як процес формування професійно-особистісної готовності, 

що здійснюється поетапно за рахунок використання системи педагогічних засобів – 

застосування активних форм і методів професійної підготовки, соціально-

педагогічної діяльності на практиці та в студентському науковому товаристві, 

консультацій і тренінгів. Для нашого наукового пошуку становить інтерес 

визначення рівнів сформованості готовності до роботи з обдарованими молодшими 

школярами (оптимального – системно творчого, допустимого – алгоритмізованого, 

критичного – непослідовно-ситуативного, неприпустимого – інтуїтивного) та 

основних напрямів її формування (теоретичного, практичного й особистісного), що 

реалізуються в процесі соціально-педагогічної практики й діяльності в 

студентському науковому товаристві [74].  
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Зауважимо, що в проаналізованій літературі зафіксовано сучасний науковий 

інтерес до проблематики підготовки майбутніх фахівців соціонімічної сфери до 

взаємодії з різноманітними категоріями девіантних молодших школярів. 

Наголосимо, що використання  зарубіжного досвіду професійної підготовки 

фахівців соціальної роботи збагачує соціально-педагогічну практику та теорію 

відповідно до вищезазначеної проблеми. Здійснюючи аналіз близьких до нашого 

дослідження праць, ми також намагалися враховувати особливості підготовки 

фахівців соціальної сфери в країнах далекого зарубіжжя.  

Не можна залишити поза увагою дослідження британської прискореної 

програми підготовки соціальних працівників „Фронтлайн” (м. Лондон, 

м. Манчестер), оскільки в ній наявний новаторський підхід до соціальної роботи з 

девіантними дітьми та передбачено формування досвіду студентів протягом року 

через практико-орієнтоване навчання шляхом взаємодії з „дітьми та сім’ями групи 

ризику” в соціальних агентствах для дітей при органах місцевої влади під 

керівництвом досвідченого соціального працівника-консультанта. До практики 

допускаються студенти, які пройшли теоретичне навчання  (46 днів навчання) щодо 

особливостей роботи з „особами групи ризику” та системного підходу розуміння 

проблем сімей і дітей. Лише після успішного проходження практики, студенти 

розпочинають на другому році підготовки індивідуальну роботу з вищезазначеними 

клієнтами в аспекті ведення окремого випадку соціальної роботи з дітьми та сім’ями 

„групи ризику” [352, с. 64 – 65]. 

Для підвищення рівня підготовки соціальних працівників Великобританії до 

роботи з „дітьми групи ризику” використовують очно-заочні (он-лайн) курси, 

наприклад 10-тижневий курс „Слухайте дітей” (університет м. Единбург). Таку 

форму підготовки передбачено для магістрів соціальних наук зі спеціалізацією на 

проблемі дитинства. Аналізований підхід полягає в гармонійному поєднанні on-line 

навчання та інтерактивних форм, реалізації проектів (антисоціальна поведінка й 

діти, стосунки „діти–дорослі”, здоров’я та добробут дітей, діти та проблеми 

пасивного тютюнопаління, проблеми „дітей групи ризику”) [352, с. 118 – 119]. 
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Ураховуючи предмет дослідження, розглянемо особливості професійної 

підготовки фахівців соціальної сфери у Франції, де одними з пріоритетних галузей 

їхньої професійної діяльності визначено захист дитинства, попередження конфліктів  

неповнолітніх із законом, соціальну підтримку дітей і неблагополучних родин. 

Відповідно до цього функціонують соціальні професії, які передбачають взаємодію з 

девіантними неповнолітніми: група професій соціального виховання – 

спеціалізований вихователь, вихователь-інструктор та інструктор із медико-

психологічної допомоги, об’єктом діяльності яких є дезадаптовані діти й підлітки; 

професії в галузі анімації – аніматор і соціокультурний аніматор, метою яких є 

формування позитивного дозвілля дітей та молоді; професії з надання допомоги за 

місцем проживання – технік із соціального та сімейного посередництва, асистент із 

надання допомоги за місцем проживання. У системі підготовки вищезазначених 

фахівців превалюють навчальні дискусії, відеозвіти й відеолекторії, фоторепортажі, 

навчальні фільми, робота в мережі Інтернет, розробка презентацій у PowerPoint, 

самостійна робота, робота над проектами та в групах аналізу практики, соціальна 

експертиза, складання соціального досьє. Майбутні фахівці соціального 

спрямування в процесі підготовки здобувають практичні вміння та навички в 

ознайомлювальній та професійній практиці, під час яких налагоджено тісну 

співпрацю керівника-референта, керівника практики та студента-практиканта [175]. 

Продовжуючи розглядати підготовку фахівців соціономічного профілю, 

звернемося до аналізу її аспектів стосовно вищих навчальних закладів Швеції, у 

яких запроваджено вивчення курсів поглибленої спеціалізації „соціальної роботи з 

дітьми та молоддю”. Вищезазначені фахівці задіяні в таких соціальних напрямах: 

превенція девіантної поведінки, соціальна підтримка й соціальна допомога дітям і 

підліткам без вилучення із сім’ї, інспекція у справах неповнолітніх, опіка. 

Теоретична підготовка соціальних працівників передбачає використання 

проблемних лекцій, бесід, дискусій, ділових і рольових ігор, тренінгів, евристичного 

й дослідницького методів. Наставництво виступає провідним методом практичного 

напряму підготовки, а на дослідницькому рівні – індивідуальні форми навчання. 

Неформальна освіта у вигляді волонтерства набуває важливого значення в системі 
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підготовки і визначається супервізією та менторством. Підготовка орієнтована на 

професійний та особистісний розвиток студента, здатного до творчого та 

нестандартного вирішення проблем сучасної дитини [162].  

Отже, спробувавши обґрунтувати власну позицію в контексті розгляду 

наукових досліджень із аспектів професійної підготовки студентів до соціально-

педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами, оглядово зауважимо 

на особливо цінних для нас напрацюваннях. Логіка аналізу поглядів вищезазначених 

вчених дозволяє визначити підготовку соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними дітьми як формування готовності, підготовленості, компетентності до 

різних видів діяльності (діагностичної, профілактичної, корекційної, 

реабілітаційної) та процес, що включає теоретичну й практичну підготовку. Аналіз 

науково-теоретичних праць дає змогу констатувати загальні тенденції професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів: збагачення професійного досвіду 

студентів за допомогою впровадження практико орієнтованих форм навчання на 

основі суб’єкт-суб’єктних відносин, діалогізація та спрямованість навчального 

процесу на самореалізацію студентів за допомогою педагогічної підтримки, 

тьюторства й наставництва. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними учнями передбачає використання комплексу ресурсів: внутрішніх – у 

формуванні професійно необхідних властивостей особистості, знань і навичок 

студентів, зовнішніх – упровадження певних педагогічних умов, які 

забезпечуватимуть ефективність навчально-виховного процесу. Варіативність 

професійної підготовки вможливлює використання різноманітних технологій, 

методик і підходів підготовки відповідно до типу девіантності дітей. Це дає змогу 

сформулювати тлумачення підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки, яку визначаємо 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 й корекції відхилень поведінки шляхом розвитку властивостей та 
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якостей особистості, необхідних для подальшої ефективної соціально-педагогічної 

діяльності. 

Виходячи з наведених вище засадничих положень розглянутих концепцій 

підготовки соціальних педагогів, обґрунтуємо наукові концептуальні підходи 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки, що розкривають її зміст: аксіологічний, особистісно-

діяльнісний, рефлексивний, партисипативний.  

Ми розділяємо позицію В. Поліщук, яка наголошує, що аксіологічний підхід 

актуалізує проблему підпорядкування змісту підготовки майбутніх соціальних 

педагогів формуванню в них ціннісних орієнтацій, необхідних для успішної 

діяльності та спрямованості особистості [242, с. 131]. Вважаємо, що система 

ціннісних орієнтацій соціального педагога виступає одним із структурних утворень 

його професійної та особистісної самосвідомості, що є стрижнем процесу 

професійного самовдосконалення. Прийняте нами до керівництва принципове 

положення дослідниці передбачає формування у студентів гуманістичних 

педагогічних цінностей, позитивної мотивації щодо взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, відповідальності за свою професійну діяльність, свідомої 

позиції про найвищу цінність майбутньої професійної діяльності – особистість 

молодшого школяра та „образу Я” як майбутнього професіонала. Мотиваційно-

ціннісний аспект підготовки є своєрідним саморегулятором діяльності студентів, що 

визначатиме гуманістичні професійні настанови й інтереси в процесі взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки. 

Особистісно-діяльнісний підхід передбачає центрацію на особистості як 

суб’єкті діяльності та власного розвитку в процесі навчання [114, с. 77]. На цій 

підставі можна висловити припущення, що підготовка майбутніх соціальних 

педагогів повинна являти собою особистісно-орієнтовану працю, якій характерне 

взаємопроникнення особистості в діяльність та навпаки. Згідно із зазначеним 

підходом майбутні соціальні педагоги залучатимуться до різноманітних напрямів 

роботи з девіантними молодшими школярами під час квазіпрофесійної діяльності та 

виконання завдань практики завдяки стимулюванню особистісної активності, що 
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сприятиме успішній професійній самоідентифікації. Такий концептуальний підхід 

уможливить формування індивідуального шляху становлення майбутнього фахівця, 

здатного використовувати інноваційний досвід взаємодії з молодшими школярами 

девіантної поведінки та засвоювати соціально-педагогічні технології роботи з 

вищезазначеною категорією дітей.  

У межах нашого дослідження великого значення набуває рефлексивний 

підхід, який відображає сукупність педагогічних принципів та умов організації 

процесу підготовки майбутніх фахівців соціонімічної сфери, спрямованих на 

активізацію саморозвитку професійних якостей, самопізнання особистості, 

усвідомлення студентами своєї професійної діяльності та стимулювання потреби до 

професійної інтеракції. Цілком розділяємо думку О. Вознюк та О. Дубасенюк, які 

зауважують, що рефлексивний підхід спрямовує освітню систему та процес 

професійного розвитку педагога на актуалізацію розвивальних педагогічних 

ситуацій, що формують рефлексію (самосвідомість, Я-концепцію) учасників 

освітнього процесу [97, с. 97]. Отже, рефлексивний підхід необхідно реалізовувати 

за допомогою принципу усвідомленої перспективи, що передбачає актуалізацію 

самостійно створюваної діяльності студентів у процесі підготовки до роботи з 

девіантними молодшими школярами.  

Обстоюючи правомірність використання в процесі підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами усіх 

вищезазначених наукових підходів, із метою конкретизації власної наукової позиції 

наголосимо, що зважаючи на предмет дослідження, ми схиляємося до використання 

й партисипативного підходу, оскільки вважаємо, що він вичерпно характеризує 

взаємодію „викладач – студент – наставник” на основі вільної ініціативи й 

індивідуальної відповідальності в процесі виконання стратегічних завдань сучасної 

освіти. Основою цього переконання стали дослідження І. Кравченко [156], 

О. Нікітіної [211] та Д. Сінка [274] у яких підтверджено, що партисипативний підхід 

передбачає демократичний стиль управління діяльністю студентів на основі 

полісуб’єктної діалогічної взаємодії, орієнтацію в начально-виховному процесі на 

сумісне прийняття рішень і сумісну продуктивну діяльність студентів, ініціювання 
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їхньої рефлексивної позиції. Для нашого дослідження значущість означеного 

підходу полягає в такому: саме в його контексті стає зрозумілим, чому діалогічна 

взаємодія та співуправління педагога й вихованця визначають принципи їхньої 

поведінки, спрямовують інтереси й потреби особистості в освітньому просторі на 

розвиток самостійності та здатності до саморозвитку, регулюють мотиваційну сферу 

студентів шляхом підвищення комфортності освітнього середовища.  

Партисипативний підхід визначає фасилітативну роль викладача, коли він є 

координатором процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів та прагне до 

створення конструктивного обговорення проблематики девіантності в молодшому 

шкільному віці, не нав’язуючи свою думку й організовуючи роботу в інтерактивній 

взаємодії (взаємодія в малих групах, творчі майстерні, тренінги, дискусії, імітаційне 

моделювання, ділові ігри).  

Звернення до партисипативного підходу обґрунтовує необхідність розробки 

нового змісту навчання студентів, що активізує реалізацію фасилітативної взаємодії 

майбутніх соціальних педагогів з молодшими школярами девіантної поведінки, 

інтерактивну спрямованість і відповідальність у студентів. Вищезазначений підхід 

можливий у системі квазіпрофесійної діяльності „майбутній соціальний педагог – 

девіантний молодший школяр” шляхом актуалізації демократичної атмосфери й 

розуміння унікальності девіантного учня, своєрідної проблем відхилень та здатності 

конструктивно її вирішувати.  

Проведений аналіз науково-педагогічної літератури, присвяченої різноманим 

аспектам професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки  уможливив  сформулювати такі висновки: 

1. Проблема професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки актуальна, складна й багатогранна для 

педагогіки вищої школи за своєю суттю в змістовному плані, з погляду організації її 

вирішення поєднує в собі теоретичні положення та практичні напрацювання. 

2. Аналіз сучасної наукової літератури з проблеми дослідження вимагає 

побудови її класифікації у двох напрямах: по-перше, це аналіз джерел у контексті 

розробленості різних аспектів сучасної підготовки майбутніх соціальних педагогів; 
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по-друге, це аналіз науково-педагогічних джерел, що дозволятимуть з’ясувати стан 

вивчення проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Додатковим напрямом визначено 

аналіз навчально-методичної літератури, наукових публікацій, монографій, 

дисертаційних праць, що характеризують особливості молодших школярів 

девіантної поведінки та основних форм професійної взаємодії з ними фахівців 

соціономічної сфери.  

3. Вивчення наукової літератури першого напряму дозволяє нам 

стверджувати, що проблема підготовки до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки є актуальною, її вирішення передбачає необхідність опори на 

численний фонд теоретичних і практичних знань у галузі педагогіки вищої школи й, 

відповідно, професійної педагогічної освіти. Серед сучасних дисертаційних робіт, 

близьких до предмета нашого дослідження, виявлено прикладні дослідження 

проблеми підготовки вихователів, учителів і психологів.  

4. Аналіз літератури за другим напрямом сприяв 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, підвищенна рухливість 

нервових процесів або загальмованість), поведінки, що суперечить правовим та 

моральним нормам суспільства. Девіантну поведінку молодших школярів визначено 

як відхилення в поведінці учнів, яке проявляється в дезадаптації, педагогічній 

занедбаності, бездоглядності, важковиховуваності, несформованості „Я-концепції” 

та характеризується делінквентністю (лихослів’ям, свавіллям, бешкетуванням, 

систематичним порушенням дисципліни), адиктивністю (гемблінг, уживання 

алкоголю й тютюну, навіть наркотичних засобів), обдарованістю. 

5. Звернення до досліджень із проблеми підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки вможливлює 

стверджувати відсутність одноголосності у визначенні сутності й підпорядкування 
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цього поняття. 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 та 

якостей особистості, необхідних для подальшої ефективної соціально-педагогічної 

діяльності. 

Аналіз науково-педагогічних джерел, які висвітлюють проблему професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молошими 

школярами, дозволяє позиціонувати розмаїття наукових підходів щодо підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності: рефлексивний, 

особистісно-діяльнісний, аксіологічний, партисипативний. 

6. Згалом аналіз наукової літератури з проблеми підготовки майбутнього 

соціального педагога до роботи з девіантними дітьми молодшого шкільного віку 

допомагає визначити в загальному вигляді основні напрями наукового дослідження, 

а саме: вивчення сутності та структури результату підготовки до взаємодії з 

девіантними учнями початкової школи, особливостей її функціонування; 

оптимізація процесу підготовки із позиції розробки й упровадження її педагогічних 

умов. 

 

1.2. Сутність та структура підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

 

Теоретичний аналіз наукової літератури, проведений у попередньому 

підрозділі, засвідчив, що підготовка  соціальних педагогів обов’язково передбачає 

певний результат. Результат підготовки соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки визначається рівнем підготовленості 

до даного напрямку їхньої професійної діяльності. Перш ніж розкрити його сутність, 

зупинимося на підходах науковців щодо визначення сутності поняття 
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„підготовленість”, зокрема „підготовленість до професійної діяльності соціального 

педагога”.  

У великому тлумачному словнику подано таке визначення загального поняття 

„підготовленість”: стан готовності для якої-небудь діяльності, поняття 

„підготовлений” – готовий для певної діяльності, здатний до неї [54, с. 767]. 

Підготовленість – оптимальний результат професійної підготовки і навчання 

особистості [239]. 

Нам імпонує думка І. Луценко, яка зазначає, що для оцінювання результату 

професійної підготовки доцільно використовувати термін „підготовленість”, що 

позначає результат, який не залежить від ситуативного стану особистості, її 

фізичних та психофізіологічних особливостей [178, с. 46]. Дослідниця вважає 

„підготовленість” індивідуальним результатом професійної підготовки, який 

включає сформовані особистісні якості, професійні цінності та ставлення, 

теоретичні знання, практичні вміння й навички щодо розв’язання професійних 

завдань [178, с. 51].  

В. Бодров стверджує, що професійна підготовленість є сукупністю 

кваліфікаційних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання типових та 

позаштатних трудових завдань, що визначає успіх у професійному становленні 

майбутнього спеціаліста [41, с. 17]. Аналогічною є думка Ю. Нікуліної, яка 

обґрунтовує професійну підготовленість як сукупність знань, навичок, компетенцій 

та особистісних якостей характеру для успішного професійного розвитку майбутніх 

спеціалістів і розширення перспектив їхнього працевлаштування [213, с. 88]. Цінним 

є переконання Н. Лизь про професійну підготовленість як сукупність знань, умінь і 

навичок, які узагальнюють види та специфіку професійних завдань майбутніх 

фахівців і належать до основної підструктури особистості – сфери досвіду, що 

формується шляхом традиційного навчання та практичної діяльності [180, с. 46].  

Погоджуючись із поглядами У. Агбаєвої, Л. Захарової, Л. Карамушки та 

А. Ліненко, визначаємо, що поняття „підготовленість” і „готовність” 

взаємопов’язані, вони характеризують результат підготовки з різних аспектів. 

Розділяючи думку У. Агбаєвої, вважаємо, що підготовленість – процес 
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професійного формування особистості майбутнього фахівця, що є істотною 

передумовою ефективності професійної діяльності. Зазначимо, що високий рівень 

підготовленості передбачає усвідомлене використання спеціалістом професійних 

знань і досвіду, якісне виконання професійних обов’язків та умінь відповідно до 

реально наявних педагогічних ситуацій [6].  

Л. Карамушка тлумачить підготовленість особистості як синонім готовності, 

характеризуючи стан психологічної готовності як тимчасову готовність, а 

підготовленість особистості як довготривалу готовність [126, с. 145]. 

Характеризуючи готовність, Л. Захарова вважає її одним із аспектів 

професіоналізму й готовністю до особистісного саморозвитку та професійної 

самоактуалізації, стверджуючи, що це готовність створювати, актуалізувати й 

розвивати потенціал професійної підготовленості [108, с. 117]. У структурі 

підготовленості дослідниця окреслює емоційний (відображає вимоги ситуації щодо 

особистих можливостей суб’єкта діяльності та його особистісний зміст того, що 

відбувається) і змістовий (взаємодія мотиваційного, когнітивного, функціонального 

аспектів життєдіяльності суб’єкта ) компоненти [108, с. 137]. 

Важливими є погляди А. Ліненко, яка розглядає підготовленість як тривалий 

вид готовності, що характеризує емоційно-когнітивну й вольову вибіркову 

прогнозувальну мобілізаційність у момент включення в діяльність певної 

спрямованості. Дослідниця вважає, що підготовленість становить найважливішу 

передумову успішної діяльності та формується заздалегідь у результаті спеціально 

організованих впливів. Підготовленість легко актуалізується, ґрунтується на досвіді, 

поєднує особистісний (емоційно-інтелектуальна, вольова, мотиваційна, що включає 

інтерес, ставлення до діяльності, відповідальність, мобілізацію сил, упевненість в 

успіху, керування своїми почуттями) та процесуальний (професійні знання, уміння, 

навички та засоби педагогічного впливу) компоненти. Ми цілком погоджуємося з 

А. Ліненко, що основними компонентами підготовленості до педагогічної діяльності 

є професійна самосвідомість, ставлення до діяльності, мотиви, знання про предмет 

та способи діяльності, навички та вміння практичного втілення цих способів, 

професійно значущі якості особистості [234, с. 227 – 228].  
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Схожі ідеї можна спостерігати в працях науковців М. Дьяченко та 

Л. Кандибович, які характеризують підготовленість як стабілізаційний момент у 

регуляції діяльності, яка включає такі компоненти: мотиваційний (позитивне 

ставлення до діяльності, професії, відповідальність за виконання завдань, почуття 

обов’язку), орієнтаційний (знання та уявлення про особливості й умови діяльності), 

операційний (володіння способами та прийомами діяльності, необхідними 

навичками і вміннями), вольовий (самоконтроль, самомобілізація, уміння керувати 

діями, з яких складається виконання обов'язків), оцінний (самооцінка своєї 

підготовленості та відповідності процесу вирішення професійних завдань 

оптимальним зразкам) [99, с. 37 – 38]. 

У психології існує особистісний підхід до трактування психологічної 

підготовленості до різних видів діяльності, який визначає її як систему якостей, 

властивостей та станів особистості. Цей підхід дозволяє вивчати аналізоване 

поняття на більш високому – особистісному рівні. Представники цієї концепції 

(М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Крутецький) вважають, що підготовленість є 

своєрідною формою відображення суб’єктом професійної діяльності та складним 

особистісним новоутворенням, багатоаспектною системою якостей, властивостей та 

станів, які дозволяють визначеному суб’єкту успішно створювати професійну 

діяльність [99; 160]. В. Крутецький наголошує, що підготовленість до діяльності – 

певний синтез складників: позитивне ставлення до діяльності, схильність займатися 

нею, індивідуальні психологічні особливості в сенсорній та розумовій сферах, що 

відповідають вимогам діяльності, певний фонд знань, умінь і навичок у відповідних 

галузях [160, с. 90]. 

У контексті вищезазначеного варто розглянути компоненти підготовленості за 

Є. Зеєром: мотиваційний (потреба й зацікавленість професією, уявлення про 

престижність спеціальності, матеріальна зацікавленість), емоційний (гордість за 

професію), пізнавальний (розуміння соціальної значущості й необхідності обраної 

професії, знання шляхів досягнення професійної мети), вольовий (уміння 

мобілізувати свої сили та долати труднощі на шляху досягнення мети) [112, с. 23].  
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Нам імпонує думка Л. Родіни, яка стверджує, що для соціального педагога 

найбільш значимою є психолого-педагогічна підготовленість, яка включає знання 

методологічних основ та категорій соціальної педагогіки; закономірностей 

соціалізації особистості; сутності освіти й виховання; законів анатомо-

фізіологічного та психологічного розвитку людини й заснована на гуманістично-

орієнтованих і суб’єкт-суб’єктних відносинах із клієнтом [263, с. 95].  

У межах нашого дослідження потребують уваги дисертації з формування 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів в аспекті розгляду змістовної 

наповненості структури підготовленості. У цьому напрямі в межах нашого 

дослідження великого значення набувають праці вчених, у яких  відображено 

особливості підготовленості. Звернемося до дисертації М. Солдатенкової, у якій 

підготовленість майбутнього соціального педагога до організації дозвілля 

характеризовано як сукупність професійних знань, умінь, навичок і якостей 

особистості фахівця, що виявлено в реалізації культурно-дозвільної діяльності та 

реалізовано в таких компонентах: мотиваційно-особистісному (мотиваційні потреби, 

воля, якості характеру), когнітивному (знання), технологічному (уміння й навички) 

[283].  

Не менш вагомим для повноцінного розкриття змісту підготовленості 

визначаємо дослідження О. Кириченко, у якому обґрунтовано підготовленість 

майбутнього соціального педагога як результат цілеспрямованого процесу 

підготовки, якому властива сукупність сформованих знань про специфіку діяльності 

з дітьми-сиротами, професійних умінь і навичок, а також особистісних якостей, 

необхідних для успішного вирішення завдань соціалізації дітей. Дослідниця 

виокремлює критерії підготовленості майбутніх соціальних педагогів: емоційно-

вольовий (працездатність, толерантність, комунікабельність, педагогічний такт, 

витривалість, наполегливість), когнітивний (знання про специфіку соціально-

педагогічної діяльності), мотиваційно-потребнісний (бажання спілкуватися та 

надавати допомогу), практично-дієвий (уміння проектувати соціально-педагогічну 

діяльність, взаємодіяти з іншими суб’єктами для надання допомоги клієнтам і  

виявляти резервні можливості дітей) [129]. 
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Під підготовленістю майбутнього соціального педагога як суб’єкта 

професійної діяльності К. Віцукаєва розуміє наявність професійних знань, умінь і 

навичок, спрямованих на ефективне забезпечення діяльності, що передбачає 

придбання в період вишівської підготовки досвіду суб’єктності: усвідомлення 

важливості рефлексії своїх соціально-педагогічних функцій; керування 

саморозвитком; готовність реалізовувати принцип безперервності професійного 

самовдосконалення у всіх наступних фазах професійного зростання [61, с. 7].  

З точки зору Л. Боднар, підготовленісь до професійної діяльності відображає 

теоретичні, технологічні, особистісні рівні підготовки соціальних педагогів до 

виконання своїх професійних обов’язків [40]. На думку В. Леонової, під 

підготовленістю фахівця соціально-педагогічної сфери доцільно розуміти 

інтегративне особистісно-діяльнісне утворення, що забезпечує збалансоване 

поєднання знань, умінь і сформованої професійної позиції, дозволяє розв’язувати 

проблеми, пов’язані із соціальним захистом дітей та нести відповідальність за 

наслідки своєї професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. 

Вищезазначена підготовленість знаходить своє відображення в мотиваційно-

ціннісному (мотиви професійного самовизначення та професійної діяльності, 

інтерес до способів і результатів праці), когнітивно-діяльнісному (система 

професійно-фахових знань), інтерактивно-комунікативному (навички професійно-

рольової поведінки, здатність приймати рішення й вирішувати конфліктні ситуації) 

та рефлексивно-перцептивному (соціально-перцептивні уміння) компонентах [172].  

Аналіз вищезазначених науково-теоретичних праць дає змогу констатувати, 

що оптимальним результатом професійної підготовки соціального педагога є 

підготовленість, яка є проявом довготривалого стану готовності та спрямовується на 

оптимізацію навчального процесу, забезпечуючи ефективний результат підготовки. 

Осмислення поданих вище результатів досліджень учених стосовно структурування 

підготовленості фахівців соціономічної сфери до професійної діяльності дало змогу 

визначити спільне й відмінне в їхніх поглядах щодо структури цього феномена.  

Спільним є те, що більшість науковців, по-різному називаючи той або інший 

компонент підготовленості, виокремлюють такі його складники, як фахові знання – 
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когнітивний компонент підготовленості; уміння й навички – діяльнісний компонент 

підготовленості; професійно важливі якості та властивості особистості – суб’єктний 

складник підготовленості; мотиви й цінності професійної діяльності – настановчий 

аспект підготовленості. Відмінність, головним чином, полягає у визначенні вченими 

кількості компонентів підготовленості соціального педагога та їх різноманітності у 

виборі показників, що, на нашу думку, можна пояснити особливостями певного 

виду професійної соціально-педагогічної діяльності й науковими позиціями 

дослідників. 

 Отже, під підготовленістю будемо розуміти результат підготовки спеціаліста 

до професійної діяльності. Якщо підготовка – це процес, то підготовленість – це 

результат, що відображає якість цього процесу. Для визначення поняття 

підготовленість студентів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

ми відштовхувалися від таких положень: результативний показник якості 

підготовки; динамічний різнорівневий і полікомпонентний комплекс якостей 

особистості та умінь і навичок, який має індивідуальну наповнюваність і різне 

співвідношення; показник, який не може розглядатися у відриві від „субстрату”, 

тобто від індивідуальних особливостей майбутнього фахівця; рівень розвитку 

професійно важливих якостей студента й системи професійних умінь, необхідних 

для успішного виконання майбутньої професійної діяльності [342].  

Отже, підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки тлумачимо як результат підготовки, який 

характеризує функції, знання, уміння, навички, професійно важливі якості 

особистості майбутнього соціального педагога в процесі взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, що реалізуватимуться у фаховій підготовці та є 

необхідними й достатніми умовами формування особистості майбутнього 

спеціаліста соціономічної сфери. Підготовленість студентів до роботи з девіантними 

молодшими школярами – це результат комплексної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до взаємодії з дітьми аналізованої категорії, що включає в себе 

такий рівень розвитку професійних властивостей, якостей та вмінь студентів, які 

забезпечують соціально-педагогічну допомогу й підтримку школярів, що знаходить 
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своє відображення в мотиваційно-ціннісному, особистісному, когнітивному, 

операційно-технологічному, оцінно-рефлексивному компонентах (схема 1.1). 

Сформованість усіх вищезазначених компонентів підготовленості забезпечує 

високу результативність у соціально-педагогічній діяльності з девіантними 

молодшими школярами. Переходячи до аналізу першого компонента – мотиваційно-

ціннісного, визначимо його настановчу спрямованість у формуванні підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки. 

Послуговуємося думкою О. Драгунової, що процес професійної підготовки 

соціального педагога аксіологізованого за рахунок наповнення її особистісним 

змістом для кожного студента, активізації професійної мотивації та формування 

системи ціннісних орієнтацій. Особливо важливим у процесі підготовки, на думку 

дослідниці, є формування мотиваційно-ціннісного ставлення соціального педагога 

до своєї професійної діяльності. 

Воно репрезентує внутрішню позицію особистості фахівця, яку визначають 

цінності соціально-педагогічної діяльності (цінності життя, поваги людської 

гідності, благополуччя людей); усвідомленість мотивів і задоволеність професійним 

вибором; активність та наполегливість в освоєнні професії; усвідомлення соціальної 

значущості професії соціального педагога та наявністю стійких професійних 

інтересів до соціально-педагогічної діяльності [95]. 

Цілком розділяємо думку В. Поліщук, яка зауважує, що у структурі 

особистості соціального педагога виділяють такі основоположні компоненти: 

мотиваційний – забезпечує врахування й формування інтересів, нахилів суб’єктів 

соціально-педагогічної діяльності; ціннісний компонент – визначає ставлення 

соціального педагога до себе і до клієнтів, представників професійного 

співтовариства й визнання ним цінностей професійної діяльності та трансформацію 

їх у внутрішні переконання [242, с. 125].  
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Процес формування професійної мотивації витлумачують як послідовне 

формування потреб у самоактуалізації, самореалізації майбутнього фахівця 

(внутрішньо організована позитивна мотивація) та як потреба надавати допомогу 

людям, приносити користь суспільству й потреба в повазі) [268]. Основою 

професійного становлення соціального педагога, на думку В. Масленникової, є 

позитивне ставлення майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності, 

стійкі професійні мотиви й наявність соціально важливих ціннісних орієнтацій 

[192].  

Вважаємо, що мотиваційно-ціннісний компонент передбачає активізацію 

особистісно значущого ставлення до об’єкта професійної діяльності, що проявлено в 

таких показниках: позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими 

школярами, соціальна відповідальність за роботу з вихованцями, ціннісні соціальні 

орієнтації, інтерактивна спрямованість особистості на взаємодію з дітьми. Він має 

особливу значущість, оскільки включає потреби та інтереси майбутніх спеціалістів. 

Ці компоненти спонукають і регулюють активність студентів, реалізують її в 

професійній діяльності й визначають ставлення до майбутньої взаємодії з дітьми 

досліджуваної категорії [337]. 

Особливий компонент у діяльності соціального педагога з дітьми девіантної 

поведінки, на думку Р. Овчарової, – це, передусім, його цінності, мотиви, установки 

[218, с. 106]. Науковець окреслює три варіанти взаємозв’язку особистісного та 

професійного в соціального педагога: соціально-педагогічна діяльність не важлива, 

її виконання формальне, соціально-педагогічна діяльність – одна з особистісно 

значимих видів діяльності, соціально-педагогічна діяльність є пріоритетною у змісті 

життя [218, с. 106].  

Такий взаємозв’язок впливає на характер спілкування соціального педагога з 

девіантними дітьми, тому формування третього типу сьогодні є важливою 

соціально-педагогічною проблемою. Оскільки соціальний педагог повинен нести 

відповідальність за свої професійні дії та їхні наслідки, розуміти межі своєї 

компетентності, соціальна відповідальність є одним із особливих показників 

мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості майбутніх соціальних 
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педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами. За своєю структурою 

соціальна відповідальність є складним утворенням, яке взаємодіє з усіма іншими 

якостями особистості.  

Зокрема, Т. Гурлєва розглядає відповідальність як інтегративну якість, що 

відображає моральну спрямованість людини, її активне та творче ставлення до 

життя, здатність до вчинку й готовність відповідати за наслідки своїх дій. 

Погоджуючись із думкою дослідниці, вважаємо, що відповідальна особистість 

виражає та захищає соціальні норми, вона спрямована на побудову гуманних 

стосунків, орієнтованих на повну реалізацію у своєму житті вищих моральних і 

духовних цінностей [84, с. 29]. Із позиції психологічного знання соціальну 

відповідальність розглядають як регулятор поведінки особистості (К. Муздибаєв) 

[202], безпосередньо пов'язаний із ціннісними орієнтаціями, морально-ціннісними 

мотивами (К. Абульханова-Славська) [3], і рівнем усвідомлення суб'єктом ставлення 

до виконуваної дії (Л. Дементій) [86].  

Педагогічна рефлексія поглядів В. Волкової дає змогу визначити групи 

цінностей соціально-педагогічної діяльності: цінності альтруїстичного характеру, 

які відображають специфіку професійної діяльності (допомоги іншому); цінності 

етичної відповідальності перед професією (захист гідності професії, дотримання й 

примноження її етичних принципів; цінності, пов’язані з потребами самореалізації, 

самоствердження й самовдосконалення особистості, досягнення професіоналізму в 

професійній діяльності [64, с. 21]. 

В аспекті проблематики нашого дослідження, базуючись на переконаннях 

В. Сластеніна та Г. Чижакової [278], визначаємо цінності соціальних педагогів як 

аспект мотивації та ціннісні орієнтації як різновид професійних соціальних 

установок, які вважаємо провідними в структурі регуляції поведінки студентів. 

Отже, погоджуючись із думкою В. Поліщук [242, с. 118], наголошуємо на тому, що 

для соціального педагога характерна основна орієнтація на найвищу цінність – 

людину з її неповторною індивідуальністю. Прийняте нами до керівництва 

принципове положення про ціннісні соціальні орієнтації соціального педагога 

вимагає визначення найважливішої цінності в процесі взаємодії з девіантним 
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молодшим школярем – усвідомлення самоцінності особистості девіантного учня, 

його права на реалізацію своїх здібностей та інтересів. 

Основним показником мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості 

соціального педагога є професійна спрямованість, яку Є. Науменко трактує як 

усвідомлене, активно-дійове ставлення до професійної діяльності [207, с. 8]. Варто 

відзначити наукову позицію Л. Габдуліної, яка розуміє вищезазначену 

спрямованість як готовність особистості до певного сприйняття взаємодії з 

партнером та певним чином спрямованої поведінки по відношенню до нього [71]. 

Взаємодія соціального педагога з девіантними молодшими школярами передбачає 

наявність особливого виду спрямованості – інтерактивної, яка пов’язана з 

діалогічною та узгодженою взаємодією, яку визначає потреба в спілкуванні, 

прагнення підтримувати позитивні взаємовідносини. Інтерактивна спрямованість 

актуалізує встановлення психологічного контакту соціального педагога з 

девіантною дитиною та формування позитивної атмосфери в процесі їхньої 

взаємодії.  

Розглядаючи характеристику підготовленості соціального педагога до роботи 

з девіантними учнями початкової школи, наголошуємо на особливій важливості 

особистісного компонента, який репрезентує система професійно важливих 

властивостей і якостей, що формуються в процесі навчання: соціальна креативність, 

здатність до емпатії, особистісна зрілість, стресостійкість. Рефлексія наукової думки 

В. Бочарової транслює основні особистісні якості, які впливають на успішність 

роботи соціального педагога з дітьми девіантної поведінки: емпатія, 

екстравертність, фасілітаційна здібність, креативність, здатність до посередництва 

між особистістю та соціумом [286].  

Ю. Галагузова визначає основні групи особистісних якостей соціального 

педагога: морально-гуманістичні якості, зумовлені специфікою цього виду 

професійної діяльності (любов до людей, гуманність, доброзичливість, альтруїзм, 

милосердя, терпимість); психологічні характеристики, що забезпечують професійну 

придатність до даного виду діяльності (високий рівень проходження психічних 

процесів, емоційних і вольових характеристик, стресостійкість); психоаналітичні 
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якості, які створюють основу для самовдосконалення; психолого-педагогічні якості, 

які забезпечують налагодження ефективних взаємовідносин (комунікабельність, 

емпатійність, толерантність, перцептивність, візуальність, красномовність, 

тактовність) [72, c. 118]. 

Зрозуміло, що без творчого аспекту особистісного компонента підготовленості 

соціально-педагогічна діяльність перетвориться в ретрансляцію інформації. На 

ринку освітніх послуг потрібні фахівці, здатні до критичного мислення, творчості та 

гнучкості у вирішення професійних завдань. За твердженням Д. Богоявленської, 

креативність окреслює здібності індивіда, що характеризуються здатністю до 

продукування принципово нових ідей [39, с. 44]. Дещо відмінної точки зору 

дотримується О. Дубасенюк, визначаючи термін „креативний” як творчість, що „не 

тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату” 

[96, с. 27]. В. Боксгорн обґрунтовує креативність соціального педагога як здатність 

трансформувати засвоєний досвід соціально-педагогічної діяльності, у ході якого 

відтворюється творчо та трансформується  продукт праці в активний суб’єкт [42].  

Продовжуючи вивчати особливості творчості соціального педагога, 

звернемося до розгляду соціальної креативності, яку вважаємо стійкою системною 

властивістю особистості, що полягає в сензитивності до нових ідей та прагненні до 

виходу за межі заданої проблеми в діяльності [356]. У цьому напрямі в межах 

нашого дослідження великого значення набуває  наукова праця А. Попеля, у якій 

відображено соціальну креативність як властивість особистості оперативно 

знаходити й ефективно використовувати оригінальні творчі рішення в 

міжособистісному спілкуванні [246]. На підставі аналізу поглядів вченого 

наголосимо, що основними компонентами соціальної креативності студенів доречно 

визначити комунікативну й поведінкову сенситивність (адекватність 

інтерпретування девіантної поведінки учнів початкової школи й використання 

різноманітних стилів спілкування), соціальну уяву (моделювання взаємодії з 

вищезазначеною категорією дітей), здатність до самоактуалізації. Під соціальною 

креативністю в процесі діяльності з девіантними молодшими школярами розуміємо 
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здатність оперативно знаходити та ефективно застосовувати нестандартні, 

оригінальні творчі рішення ситуацій міжособистісної взаємодії.  

Аналіз педагогічних джерел [61; 72; 172; 242; 314] засвідчує, що науковці 

визначають емпатію однією з важливих інтеграційних якостей особистості 

соціального педагога. Обстоюючи правомірність усіх поглядів дослідників, із метою 

конкретизації власної наукової позиції підкреслимо, що зважаючи на предмет 

нашого дослідження, ми схиляємося до наукових переконань С. Харченко 

[314, с. 251]. Оскільки вважаємо, що емпатія допомагає побачити проблему очима 

девіантного молодшого школяра, стати на його позицію, розділити інтереси й 

турботи дитини. Підсумовуючи, зауважимо, що здатність до емпатії професійно 

важлива якість соціального педагога під час взаємодії з девіантними учнями 

початкової школи, що дає змогу зрозуміти їхню поведінку, встановлювити 

позитивну атмосферу діалогічної  взаємодії.  

Аналіз науково-теоретичних праць [92; 100; 318] уможливлює констатувати 

важливість формування особистісної зрілості в майбутніх соціальних педагогів для 

самоактуалізації під час професійної підготовки. Погоджуючись із твердженням  

Т. Хмуринської про те, що формування зрілості майбутніх соціальних педагогів є 

запорукою підготовки висококваліфікованого працівника соціономічної сфери, 

визначаємо особистісну зрілість як один із показників досягнення 

підготовленості [318].  

Опираючись на наукову думку О. Штепи [353], розглядаємо особистісну 

зрілість соціального педагога як динамічний інтегративний елемент структури 

особистості  фахівця та вияв  його особистісного потенціалу, що в процесі взаємодії 

з девіантними учнями початкової школи базовано на важливих імперативах: 

толерантності, готовності ризикнути, здатності відмовитися від стереотипів та 

установок, уміння побачити проблему з різних точок зору, ініціативності, 

самоповаги.  

Зазначені наукові позиції С. Маркової досить близькі до сутності нашого 

дослідження та характеризують особистісну зрілість педагога як опосередковану 

здатність до усвідомлення емоційного стану, визнання індивідуальності та цінності 
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суб’єктивного досвіду вихованців, утвердження позиції ненасилля у 

взаємовідносинах із девіантними дітьми, підсилення чутливості до потреб учнів та 

емоційної близькості з ними. Ми цілком погоджуємося з дослідницею в 

обґрунтуванні особистісної зрілості педагога як умови компенсації соціальних 

відхилень у дітей [189].  

У контексті нашого наукового пошуку актуальним є переконання Н. Дідик у 

тому, що особистісно незрілий соціальний педагог не надасть ефективної допомоги 

клієнту та поглибить наявну проблему [92]. Тому підготовка майбутнього фахівця 

соцономічної сфери потребує формування особистісної зрілості як неодмінної 

умови ефективної взаємодії з девіантними молодшими школярами. Зазначимо, що  

особистісна зрілість забезпечує успішну самореалізацію соціального педагога в 

професійній діяльності, гармонізацію у взаємодії з навколишніми та відображає 

вищий рівень сформованості змістовної єдності особистісних та професійних 

властивостей [100].  

У дослідженнях І. Богданової [36, с. 50] та Ю. Галагузової стресостійкість 

визначено як складник особистісної характеристики соціального педагога 

[72, с.118]. Професія соціального педагога належить до стресогенних, тому важливо 

формувати в майбутніх фахівців стресостійкість – інтегративну характеристику 

особистості, яка передбачає адекватне реагування на середовище, засвоєння 

соціального досвіду, уміння ставити цілі та досягати результату, сформованість 

навичок подолання стресових ситуацій та прогнозування подій, здатність до 

рефлексії, розуміння себе, інших людей та їхніх взаємовідносин [59]. Згідно з такою 

логікою, ми погоджуємося з С. Вольхіним та Т. Галкіною щодо стресогенності 

соціально-педагогічної діяльності, яка передбачає залучення соціального педагога в 

тривале напружене емоційне спілкування, критичні ситуації під час взаємодії з 

складним контингентом клієнтів, що призводить до професійної деформації 

особистості спеціаліста [75].  

Важливою є позиція C. Візітової, яка визначає основні структурні компоненти 

стресостійкості педагога: психологічна й емоційна врівноваженість, активність, 

ассертивність, терпимість та аутопсихологічна компетентність та навички 
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подолання стресу [59]. Виходячи з тематики нашого дослідження, доречно 

розглянути напрацювання С. Суботіна, який вважає стресостійкість 

метаіндивідуальністю педагога та стверджує, що учням стресостійких викладачів 

характерна доброзичливість, емоційна стійкість, безпечність, розслабленість, а 

нестресостійким – холодність, емоційна нестійкість, напруженість [290]. 

Осмислення поданих вище думок учених щодо стресостійкості дає змогу визначити 

її як професійно важливу особистісну якість соціального педагога в процесі 

взаємодії  з девіантними молодшими школярами. Отже, стресостійкість є 

інтегральною властивістю цілісної особистості, взаємопов'язаною з багаторівневою 

системою елементів, що представлені комплексом когнітивних, інтелектуальних, 

емоційних, особистісних властивостей [341].  

Подальша логіка дослідження передбачає звернення до проблеми визначення 

обсягу знань соціального педагога в аспекті підготовленості до роботи з 

девіантними молодшими школярами. Майбутній соціальний педагог повинен 

володіти певною сукупністю знань, які можна підлаштовувати залежно до 

особливостей діяльності з вищезазначеною категорією дітей.  

Враховуючи результати узагальнення системи професійних знань соціального 

педагога Р. Овчарової [218, c. 39 – 40], змоделюємо групи соціально-педагогічних 

знань  щодо підготовленості до взаємодії з девіантними молодшими школярами, які 

можна представити як сукупність трьох компонентів: теоретико-методологічні 

(комплексне знання про сутність та специфіку девіантної поведінки в молодших 

школярів девіантної поведінки), методичні (знання провідних принципів 

діагностики, корекції, профілактики девіантної поведінки), прикладні (знання про 

особливості організації різних видів соціально-педагогічної діяльності).  

Вищезазначені знання стануть дієвими, інтеріорізуючись у свідомість 

майбутнього фахівця, що передбачає активізацію когнітивного компонента 

підготовленості. Підготовка включає не лише засвоєння теорії девіантології, 

системи понять, тенденцій, основних закономірностей формування девіантної 

поведінки в молодшому шкільному віці, але й глибокі взаємозв’язки 

вищезазначених знань із педагогічними, психологічними, соціальними циклами 
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предметів та їхню  взаємозалежність, вивчення динаміки яких дозволяє сформувати 

у студентів підготовленість до вирішення соціально-педагогічних завдань із 

девіантології. У процесі теоретичного пізнання наявне виділення реальних, дійсних 

елементів явища девіантності в молодшому шкільному віці та формування знань про 

специфічні види  професійної діяльності соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами, що сприяє інтеріоризації  практико-орієнтованих знань.  

Знання взаємопов’язані з уміннями, які, на думку І. Харламова, є способами 

застосування засвоєних знань на практиці [313, с. 56]. Зміст когнітивного 

компонента підготовленості до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки зумовлює стратегію діяльності з учнями початкової школи. Операційно-

технологічний компонент, заснований на комплексі соціально-педагогічних умінь, 

характеризує реалізацію цієї стратегії. Соціально-педагогічна діяльність із дітьми 

вищезазначеної категорії залежить від рівня сформованості всіх компонентів 

підготовленості, а її високий рівень визначає сукупність знань і умінь: соціально-

педагогічних знань із девіантології дитинства, комунікативних та організаторських 

умінь, володіння специфічними професійними технологіями, реалізації методів і 

прийомів взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

У майбутніх соціальних педагогів повинен сформуватися операційно- 

технологічний компонент, що включає соціально-педагогічні вміння й навички. 

Р. Овчарова виокремлює такі професійні вміння соціального педагога: аналітичні, 

прогностичні, проективні, рефлексивні, комунікативні [218, с. 9 – 10]. Зміст 

практичної підготовленості студентів складають уміння педагогічної взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки. „Уміння педагогічної взаємодії в 

соціально-педагогічній роботі, – наголошено з цього приводу в монографії 

С. Харченко, – це набута соціальним педагогом здатність до взаємодії з дітьми та 

дорослими, заснована на актуалізації соціально-педагогічних знань і навичок, 

творчому використанні форм і методів роботи, уживаних в умовах системи 

розпоряджень, що йдуть від реальних соціальних і виховних завдань” [314, с. 245]. 

Педагогічні вміння визначають різноманітні дії педагога та репрезентовані у 

функціях педагогічної діяльності [114].  
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На думку І. Богданової, функції соціально-педагогічної діяльності є 

основними напрямами роботи соціального педагога, в яких конкретизовано її зміст 

[36, с. 51]. Визначаючи вміння, дослідниця наводить їхній перелік: комунікативні, 

організаторські, прогностичні, охоронно-захисні, діагностичні, профілактичні, 

корекційної-реабілітаційні, соціально-терапевтичні. Аналогічної думки 

дотримується В. Поліщук, яка виокремлює в операційній структурі готовності такі 

вміння соціального педагога: аналітичні, комунікативні, організаторські, 

діагностичні, дидактичні, проектувальні [242, с. 117].  

Ураховуючи результати аналізу практичної соціально-педагогічної діяльності 

вченими І. Богдановою, Р. Овчаровою, В. Поліщук та особливостей діяльності з 

девіантними молодшими школярами, яку вивчено в попередньому підрозділі 

дисертаційної роботи, визначимо складники операційно-технологічного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними учнями 

початкової школи:  

- організаційні вміння (планування роботи з девіантними дітьми, творче 

використання різноманітних форм та методів впливу; організація діяльності з 

клієнтами; узагальнення й систематизація досвіду взаємодії);  

- комунікативні вміння (створення індивідуального підходу до дітей 

девіантної поведінки та атмосфери комфортності, розуміння психологічного стану 

клієнтів; підбір оптимальних засобів та прийомів спілкування);  

- уміння добирати методи та прийоми взаємодії з девіантними молодшими 

школярами;  

- володіння специфічними професійними вміннями (діагностичними – вибір 

оптимального діагностичного матеріалу відповідно до проблеми відхилення, 

розробка програми дослідження особистості девіанта, інтерпретація результатів 

діагностичної роботи, використання її результатів у подальшій взаємодії з 

вихованцем; психотерапевтичними – соціально-терапевтична допомога в 

індивідуальній та груповій формі; профілактичними – володінння прийомами 

впливу на девіантного молодшого школяра, здійснення пропагування здорового 

способу життя та попередження девіантності в початкових класах; прогностичними 
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– створення адекватного прогнозу соціалізації девіантної особи; корекційними – 

здійснення корекційної роботи щодо всіх різновидів девіантності молодшого 

школяра та його соціального оточення; реабілітаційними – соціально-педагогічна 

реабілітація) [333].  

Професійні вміння зі взаємодії з дітьми вищезазначеної категорії повинні 

перетворитися на свідому систему гуманістичних ціннісних орієнтацій, головними з 

яких для соціального педагога виступає цінність особистості молодшого школяра.  

На завершення аналізу структури підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки звернемося до 

опису оцінно-рефлексивного компонента, який полягає у виробленні навичок 

самоконтролю, самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень розвиненості 

особистісних якостей із соціально-педагогічними нормами, тобто у формуванні 

вмінь педагогічної рефлексії [149]. Оцінно-рефлексивний компонент містить такі 

показники: професійну мобільність у взаємодії з девіантними молодшими 

школярами, вольовий потенціал під час роботи з вихованцями, рефлексивні 

здібності, здатність до саморозвитку, адекватну самооцінку.  

В умовах соціально-економічних трансформацій суспільства наявна 

модернізація системи вищої освіти в рамках Болонського процесу, що вимагає 

формування спеціаліста, здатного професійно діяти в кризових умовах взаємодії з 

девіантними молодшими школярами. Тому останніми роками зростає науковий 

інтерес до формування професійної мобільності в майбутніх фахівців, у працях 

окремих дослідників зроблено спроби пояснення окремо взятої дефініції 

„мобільність” в аспекті діяльності спеціалістів соціономічної сфери. Зокрема, у 

дисертації М. Пазюкової зазначено, що соціальна мобільність педагога є 

особистісною характеристикою, якій властиві основні критерії: відкритість новому, 

здатність робити вільний вибір в процесі прийняття і реалізації відповідальних 

рішень, наявність мотивації досягнення, готовність до професійної рефлексії та 

самовдосконалення [226].  

У контексті нашого дослідження ґрунтовною є думка Т. Дорохової, яка 

стверджує, що лише мобільність виступає умовою успішної діяльності з 
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девіантними дітьми. Ми цілком згодні з узагальненнями дослідниці, що мобільність 

як прояв готовності до саморозвитку та реалізації в соціально-педагогічній 

діяльності є базовою особистісною  характеристикою соціального педагога [94].  

Вищезазначене дає підстави обґрунтувати мобільність як основу професійної 

гнучкості й адаптивності до особистості девіантного молодшого школяра, до його 

проблематики, до вибору технології взаємодії; схильність до інноваційної діяльності 

й відмови від стереотипів; здатність до створення розвивального середовища для 

превенції та корекції відхилень у поведінці учнів початкової школи.  

Робота соціального педагога з девіантними молодшими школярами має 

інтегративний зміст і передбачає мобільність, оскільки діяльності соціального 

педагога характерно виконання різних функцій під час взаємодії з вищезазначеною 

категорією дітей. Мобільний соціальний педагог не лише володіє знаннями, а й 

адекватно їх використовує у відповідних ситуаціях та бере на себе відповідальність 

за свою діяльність. Мобільність у діяльності соціального педагога з девіантними 

дітьми передбачає необхідність вирішення різноманітних життєвих ситуацій та 

одночасний їхній аналіз з власної позиції та основних концепцій девіантології. Вона 

залежить від підготовленості студентів не до одного виду діяльності, а до їхньої 

інтеграції, до створення за необхідності нових технологічних прийомів та 

проектування відповідних їм видів діяльності [340]. 

Розкриття змісту оцінно-рефлексивного компонента підготовленості студентів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки неможливе без вольового 

потенціалу, який обумовлює стресостійкість, нормативність поведінки спеціаліста, 

упевненість у собі, самоконтроль, емпатійність, що в сукупності сприяє 

формуванню оптимального рівня підготовленості. Вагомого значення у формуванні 

оцінно-рефлексивного компонента підготовленості набуває вольовий потенціал 

особистості майбутнього фахівця як центральний елемент у процесі регулювання 

психічних станів.  

Вольовий потенціал обумовлює адаптивні здібності особистості, нервово-

психічну стійкість, нормативність поведінки, екстраверсію, емпатію, зниження 

негативізму та дратівливості, почуття провини. Витримка та самовладання як 
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основи вольового потенціалу є важливими якостями особистості фахівців 

соціономічної сфери, що виявляються в умінні володіти своїми почуттями й 

настроями, стримувати власні прагнення, які ведуть до неправильних реакцій та 

імпульсивних дій під час взаємодії з дитиною [80].  

Багатоаспектність діяльності соціального педагога з девіантними молодшими 

школярами визначає потребу у вихованні особливого типу фахівця – психологічно 

стійкого, активного, здатного приймати адекватні професійні рішення та втілювати 

їх у життя, змінювати соціально-педагогічну ситуацію. Високий рівень розвитку 

вольової організації особистості дозволяє студентам реалізовувати власні цілі й 

наміри, виборювати свій шлях самореалізації та самовдосконалення. 

У процесі професійного становлення рефлексія вивчає соціальне середовище 

та досвід самосвідомості, координує стратегії діяльності особистості, власну 

систему взаємодії [87]. Педагог, орієнтований на рефлексію, аналізує та адекватно 

оцінює свою професійну діяльність, прогнозує її вдосконалення, засвоює 

конструктивний досвід колег [12]. Рефлексивні здібності студентів забезпечують 

високі досягнення в соціально-педагогічній діяльності та формуються на основі 

здатності занурюватися у власний внутрішній світ, спостережливості та педагогічної 

уяви. Рефлексія виступає процесом перетворення стереотипів досвіду, внутрішньою 

умовою виходу в інноваційну практику, створення нових ідей та усвідомленням 

суб’єктом своєї професійної діяльності [191].  

Рефлексивні здібності соціального педагога у контексті досліджуваної 

проблеми, виявлені в самоаналізі рівня власної професійної підготовленості до 

взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки, осмисленні ступеня 

соціально-педагогічного впливу на особистість девіантної дитини, здатності 

адекватно сприймати результати своєї професійної підготовки, умінні проектувати 

зміст своєї професійної діяльності й аналізувати власний досвіду для досягнення 

позитивного результату у взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Сформованість рефлексивних здібностей в майбутніх соціальних педагогів є 

підставою до формування у майбутніх соціальних педагогів можливостей до 

особистісно-професійного саморозвитку. 
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Погоджуючись із думкою О. Власової, розглядаємо професійний 

саморозвиток соціального педагога як цілісний, багатокомпонентний особистісно та 

професійно значимий процес цілеспрямованої соціально-педагогічної діяльності з 

безперервної самозміни, свідомого управління своїм самовдосконаленням, що 

сприяє формуванню індивідуального професійного стилю й допомагає осмисленню 

передового досвіду та власної самостійної діяльності [63, с. 35]. Нам імпонує 

твердження В. Маралова, котрий визначає саморозвиток як фундаментальну 

здатність людини бути справжнім суб’єктом свого життя і якій притаманне вміння 

здійснювати особистісний вибір на основі пізнання себе [188, с. 125]. 

Відповідно з позиції проблематики дисертаційної роботи, саморозвиток 

студентів – постійне самовизначення  свідомої суб’єктної позиції щодо майбутньої 

професії, актуалізація  професійної самосвідомості, внутрішнє прийняття себе як 

майбутнього професіонала й самовдосконалення у сфері суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з девіантними молодшими школярами; оволодіння інноваційними 

технологіями соціально-педагогічної роботи; моделювання власного професійного 

стилю спілкування й педагогічної підтримки особистості девіантної дитини; 

самопроектування стратегії досягнення професійного зростання в процесі 

фасилітативної взаємодії з девіантними молодшими школярами, формування 

власних життєвих цілей щодо майбутньої професійної діяльності з девіантними 

молодшими школярами; удосконалення особистісних якостей та властивостей, 

професійних умінь і здібностей.  

Професійно-особистісний саморозвиток здійснюється за допомогою 

механізмів самооцінки, яка виступає центральним утворенням у структурі оцінно-

рефлексивного компонента, визначаючи, на думку Я. Коломінського та А. Реана, 

соціальну адаптацію та регулюючи його поведінку й діяльність [258, с. 239]. 

Виходячи з міркувань вищезазначених дослідників, у контексті нашого наукового 

пошуку, розглядаємо самооцінку студентів як оцінку особистого професійного рівня 

сформованості знань та вмінь відповідно до взаємодії з девіантними молодшими 

школярами й особистісних якостей, порівнюючи з ідеальним професійним „Я – 

образом”.   
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Співвідношення образів „Я – ідеального” та „Я – реального” визначає 

адекватність самооцінки студентів. Погоджуємося із думкою Н. Боритко, що 

педагог із адекватною самооцінкою не допускає рутинності й низької 

результативності в педагогічній діяльності, прагне до оригінальності та творчості 

[46, с. 63]. Адекватна самооцінка майбутнього соціального педагога безпосередньо 

впливає на формування самоповаги та  впевненості у своїх професійних здібностях і 

можливостях. Самооцінка визначає успішність майбутньої професійної діяльності 

студента з девіантними молодшими школярами, його життєву перспективу. 

Неадекватна самооцінка деструктивно впливає на характер взаємодії з молодшими 

школярами девіантної поведінки, тому рефлексивний самоаналіз стає 

найважливішим корекційним інструментом. Завдяки цьому можливе осмислення та 

переосмислення проблем взаємодії з дітьми вищезазначеної категорії, вибір 

технологічних прийомів та стратегій соціально-педагогічної діяльності [335]. 

Оцінно-рефлексивний компонент виявляється в самоаналізі рівня власної 

професійної підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, здатності адекватно сприймати результати 

своєї діяльності та вмінні проектувати зміст соціально-педагогічної роботи з 

девіантними молодшими школярами відповідно до їхньої проблематики. 

Актуалізація рефлексивних здібностей та умінь стимулює у майбутніх соціальних 

педагогів процеси самосвідомості та самоактуалізації. Професійний саморозвиток 

можливий тільки на основі розвиненої здатності особистості до рефлексії. 

Отже, структура підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки побудована з п’яти компонентів, 

формування яких відбуватиметься за допомогою певних обставин. У свою чергу, 

теоретичний аналіз сутності та структури підготовленості дозволяє нам дійти низки 

висновків, які у своїй сукупності становлять провідну концептуальну ідею 

дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи  з 

девіантними молодшим школярами: 

1. Науковці розглядають підготовленість як прояв довготривалого стану 

готовності, який спрямовано на оптимізацію навчального процесу й забезпечення 
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ефективного результату підготовки. Дослідники визначають інтегративний складник 

підготовленості: когнітивний  (фахові знання), діяльнісний (уміння і навички), 

суб’єктий (професійно важливі якості та властивості особистості), настановчий 

аспект підготовленості (мотиви та цінності професійної діяльності). 

2. Аналіз сутності й основних характеристик підготовленості в понятійно-

категоріальному полі різних наук дає змогу розглядати її як результат комплексної 

підготовки студентів до взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки, 

що включає в себе такий рівень розвитку професійних властивостей, якостей та 

вмінь студентів, які забезпечують соціально-педагогічну допомогу й підтримку 

школярів.  

3. У результаті теоретичного аналізу сутності підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

розкрито структуру підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, що знаходить своє відображення в 

мотиваційно-ціннісному, особистісному, когнітивному, операційно-технологічному, 

оцінно-рефлексивному компонентах.  

Мотиваційно-ціннісному компоненту характерна позитивна мотивація 

майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами, 

соціальна відповідальність за роботу з молодшими школярами девіантної поведінки, 

ціннісними соціальними орієнтаціями та інтерактивна спрямованість на взаємодію з 

вихованцями.  

Особистісний компонент визначають професійно важливі якості, які є 

необхідними й достатніми умовами формування особистості майбутнього 

соціального педагога до професійної діяльності з девіантними учнями початкової 

школи: соціальною креативністю, здатністю до емпатії, особистісною зрілістю та 

стресостійкістю.  

Когнітивний компонент відображає наявний рівень професійно-фахових знань 

сутності девіантної поведінки в молодшому шкільному віці й особливості 

організації різних видів соціально-педагогічної діяльності з девіантними 

молодшими школярами. Операційно-технологічний компонент характеризує 
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система професійних умінь, необхідних для успішного виконання майбутньої 

професійної діяльності з девіантними молодшими школярами.  

Оцінно-рефлексивний компонент передбачає сформованість професійної 

мобільності, вольового потенціалу, рефлексивних здібностей, здатності до 

саморозвитку й адекватної самооцінки. 

 

1.3. Діагностика підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

 

Вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, визначення ступеня її 

розробленості в теорії та відображення в практиці педагогіки вищої освіти, 

виявлення сутнісних характеристик самого феномену соціально-педагогічної роботи 

з девіантними молодшими школярами та підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з вищезазначеною категорією дітей дозволило нам розпочати 

вирішення завдання нашого дослідження – педагогічна діагностика реального рівня 

підготовленості студентів до взаємодії з девіантними учнями початкової школи. 

Вважаємо, що для діагностування підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

необхідно визначити критерії та показники. 

В аспекті дослідження розглянемо поняття „критерії”. Поняття „критерій” (в 

перекладі з грецької kriterion – засіб судження, мірило для визначення) – це ознака, 

за допомогою якої визначають або класифікують явище [347, с. 84]. Як зазначає 

З. Шевців, критерій – це ознака, на основі якої проводять оцінювання. Він має бути 

об’єктивним, відображати суттєву інформацію, бути стандартом оцінки результатів 

діяльності. Кожен критерій включає групу якісних показників, які розкривають 

зміст і дають характеристику досягнень [347, с. 34 – 35]. Крім того, критерій – це 

ступінь прояву досліджуваного явища в повсякденному житті [252, с. 99].  

Ми визначаємо критерій як якість, властивість досліджуваної нами 

підготовленості, що дає змогу аналізувати стан підготовки студентів до взаємодії з 

девіантними учнями початкової школи, рівні функціонування та розвитку 
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підготовленості як результату підготовки. Критерії конкретизують показники 

[28, с. 40], як кількісної чи якісної характеристики обраного критерію 

досліджуваного явища.  

У структурі підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними молодшими школярами ми виокремлюємо такі компоненти: 

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

оцінно-рефлексивний. Особливості кожного компонента розкривають відповідні їм 

критерії.  

Спираючись на аналіз змістових характеристик підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до взаємодії з девіантними учнями молодшого шкільного віку, 

детально розроблених у п.1.2, ми дійшли висновку, що до критеріїв варто віднести 

настановчий (рівень розвитку мотиваційно-ціннісної сфери), суб’єктний (рівень 

розвитку професійно важливих особистісних властивостей та якостей), гностичний 

(рівень знань проблематики девіантності в молодшому шкільному віці), діяльнісний 

(рівень засвоєння професійних умінь, необхідних для взаємодії з девіантними 

молодшими школярами), оцінний (рівень здатності до осмислення та оцінки себе як 

суб’єкта власної поведінки й діяльності) [331]. З’ясування критеріїв підготовленості 

студентів до роботи з девіантними учнями початкової школи дозволило перевірити 

педагогічні умови, упровадження яких удосконалить процес підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. Отже, було виокремлено критерії з метою характеристики 

рівнів підготовленості до взаємодії з девіантними дітьми молодшого шкільного віку.  

Перейдемо до характеристики кожного з критеріїв підготовленості. Зокрема, 

мотиваційно-ціннісний компонент визначаємо за настановчим критерієм. Згідно з 

науковими позиціями Д. Узнадзе, настанову розуміємо як готовність до певної 

активності та діяльності, яка обумовлена потребами й мотивами [301]. Лише після 

формування настанови суб’єкт переходить до діяльності, тобто вона є мотиваційним 

чинником активності особистості.  

Настановчий критерій допомагає оцінити сформованість ціннісно-

мотиваційної основи майбутньої професійної діяльності соціального педагога з 

девіантними молодшими школярами. Опираючись на диспозиційну концепцію 
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особистості В. Ядова [359], можна дійти висновку, що соціальні настанови входять 

до ієрархічно організованої системи: перший – елементарні фіксовані настанови, 

другий рівень складають атитюди ставлення до діяльності, третій – загальна 

спрямованість особистості на певну соціальну активність, четвертий – система 

ціннісних соціальних орієнтацій та засоби їхнього досягнення. Відповідно, 

показниками настановчого критерію підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки визначено: 

позитивну мотивацію до взаємодії з девіантними молодшими школярами, 

інтерактивну спрямованість, ціннісні соціальні орієнтації та соціальну 

відповідальність. 

Особистісний компонент підготовленості характеризує суб’єктний критерій. 

Логіка аналізу поглядів вченого М. Ісакова дозволяє визначити суб’єктність як 

стійку, інтегральну особистісну ознаку, на основі якої розвивається професійна 

суб’єктність під час оволодіння професією [120]. Суб’єктний критерій 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки допомагає оцінити наявний рівень розвитку професійно 

важливих якостей студентів для взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Показниками суб’єктного критерію визначено соціальну креативність, здатність до 

емпатії, особистісну зрілість, стресостійкість. 

Когнітивний компонент підготовленості до взаємодії з молодшими школярами 

девіантної поведінки визначаємо за гностичним критерієм, який опозиціонують 

науковці як знаннєвий. З метою конкретизації власної наукової позиції, ми 

схиляємося до думки Т. Пушкарьової щодо осмислення професійно-орієнтованих 

знань соціального педагога як ієрархічно впорядкованої, несуперечливої, 

взаємопов’язаної та предметно-орієнтованої системи понять, законів, принципів, 

фактів, що мають смислову цінність і відбивають специфіку професійної діяльності, 

включають взаємовідносини між інформаційними одиницями, а також 

міждисциплінарність, узагальненість, системність, загальнонауковість, що 

забезпечує їхню затребуваність у професійній діяльності [255].  



79 

Гностичний критерій визначає рівень засвоєння майбутніми фахівцями 

сукупності  професійно значущих знань для соціально-педагогічної роботи з 

девіантними молодшими школярами та включає такі показники: знання сутності та 

специфіки девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку; провідних 

принципів діагностики, корекції, профілактики девіантної поведінки; знання про 

особливостей організації різних видів соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними учнями початкової школи. 

Операційно-технологічний компонент виокремлюють за діяльнісним 

критерієм, який характеризує праксеологічний аспект  підготовленості до роботи з 

девіантними молодшими школярами та дозволяє охарактеризувати практичну 

здатність студентів успішно застосовувати набуті вміння під час взаємодії з 

вихованцями. Діяльнісний критерій містить комплекс показників: організаційні та 

комунікативні вміння, уміння добирати методи та прийоми взаємодії з 

вищезазначеною категорією дітей, володіння специфічними професійними 

соціально-педагогічними вміннями (діагностичними, профілактичними, корекційно-

реабілітаційними, психотерапевтичними). 

Оцінно-рефлексивний компонент визначає оцінний критерій, що відображає 

особливості регуляції професійної поведінки соціального педагога, здатність 

здійснювати самооцінку й саморозвиток, приймати рішення в нестандартних 

соціально-педагогічних ситуаціях. Оцінний критерій вкючає професійну 

мобільність, вольовий потенціал, рефлексивні здібності, здатність до саморозвитку, 

адекватну самооцінку. Усі зазначені компоненти, показники й критерії в 

узагальненому вигляді представлено в таблиці (див. табл. 1.1.). Названі показники 

розглядаємо як ознаки сформованості підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами; вони є вихідним 

моментом для виявлення рівнів підготовленості до зазначеної діяльності. 

Рівневий підхід лежить в основі будь-якого процесу розвитку, тому що його 

суть полягає в поетапному переході від одного рівня до іншого, більш складного і 

якісно відмінного. Філософський словник визначає „рівень” як „дискретний, 

відносно стійкий, якісно своєрідний – різний стан матеріальних 
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систем” [359, с. 219]. Ступінь вияву кожного з показників, узятих у сукупності, 

визначає рівень підготовленості майбутніх соціальних педагогів. 

Таблиця 1.1 

Критерїї підготовленості майбутніх соціальних педагогів  

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

Компоненти 

підготовленості 

Критерії Показники критеріїв 

Мотиваційно-

ціннісний 

Н
ас

та
н

о
в
ч

и
й

  

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 

С
у

б
’є

к
тн

и
й

 соціальна  креативність 

здатність до емпатії 

особистісна зрілість 

стресостійкість  

Когнітивний 

Г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

знання сутності та специфіки девіантної поведінки 

у молодших школярів 

знання провідних принципів профілактики, 

діагностики, корекції девіантної поведінки 

молодших школярів знання особливостей 

організації різних видів соціально-педагогічної 

діяльності з девіантними молодшими школярами 

пераційно- 

технологічний 

Д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

 

організаційні вміння 

комунікативні вміння 

вміння добирати методи та прийоми взаємодії з 

девіантними молодшими школярами 
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Продовження табл. 1.1 

 

 

володіння специфічними професійними вміннями 

взаємодії з девіантними молодшими школярами 

(діагностичними, профілактичними, корекційної-

реабілітаційними, психотерапевтичними) 

Оцінно-

рефлексивний  

О
ц

ін
н

и
й

  
професійна мобільність у взаємодії з девіантними 

молодшими школярами 

вольовий потенціал у роботі з молодшими 

школярами девіантної поведінки 

рефлексивні здібності 

здатність до саморозвитку 

адекватна самооцінка   

  

Керуючись науковими позиціями І. Сидорук [273] та Л. Галкіної [74], у 

дисертації визначено трирівневу шкалу підготовленості до роботи з девіантними 

молодшими школярами: критичний (елементарний), допустимий (базовий), 

оптимальний (достатній) рівні. Детальний опис рівневого диференціалу показників 

критеріїв представлено в додатку Б. 

Варто підкреслити, що діагностування студентів здійснювалося поетапно, з 

опорою на концепцію Н. Голубєва і Б. Бітінаса, на компонентному, структурному, 

системному діагностичному рівнях [33]. Метою констатувального етапу 

експерименту було визначення початкового рівня сформованості підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки. Під час діагностичного дослідження на етапі констатувального 

експерименту сформованість компонентів підготовленості визначено через систему 

спеціально розроблених завдань, діагностичних карт самооцінки рівня 

підготовленості до роботи з девіантними дітьми молодшого шкільного віку, 

опитування, анкетування.  

З метою визначення початкового стану підготовленості студентів, майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами, проведено 
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констатувальний етап дослідження на базі ВНКЗ „Балтське педагогічне училище”, 

ВНКЗ „Білгород – Дністровське педагогічне училище”, „Кременчуцьке педагогічне 

училище”, у якому взяло участь 208 студентів. Основну експериментальну групу 

дослідження (ЕГ) склали студенти, які навчаються за додатковою спеціалізацією 

„соціальна педагогіка” ВНКЗ „Балтське педагогічне училище”.  

У зв’язку з тим, що кілька років поспіль контингент студентів, які вступили на 

спеціальність „соціальна педагогіка” в Балтському педучилищі, був невеликий, було 

схвалено формування достатньої вибіркової сукупності, яка повинна забезпечувати 

достовірність результатів дослідження, організувати експеримент двох курсів, – 

2014 (51 студент) та 2015 (57 студентів) років випуску. Вибірку контрольної групи 

склали 50 студентів ВНКЗ „Білгород-Дністровського педагогічного училища” (КГ 

Білгород. – Дністр.) та 50 студентів „Кременчуцького педагогічного училища” (КГ 

Кремен.) з додаткової спеціалізації „соціальна педагогіка”  100 осіб (КГ).  

Констатувальний етап дослідження передбачав підбір діагностичного 

інструментарію низки методик, які були перераховані за вимогами розподілу за 

рівнями: критичний, допустимий, оптимальний (додаток В). Отже, визначивши 

змістовні характеристики критеріїв, показників і рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, ми 

розпочинаємо її діагностику.  

Охарактеризуємо отримані дані за першим критерієм – настановчим. 

Показниками підготовленості за означеним критерієм виступили позитивна 

мотивація до взаємодії з девіантними молодшими школярами, соціальна 

відповідальність за роботу з девіантними молодшими школярами, ціннісні соціальні 

орієнтації та інтерактивна спрямованість на взаємодію з вихованцями. Мотиваційно-

ціннісний компонент перевірено за допомогою модифікованої методики 

Н. Фетискіна „Самооцінка професійної педагогічної мотивації” (додаток Д), 

діагностики рівня соціальної відповідальності особистості (опитувальник 

І. Тимощука), методики виявлення ціннісних орієнтацій М. Рокича, методики 

Н. Щуркова в модифікації Н. Фетіскіна „Діагностика інтерактивної спрямованості 

особистості”. Результати діагностування подано в додатку Ж. 1. 
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Згідно з отриманими результатами діагностування за першим показником 

(позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими школярами) 

зафіксовано критичний рівень в 71 студента ЕГ (65,7% від загальної кількості 

піддослідних цієї групи), допустимий рівень у 23 студентів (21,3%,) і оптимальний 

рівень у 14 студентів  (13 %). У КГ 56 студентів, що складає 56% від загальної 

кількості піддослідних цієї групи, демонструють критичний рівень, 26 студентів 

(26%) має допустимий рівень і 18 студентів  (18%) отримали оптимальний рівень.  

Узагальнюючи результати дослідження, можна визначити, що більшість 

студентів  має критичний рівень соціально-педагогічної мотивації до взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки (у них відсутня професійно потреба та 

функціональний інтерес до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, 

наявна зацікавленість та байдуже ставлення до проблематики девіантності).  

Наступним показником за настановчим критерієм є соціальна 

відповідальність, яка діагностувалася в аспекті визначення рефлексії на морально-

етичні ситуації, інтуїції в морально-етичній сфері, екзистенційної відповідальності, 

альтруїстичних емоцій та морально-етичних цінностей. За цим показником на 

критичному рівні виявлено 52 студенти (48,1% від загальної кількості) ЕГ і 54 

студенти (54%) КГ, на допустимому рівні – 45 студентів (41,7%) ЕГ та 36 студентів 

(36%) КГ, на оптимальному рівні – 11 студентів (10,2%) ЕГ і 10 (10%) КГ.  

За третім показником (ціннісні соціальні орієнтації) діагностовано критичний 

рівень сформованості цінностей професійної самореалізації майбутньої діяльності з 

девіантними молодшими школярами в 51 студента (47,2% від загальної кількості) 

ЕГ і 56 студентів (56% відповідно) КГ, 45 студентів (41,7%) ЕГ та 30 студентів 

(30%) КГ – допустимий рівень, 12 студентів (11,1%) ЕГ і 14 студентів (14%) – 

оптимальний рівень.  

За четвертим показником (інтерактивна спрямованість) можна стверджувати, 

що в 46 студентів (42,6%) ЕГ та 52 студентів (52%) КГ визначено критичний рівень 

орієнтації на взаємодію, співпрацю з іншими людьми, зацікавленості до спільної 

діяльності та підтримці конструктивних відносин; 45 студентів (41,7%) ЕГ і 33 

студенти (33%) КГ – допустимий рівень; 17 студентів (15,7%) ЕГ та 15 студентів 
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(15%) КГ – оптимальний рівень. У нашому дослідженні для загальної обробки даних 

усіх показників мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості використана 

формула 1.1 – -середнє вибіркове значення у вибірці: 

 
де  – частина значення показників, – кількість студентів, які брали участь в 

експерименті [272, с. 21]. За результатами проведених методик ми одержали рівні 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів  до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки за настановчим критерієм (див. табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками настановчого критерію на констатувальному етапі експерименту 

 

Рівні підготовленості 
ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 55 50,9 55 55 

допустимий 39 36,1 31 31 

оптимальний 14 13 14 14 

 

Як видно з таблиці 1.2, оптимальний рівень мотиваційно-ціннісного 

компонента підготовленості студентів до роботи з девіантними молодшими 

школярами виявлено в 14 студентів (13%) ЕГ і 14 студентів (14%) КГ, допустимий 

рівень – 39 студентів (36,1%) ЕГ і 31 студент (31%) КГ, критичний рівень – 55 

(50,9%) ЕГ та 55 студентів (55%) КГ. Це означає, що лише незначна кількість 

студентів мотивована до роботи з дітьми вищезазначеної категорії, мають достатньо 

сформовані цінності професійної самореалізації, соціальну відповідальність, 

інтерактивну спрямованість та позитивну мотивацію до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами. 
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Продовжуючи аналіз діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними учнями початкової школи, охарактеризуємо 

отримані дані за суб’єктним критерієм за такими показниками: соціальна 

креативність, здатність до емпатії, особистісна соціальна зрілість, стресостійкість. 

Особистісний компонент підготовленості діагностувався за допомогою низки 

методик: соціальної креативності Н. Фетискіна, методики „Здатність педагога до 

емпатії” Є. Рогова, опитувальника особистісної зрілості Ю. Гільбуха, опитувальника 

стресостійкості С. Суботіна. Результати діагностування представлено в додатку Ж.2.  

Якісно відмінною ознакою самоактуалізованої  особистості соціального 

педагога є здатність та інтенція творити (соціальна креативність). У роботі з 

девіантними молодшими школярами дуже важливі такі її властивості: здатність 

самостійно ставити перед собою об’єктивно-значимі цілі в процесі взаємодії з 

дітьми та пропонувати нестандартні й ефективні рішення їхніх проблем. За 

результатами нашого дослідження оптимальний рівень соціальної креативності 

зафіксовано  в 13 студентів (12%) ЕГ та в 18 студентів (18%) КГ, 34 студенти ЕГ 

(31,5%) та 34 КГ (34%) мають допустимий рівень, 61 студент (56,5%) ЕГ та 48 

студентів (48%) КГ – критичний рівень.  

Оптимальний рівень здатності до емпатії зазначено в 17 студентів (15,7%) ЕГ 

та 18 студентів (18%) КГ, тобто вони чутливі до проблем людей, які їх оточують, 

великодушні, швидко встановлють контакти і знаходять спільну мову з девіантними 

молодшими школярами, з непідробним інтересом ставляться до них. 45 студентів 

(41,7%) ЕГ та  32 (32%) студенти, які демонструють допустимий рівень емпатичних 

властивостей, у процесі спілкування уважні, але мають деякі труднощі у 

прогнозуванні розвитку взаємовідносин. У 46 студентів (42,6%) ЕГ та у 50 студентів 

(50%) КГ виявлено критичний рівень здатності до емпатії, що передбачає труднощі 

у встановленні міжособистісних контактів та через мірну центрованість на собі в 

процесі професійної діяльності.  

Діагностувалися важливі для діяльності соціального педагога складники 

особистісної зрілості: мотивація досягнень (загальна спрямованість діяльності на 

значущі життєві цілі; прагнення до максимально повної самореалізації, до лідерства, 



86 

до досягнення високих результатів у діяльності; самостійність, ініціативність); 

упевненість у своїх можливостях, задоволеність своєю особистістю та поведінкою, 

вимогливість до себе, відсутність самовдоволення, скромність, повага до інших 

людей; почуття громадянського обов'язку; здатність до психологічної близькості з 

іншою людиною  [77]. Згідно з результатами опитувальника  особистісної зрілості 

Ю. Гільбуха було виявлено в 49 студентів (45,4%) ЕГ та 46 студентів (46 %) КГ 

критичний рівень означеного показника. До допустимого рівня належать 38 

студентів (35,2%) ЕГ та 36 студентів (36%) КГ. На оптимальному рівні  

діагностовано 21 студент (19,4% ) ЕГ і 18 студентів (18%) КГ. 

Охарактеризуємо діагностичні результати за стресостійкістю, що визначає 

здатність соціального педагога упоратися з багатьма стресогенними ситуаціями в 

процесі професійної діяльності. 28 студентів (26%) ЕГ і 28  студентів (28%) КГ 

мають оптимальний рівень стресостійкості, 37 студентів ЕГ (34,2%) і 36 студентів 

КГ (36%) – допустимий рівень, 43 студенти ЕГ (39,8 %) та 36 студентів КГ (36%) – 

критичний рівень. Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами за суб’єктним 

критерієм, підраховано за формулою 1.1 – -середнього вибіркового значення у 

вибірці, подано в таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками суб’єктного критерію на констатувальному етапі 

 

Рівні підготовленості 
ЕГ 

107 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 49,75 46,1 45 45 

допустимий 38,5 35,6 34,5 34,5 

оптимальний 19,75 18,3 20,5 20,5 
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Отже, як видно з таблиці 1.3. в 50 студентів (46,1%) ЕГ і 45 студентів (45%) 

КГ підготовленість за суб’єктним критерієм виявлена на критичному рівні, у 38 

студентів (35,2%) ЕГ та 34 студентів (34%) КГ – на допустимому рівні, у 20 

студентів (18,5%)ЕГ та 21 студента (21%) КГ – на оптимальному рівні.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними учнями початкової школи, охарактеризуємо 

отримані дані щодо когнітивного компонента підготовленості, які представлено в 

додатку Ж.3. Показник підготовленості за гностичним критерієм „знання сутності та 

специфіки девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку” – діагностувався 

за допомогою дидактичного тесту „Діагностика знань студентів щодо сутності 

когнітивного компоненту підготовленості” – перший блок завдань (додаток Е. 1). За 

результатами тестування виявлено у 80 студентів ЕГ (74%) та 71 студента (71%) КГ 

критичний рівень знань, на допустимому рівні перебуває 28 студентів (26%) ЕГ і 28 

студентів (28%) КГ. Оптимальний рівень знань про сутність та специфіку девіантної 

поведінки в девіантних учнів початкової школи виявлено в 1 студента (1%) КГ та 

відсутній у студентів ЕГ. 

Наступний показник підготовленості за гностичним критерієм – „знання 

провідних принципів діагностики, корекції, профілактики девіантної поведінки 

молодших школярів” – діагностувався за вищезазначеним тестом (другий блок 

завдань). За результатами тестування  переважна більшість студентів 84 (77,8%) ЕГ і 

74 студентів (74%) КГ має критичний рівень знань, допустимий рівень знань у 24 

(22,2%) студентів ЕГ та 24 студентів (24%) КГ, оптимальний рівень визначено лише 

у 2 студентів (2%) КГ. Для діагностування третього показника підготовленості за 

гностичним критерієм – „знання про особливості організації різних видів та форм 

соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами” було 

використано третій блок завдань тестування. На критичному рівні було зафіксовано 

90 студентів (83,3%) ЕГ та у 82 студенти (82%) КГ, на допустимому – 18 (16,7%) 

студентів ЕГ та 18 (18%) студентів КГ. Студентів із оптимальним рівнем не 

виявлено.  
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Результати діагностування рівнів підготовленості студентів до професійної 

діяльності за гностичним критерієм, підраховані за формулою 1.1 – -середнього 

вибіркового значення у вибірці, подано в таблиці 1.4.  

Таблиця 1.4 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками гностичного критерію на констатувальному етапі 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 85 78,7 76 76 

допустимий 23 21,3 23 23 

оптимальний 0 0 1 1 

 

Отже, як видно з таблиці 1.4, за гностичним критерієм на оптимальному рівні 

зафіксовано лише 1 студента (1%) КГ, що свідчить про відсутність системи 

необхідних знань щодо девіантності в молодшому шкільному віці; 23 студенти  

(21,3%) ЕГ та 23 студенти (23%) КГ мають допустимий рівень, що свідчить про їхні 

достатні знання,  уміння узагальнювати  навчальну інформацію, але вони 

допускають незначні помилки у формулюванні понять, аналізі особливостей 

організації соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами; 

85 студентів (78,7%) ЕГ та 76 студентів (76%) КГ знаходилися на критичному рівні 

підготовленості.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, 

охарактеризуємо отримані дані за діяльнісним критерієм операційно-технологічного 

компонента, результати яких представлено в додатку Ж.4. Діагностування першого 

показника (організаційні вміння) та другого показника (комунікативні вміння) 

відбувалося за допомогою методики „КОС-2”. Організаційні  вміння передбачають 
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ефективне планування майбутньої діяльності з девіантними дітьми молодшого 

шкільного віку, налагодження співпраці з різними суб’єктами соціально-

педагогічної діяльності щодо вирішення проблематики вихованців, визначення 

пріоритетних напрямів роботи з ними. У 59 студентів (55%) ЕГ та 54 студентів 

(54%) КГ виявлено критичний рівень розвитку організаційних  умінь, у 40 студентів 

(37%) ЕГ і 34 студентів (34%) КГ – допустимий рівень, 9 студентів (8%) ЕК та 12 

студентів (12%) КГ – оптимальний рівень. Важливими в професійній діяльності 

соціального педагога є комунікативні вміння, за допомогою яких фахівець добирає 

адекватні прийоми й засоби впливу на девіантних молодших школярів, установлює 

психологічний контакті з ними, утворює перцептивно-інтерактивний процес 

взаємодії. На критичному рівні визначено комунікативні вміння в 44 студентів 

(41%) ЕГ та 42 студентів (42%) КГ, на допустимому рівні – 48 студентів (44%) ЕГ та 

42 студенти (42%) КГ, на оптимальному рівні – 16 студентів (15%) ЕГ та  16 

студентів (16%) КГ.  

Третій показник (уміння добирати  методи та прийоми взаємодії з девіантними 

молодшими школярами) за діяльнісним критерієм ми діагностували за допомогою 

авторського тестування „Діагностика рівня розвитку операційно-технологічного 

компонента підготовленості (за 3 показником)” (додаток Е.2). На оптимальному 

рівні не виявлено жодного студента з ЕГ та КГ. Допустимий рівень визначено у 25 

студентів (23%) ЕГ та 34 студентів (34%) КГ, що свідчить про їхнє вміння добирати 

ефективні прийоми та методи взаємодії з вихованцями, але не в повному обсязі 

аналізувати соціально-педагогічну ситуацію, пов’язану з проблемою девіантності в 

молодшому шкільному віці. Критичний рівень зафіксовано у 83 студентів (77 %) ЕГ 

та 66 студентів (66 %) КГ, що свідчить про непідготовленість до вирішення  

професійних проблем у взаємодії з девіантними молодшими школярами, 

неспроможність застосовувати методи та прийоми професійної діяльності з 

неповнолітніми.  

За четвертим показником (володіння специфічними професійними вміннями – 

діагностичними, психотерапевтичними, профілактичними, корекційними, 

реабілітаційними) діагностування відбувалося за допомогою „Комплексної 
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ситуаційної задачі” (додаток Е. 3). Студентам надавалася ситуаційна задача, до якої 

вони описували коментар. На основі описаного коментаря виявлявся рівень 

підготовленості майбутніх спеціалістів до роботи з девіантними молодшими 

школярами. На оптимальному рівні не виявлено жодного студента з ЕГ та КГ. На 

допустимому  рівні було виявлено 15 студентів (14 %) ЕГ і 10 студентів (10%) КГ. 

Це означає, що незначна кількість студентів спрямована на оволодіння основними 

технологіями в процесі реалізації діяльнісних цілей. Оформлення вирішення 

ситуаційних задач у студентів мав тезисний характер та прослідковувалася 

недостатня обізнаність з основними положеннями  теорій девіації, допущені 

неточності та прогалини в поясненні комплексної ситуативної задачі, не 

аргументовано особисту точку зору та порушено логічну послідовність викладу 

відповіді.  

93 студенти (86%) ЕГ та 90 (90%) студентів КГ порушили алгоритм вирішення 

ситуації, не написали висновки, не проаналізували відповідь. У виборці 

досліджуваних зафіксовано критичний рівень підготовленості, для якого характерні 

суттєві помилки змістового характеру та в оформленні відповіді запитання, слабкі 

володіння професійною термінологією та  нерозуміння окремих аспектів 

поставленого запитання.  Результати діагностування рівнів підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки за діяльнісним критерієм, підраховані за формулою 1.1 – -середнього 

вибіркового значення у вибірці, подано в табл.1.5.  

Таблиця 1.5 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками діяльнісного критерію на констатувальному етапі 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

Кількість % Кількість % 

критичний 70 64,8 63 63 

допустимий 32 29,6 30 30 

оптимальний 6 5,6 7 7 
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Отже, на оптимальному рівні було виявлено 6 студентів (5,6 %) ЕГ і 7 

студентів (7%) КГ, у яких сформовано організаційні й комунікативні вміння, 

проявлені вміння добирати методи та прийоми взаємодії з девіантними молодшими 

школярами; вони володіють діагностичними, психотерапевтичними, 

профілактичними, корекційними, реабілітаційними технологіями. На допустимому 

рівні було зафіксовано 32 студенти (29,6%) ЕГ і 30 студентів (30 %) КГ, у яких 

наявна часткова демонстрація професійних умінь взаємодії з девіантними 

молодшими школярами лише за зразком чи алгоритмом, ситуативний прояв 

організаційних і комунікативних умінь, але вони не завжди їх можуть 

використовувати в практичній діяльності. У 70 (64,8%) студентів ЕГ та 63 (63%) 

студентів КГ визначено критичний рівень операційно-технологічного компонента 

підготовленості. Для такої вибірки досліджуваних характерна відсутність прояву 

діагностичних, профілактичних, корекційних, реабілітаційних умінь щодо взаємодії 

з девіантними молодшими школярами; невисокий ступінь сформованості 

організаційних і комунікативних умінь, відсутня потреба в комунікації з 

неповнолітніми девіантної поведінки; спроможність якісно застосовувати на 

практиці методи та прийоми взаємодії з девіантними учнями початкової школи.  

І, нарешті, продовжуючи аналіз діагностики рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами, 

охарактеризуємо отримані дані за оцінним критерієм за такими показниками: 

професійна мобільність, вольовий потенціал, рефлексивні здібності, здатність до 

саморозвитку, які репрезентовано в додатку Ж. 5. 

Професійну мобільність ми визначили за багаторівневим особистісним 

опитувальником „Адаптивність” А. Маклакова, С. Черняніна та методики 

діагностики гнучкості та ригідності Н. Пов’якель. Особистісний опитувальник 

„Адаптивність” призначено для діагностування процесу активного пристосування 

людини до постійно мінливих умов соціального середовища та професійної 

діяльності. Наступна методика служить для вимірювання рівня гнучкості 

(мобільності) та протилежної риси особистості – ригідності, що виявляється в 

сповільненості реакцій мислення людини, у неспроможності відмови від прийнятого 
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рішення та способу мислення, в інертності, утрудненій здібності змінювати раніше 

заплановані програми дій, у труднощах перебудови сприйняття в нових умовах 

діяльності.  

За першою методикою зафіксовано на критичному рівні адаптаційні 

можливості в 58 студентів (53,7%) ЕГ та 50 студентів (50%) КГ, на допустимому 

рівні – 35 студентів (32,4%) ЕГ та 36 студентів (36 %) КГ, на оптимальному рівні – 

15 студентів (13,9%) ЕГ та 14 студентів (14%) КГ. За другою методикою визначено 

критичний рівень мобільності в 61 студента (56,5%) ЕГ та 54 студентів (54 %) КГ, 

що характеризує їхню неготовність до змін програми дії відповідно до нових 

ситуаційних вимог; використання неадекватних для конкретної ситуації стереотипів 

поведінки, нездатність змінити обрану стратегію поведінки та відсутність у ній 

гнучкості. 33 студенти (30,5%) ЕГ та 32 студенти (32%) КГ отримали допустимий 

рівень мобільності, лише 14 студентів (13%) ЕГ та 14 студентів (14%) КГ мають 

оптимальний рівень мобільності. Узагальнюючи вищезазначені дані, зауважимо, що 

критичний рівень професійної мобільності виявлено в 59 студентів (55%) ЕГ та 52 

студентів (52 %) КГ, допустимий рівень – у 34 студентів (32%) ЕГ та 34 студентів 

(34%) КГ, оптимальний рівень – 14 студентів (13%)  ЕГ та 14 студентів (14%) КГ.  

Для ефективної реалізації специфічних технологій професійної діяльності з 

молодшими школярами девіантної поведінки соціальному педагогу потрібно мати 

високий вольовий потенціал, який було діагностовано у студентів за допомогою 

методики „Дослідження сили волі”, що визначає здатність до застосування вольових 

зусиль під час подолання перешкод. За другим показником (вольовий потенціал) 

зафіксовано в 51 студента (47%) ЕГ та в КГ у 46 студентів (46%) критичний рівень, 

у 40 студентів (37%) ЕГ та 36 студентів (36%) КГ – допустимий рівень, у 17 

студентів (16%) ЕГ та 18 студентів (18%) КГ – оптимальний рівень.  

Показник „рефлексивні здібності” діагностувано за методикою А. Карпова 

„Діагностика рівня розвитку рефлексії”, яка визначає стратегію дослідження 

рефлексії у двох напрямах: рефлексія розглянута в плані закономірностей її власне 

процесуальної організації як психічний процес та рефлексивність як особливий і 

специфічний психічний стан [127]. Критичний рівень рефлексивних здібностей 
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зафіксовано в 63 студентів (58,3%) ЕГ та 54 студентів (54%) КГ, допустимий – 38 

студентів (35,2%) ЕГ та 38 (38%) студентів КГ. Оптимальний рівень діагностовано в 

7 студентів (6,5%) ЕГ та 8 студентів (8%) КГ, для яких притаманний безпосередній 

самоконтроль поведінки в актуальній ситуації, осмислення та аналіз її елементів, 

можливість її координації відповідно до мінливих умов діяльності.  

Здатність до саморозвитку забезпечує постійне вдосконалення соціального 

педагога, формування нових умінь і навичок у процесі діяльності з девіантними 

молодшими школярами, засвоєння інтерактивних технологій взаємодії з 

вихованцями. У процесі дослідження було зафіксовано у 12 студентів (11,1%) ЕГ та 

12 студентів (12%) КГ оптимальний рівень здатності до саморозвитку за методикою 

Л. Бережнової, 35 студентів (32,4%) ЕГ і 34 студенти (34%) КГ – допустимий рівень, 

у 61 студента (56,5%) ЕГ та 54 студентів (54%)  КГ –  критичний рівень.  

Професійне становлення студентів як майбутніх соціальних педагогів значною 

мірою зумовлене змістом і характером їхньої самооцінки, яка виступає 

суб’єктивним фактором самореалізації. Цей показник оцінно-рефлексивного 

копонента підготовленості ми визначили за методикою Н. Фетискіна „Вербальна 

діагностика самооцінки особистості”, за якою зафіксовано 57 студентів (52,8%) ЕГ 

та 52 студенти (52 %) КГ на критичному рівні, на допустимому рівні – 38 студентів 

(35,2%) ЕГ та 34 студенти (34 %) КГ, на оптимальному рівні – 13 студентів (12%) ЕГ 

та 14 студентів (14%) КГ. Рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з девіантними молодшими школярами за оцінним критерієм, підраховані за 

формулою 1.1 – -середнього вибіркового значення у вибірці, подано в таблиці 1.6.  

Таблиця 1.6 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками оцінного критерію на констатувальному етапі 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

Кількість % Кількість % 

критичний 58 53,7 52 52 

допустимий 37 34,3 35 35 

оптимальний 13 12 13 13 
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Отже, як видно з таблиці 1.6, у 58 студентів (53,7%) ЕГ і 52 студентів (52%) 

КГ підготовленість за оцінним критерієм виявлено на критичному рівні, у 37 

студентів (34,3%) ЕГ та 35 студентів (35%) КГ – на допустимому рівні, у 13 

студентів (12%) ЕГ та 13 студентів (13%) КГ – на оптимальному рівні. Зауважимо, 

що діагностика підготовленості студентів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки за кожним окремим критерієм лише умовна, оскільки її 

компоненти перебувають у тісному зв’язку.  

Аналіз проведеного діагностування підготовленості студентів до роботи з 

девіантними молодшими школярами дав підстави здійснити загальну 

характеристику рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів за 

настановчим, суб’єктним, гностичним, діяльнісним, оцінним критеріями, що 

свідчить про рівність стартових позицій у контрольних та експериментальних 

групах на початку формувального експерименту (додаток Ж. 6).  

Завдання констатувального етапу експерименту полягало в діагностуванні 

первинного стану підготовленості студентів до роботи з девіантними молодшими 

школярами, який охарактеризовано за середніми показниками компонентів. Якісні 

рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки (критичний, допустимий, оптимальний) на 

констатувальному етапі було визначено за формулою 1.1. – -середнього 

вибіркового значення у вибірці й репрезентовано в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 

Рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки  на констатувальному етапі експерименту 

 

Кількість 

студентів 

критичний допустимий оптимальний 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ 64 60 34 31 10 9 

КГ 58 58 31 31 11 11 
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Дані, подані в таблиці 1.7, свідчать про те, що переважна більшість 

досліджуваних демонструє підготовленість до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки на допустимому (31% ЕГ і КГ) та критичному (60% – ЕГ, 58% 

– КГ) рівнях. Оптимальний рівень підготовленості виявили лише 9% ЕГ і 11% КГ. 

Аналіз даних таблиці 2.7 дозволяє стверджувати, що не існує статистично значущої 

відмінності рівнів сформованості підготовленості контрольної та експериментальної 

груп на початок дослідження.  

Відповідно, у підсумку можемо побачити хід виконання дослідницьких 

завдань констатувального етапу експерименту: визначено критерії (настановчий, 

суб’єктивний, гностичний, діяльнісний, оцінний), рівні (критичний, допустимий, 

оптимальний) та показники підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки; підібрано діагностичні 

методики рівнів підготовленості; визначено вибіркову сукупність учасників 

констатувального експерименту; проведено первинну діагностику рівнів 

підготовленості студентів контрольної та експериментальної груп; проаналізовано 

дані діагностування, які свідчать про недостатній рівень підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними учнями початкової школи. 

Отже, результати, отримані під час діагностики реального рівня 

підготовленості студентів до роботи з девіантними молодшими школярами, 

дозволяють нам зробити ряд висновків. 

1. Загальне позитивне ставлення до аналізованої професійної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів наявне в невеликій кількості респондентів, що 

підтверджує критичний рівень мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості 

контрольної та експериментальної груп, що демонструє відсутність ясного 

розуміння й усвідомлення суспільного значення роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки,  низьку потребу в досягненні професійних знань, умінь і 

навичок; відсутність інтерактивної спрямованості та недостатність  знань, умінь для 

роботи з дітьми виокремленої категорії. 

2. Незначна кількість респондентів контрольної та експериментальної груп 

отримала допустимий рівень підготовленості до взаємодії з девіантними молодшими 
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школярами. Цей рівень характеризує вільне володіння навчальним матеріалом, 

використання соціально-педагогічних  технологій, сформованість цінностей 

професійної самореалізації та достатній рівень розвитку особистісного й оцінно-

рефлексивного компонента. 

3. Оптимальний рівень підготовленості студентів до роботи з девіантними 

учнями контрольної та експериментальної груп визначено в невеликій кількості 

респондентів та репрезентовано достатньою мотиваційно-ціннісною, особистісною, 

когнітивною, операційно-технологічною, оцінно-рефлексивною підготовленістю. 

4. Сутність викладеного матеріалу переконує в тому, що вдосконалення 

процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними 

молодшими школярами в межах дисертаційної роботи розгортатиметься в напрямі 

визначення, обґрунтування та впровадження в навчальний процес розроблених нами 

педагогічних умов. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений у першому розділі наукового дослідження аналіз теоретико-

методичних засад процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки, теоретичне обґрунтування поняття 

„підготовка до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” та 

діагностика реального рівня підготовленості студентів до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, дозволяє дійти низки висновків. 

1. Вивчення наукової літератури, присвяченої різним аспектам підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки, засвідчує актуальність та багатогранність досліджуваної дисертаційної 

проблематики для соціальної педагогіки. Аналіз науково-педагогічних джерел, які 

висвітлюють аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, 

дозволяє визначити професійну підготовку соціального педагога до роботи з 

девіантними молодшими школярами як процес формування багатокомпонентної 

системи інтегративних якостей, властивостей, навичок особистості, що функціонує 
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на основі професійних знань і вмінь. Ми розглядаємо 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. Результат підготовки соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки визначає рівень 

підготовленості до досліджуваного напряму їхньої професійної діяльності. 

2. Вивчення сутності та структури підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів, особливостей її функціонування засвідчує, що підготовленість майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки ми 

визначаємо як результат підготовки, який характеризують через функції, знання, 

уміння, навички, професійно важливі якості особистості майбутнього соціального 

педагога у процесі взаємодії з девіантними молодшими школярами. Отже, 

підготовленість студентів до роботи з девіантними молодшими школярами – це 

результат комплексної професійно особистісної підготовки студентів до взаємодії з 

дітьми досліджуваної категорії, що включає в себе такий рівень розвитку 

професійних властивостей, якостей і вмінь студентів, які забезпечують соціально-

педагогічну допомогу й підтримку девіантних учнів. 

3. 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. Відповідно, критеріями підготовленості визначено такі: настановчий, 

суб’єктний, гностичний, діяльнісний та оцінний. 

4. У підсумках констатувального етапу експерименту продіагностовано рівні 

підготовленості студентів до взаємодії з девіантними молодшими школярами. 
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Загальна підготовленість до професійної соціально-педагогічної діяльності з 

вищезазначеною категорією учнів наявна в незначній кількості респондентів: на 

критичному рівні перебуває 64% студентів експериментальної та 58% контрольної 

груп, на допустимому рівні – 34% студенти експериментальної та 31% контрольної 

груп, на оптимальному рівні – 10% студентів експериментальної та 11% контрольної 

груп. 

5. Результати констатувального етапу експерименту підтвердили припущення 

про те, що традиційна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними дітьми молодшого шкільного віку неефективна, тому вдосконалення  

процесу підготовки до вищезазначеної категорії дітей у межах дисертації 

розгортатиметься в напрямі розробки  педагогічних умов підготовленості майбутніх 

фахівців соціономічної сфери до взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Основні положення першого розділу висвітлено в публікаціях автора [333; 

334; 335; 337; 340; 341; 342]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ 

ШКОЛЯРАМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

2.1. Розробка педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

 

Науковий аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки передбачає визначення 

певних педагогічних умов, які впливатимуть на ефективність процесу формування  

підготовленості студентів до роботи з дітьми визначеної категорії.  

Розглянемо дефініцію „педагогічні умови”. Дослідники професійної 

підготовки студентів у ВНЗ використовують поняття „педагогічні умови” як один з 

компонентів педагогічного процесу, що інтегрує певну сукупність заходів 

педагогічного процесу, спрямованих на досягнення поставленої мети. Під 

„сукупністю заходів” учені визначають основні характеристики педагогічного 

процесу – зміст, методи, форми, педагогічні засоби та прийоми матеріально-

просторового середовища, орієнтовані на певні взаємовідносини з внутрішнім 

світом студента – ціннісними орієнтаціями, поглядами, переконаннями, потребами  

та інтересами [98; 132; 206; 362; 109].  

Як стверджує В. Андреєв, „педагогічні умови” являють собою результат 

цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів змісту, методів 

(прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення цілей [11, с. 314]. 

Є. Боровкова тлумачить педагогічні умови як взаємодієвий комплекс заходів 

навчально-виховного процесу, який забезпечує перехід студентів на більш високий 

рівень, при чому умови можуть виконувати і роль перешкоди [45]. Згідно з 

психолого-педагогічними дослідженнями І. Котової та Є. Шиян педагогічні умови 

передбачають мотиваційну зумовленість та цілеспрямований вибір організаційних 

форм навчання й виховання студентів [154]. Тобто, педагогічні умови є прямим 
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результатом формувальної діяльності суб’єктів освіти та забезпечують здійснення 

процесу навчання.  

Педагогічні умови становлять сукупність об’єктивних можливостей, обставин 

освітнього процесу, цілеспрямовано створюваних і реалізованих в освітньому 

середовищі, що забезпечують вирішення поставленого педагогічного завдання 

[139; 205]. До умов у педагогічній науці уналежнюють свідомо створені педагогічні 

ситуації, які впливають на процес розвитку особистості [18]. Дискретний характер 

педагогічних ситуацій дозволяє актуалізувати процес самопізнання й саморозвитку 

суб'єктів взаємодії цілеспрямовано організованого освітнього середовища [193]. 

О. Пєхота, зокрема, характеризує педагогічні умови як систему певних форм, 

методів і реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб'єктивно створених, 

необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети [238]. Мета, з якою 

створюються освітні умови, сутнісні характеристики планованого результату й 

особливості середовища, у якому здійснюється процес досягнення мети, у свою 

чергу, визначають вибір адекватних педагогічних умов.  

З іншого боку, педагогічні умови виступають як комплекс об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, необхідних для забезпечення ефективного функціонування 

всіх компонентів освітньої системи, яка залежить від цілей, завдань, змісту, форм і 

методів [157; 174; 185]. На думку Н. Боритко, педагогічні умови являють собою 

зовнішні фактори й обставини, свідомо сконструйовані педагогом, що істотно 

впливають на перебіг педагогічного процесу та інтенційно передбачають, але не 

гарантують певний результат процесу [46, с. 116].  

Педагогічні умови визначені особистісними якостями педагога (тип 

особистості, особливості психічних процесів, система цінностей, самооцінка) та 

студентів (особливості пізнавальних процесів, мотиваційної структури особистості, 

ціннісних орієнтацій) та їхнім характером взаємодії (стиль спілкування, 

комунікативну активність, збіг стилів навчання й викладання) [299]. Ю. Бабанський, 

зокрема, має на увазі під ними „обстановку, за якої компоненти навчального 

процесу (навчальний предмет, викладання і навчання) представлені в найкращій 

взаємодії і яка дає змогу вчителю плідно викладати, керувати навчальним процесом, 
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а учням – успішно вчитися” [19, с. 61]. Педагогічні умови відображають рівень 

узгодженості суб’єктів педагогічної діяльності та їхній потенціал взаємодії, що 

актуалізує підвищення ефективності освітнього процесу.  

Змістовна сутність педагогічних умов залежить від методологічної позиції 

дослідження, яка включає ресурсне забезпечення педагогічного процесу чи 

обставини навчально-виховного процесу, педагогічну діяльність з управління цими 

обставинами [163]. На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що існують 

різні підходи до визначення терміна „педагогічні умови”; педагогічну умову 

розуміють як сукупність певних детермінант, що забезпечують продуктивність 

педагогічного процесу.  

Контент-аналіз змісту педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з різноманітними групами девіантних дітей, представлений у 

додатку З, свідчить про їхнє різноманіття та неоднозначність їхнього тлумачення 

науковцями. Підсумовуючи вищезазначене, ми дійшли висновку, що педагогічні 

умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними дітьми  

детерміновані певними технологічними компонентами зазначеної підготовки та 

визначені її змістом і сутністю.  

Дослідники виокремлюють організаційно-педагогічні (сукупність об’єктивних 

взаємопов’язаних можливостей форм, методів, прийомів підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, які забезпечують її процесуальний аспект), психолого-

педагогічні (впливають на розвиток особистості майбутніх соціальних педагогів та 

викладачів ВНЗ, формують особистісний аспект педагогічної системи)  та 

дидактичні (конструювання змісту, форм, методів навчання шляхом утворення 

певного його методичного забезпечення) педагогічні умови підготовки до роботи з 

девіантними дітьми. У свою чергу, педагогічні умови відображають взаємодію 

суб’єктів та об’єктів підготовки, особливості освітнього середовища, формують 

процесуальний складник, ефективність функціонування педагогічної системи.  

Проте педагогічні умови щодо забезпечення підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами в професійній 

діяльності досліджено недостатньо. У контексті нашого дослідження педагогічні 
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умови впливатимуть на процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

професійної діяльності із зазначеною категорією дітей і відображатимуть 

потенціали суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, ступінь особистісної 

значущості цільових пріоритетів студентів у процесі взаємодії з молодшими 

школярами девіантної поведінки. Ефективність педагогічних умов, за визначенням 

Н. Яковлєвої, залежить від чіткого встановлення мети підготовки та створення 

комплексу таких педагогічних умов, які на певних етапах педагогічного процесу 

можуть виступати як результат, досягнутий у процесі їхньої реалізації [362]. З 

урахуванням цих аспектів педагогічні умови можна характеризувати як сукупність 

взаємопов’язаних обставин і заходів, що сприяють формуванню у студентів 

підготовленості до роботи з девіантними молодшими школярами. 

На нашу думку, процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки буде ефективним за таких 

педагогічних умов: 

1. Актуалізація позитивної мотивації та свідомої позиції студентів шляхом 

реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки. 

2. Девіантологічна спрямованість змісту навчальних дисциплін та соціально-

педагогічної практики. 

3. Використання інноваційних технологій, орієнтованих на практичне 

засвоєння майбутніми соціальними педагогами превенції та корекції девіантної 

поведінки молодших школярів. 

Вважаємо, що доцільно теоретично обґрунтувати зазначені педагогічні умови. 

Перша педагогічна умова актуалізує позитивну мотивацію та свідому позицію 

студентів щодо взаємодії з девіантними молодшими школярами. Починаючи 

обґрунтування першої педагогічної умови, окреслимо сутність поняття 

„актуалізація”.  

Зокрема, поняття актуалізації як акт енергії, потенції, процес здійснення 

запропонував Аристотель [13]. Актуалізуватися – значить ставати реальним, 

існувати фактично, а не потенційно. 
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За визначенням філософського словника, актуалізаця – реалізація, приведення 

у виконання ідеї, плану; надання ступеня важливості явища чи дії [214, с. 18]. Якщо 

уявити актуалізацію як дію у складі процесу мотивування, то вона забезпечує 

ініціацію діяльності, яка включає не тільки початок виконання діяльності 

(підготовчу фазу), а й забезпечення процесів діяння [183]. Тобто, актуалізація 

мотивації – активізація мотивів та активування проектів, цілей і намірів 

діяльності [52].  

Стратегія активізації в педагогіці пов’язана з посиленням активності студентів 

у засвоєнні майбутньої професії, із формуванням їхньої активної позиції стосовно 

предмета навчання. „Активізувати, – зазначає з цього приводу В. Ігнатова, – 

пробудити активність, посилити, оживити діяльність студента, зробити її більш 

результативною” [251, с. 111].  

На можливості актуалізації мотивації студентів у процесі навчально-

пізнавальної діяльності наголошує Д. Вечедов, на думку якого, мотив – це 

„операціоналізована” потреба, яка може розвиватися не лише шляхом створення 

нових об’єктів, але й через навчання діям. Саме умови, підкреслює дослідник, у 

яких здійснюється навчальна діяльність, можуть бути мотивоформувальними 

факторами [57, с. 65].  

У контексті нашого дослідження актуалізація позитивної мотивації та свідомої 

позиції постає у вигляді активних мисленнєвих і практичних дій, що забезпечує 

перехід  студентів на більш високий рівень пізнавальної діяльності, спрямований на 

ефективну взаємодію з девіантними молодшими школярами. Задля розгляду 

визначення першої умови доречно зупинитися на феномені „позитивна мотивація”.  

Вагомого значення для нашого дослідження набуває думка про те, що 

мотивація – це родове поняття для позначення всієї сукупності психологічних 

утворень і процесів, які  спрямовують та спонукають  поведінку людини, 

визначають вибірковість і кінцеву цілеспрямованість психічного відображення [60]. 

Поняття „мотивація” в сучасній психології трактовано по-різному: як система 

факторів, що детермінують поведінку (мотиви, потреби, цілі, наміри, інтереси); як 
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характеристика процесу, який стимулює та підтримує активність поведінки на 

визначеному рівні [208, с. 463].  

У цьому контексті доречні слова Є. Ільїна, який відзначає, що в мотиві 

виражено модальне ставлення до того, що людині належить зробити [119, с. 69]. 

Отже, мотивація – сукупність різноманітних факторів, що детермінують поведінку 

та діяльність людини. Важливою є позиція І. Зимньої, яка стверджує, що мотивація 

– стрижень особистості майбутнього професіонала, до якого „стягуються” такі її 

властивості, як спрямованість, ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування, 

емоції, вольові якості [114, с. 221]. 

Мотивація – це спонукання до освоєння професії, наявність у студента 

інтересу й бажання підготувати себе до діяльності в обраній сфері [325]. Основним 

елементом структури навчальної мотивації є професійний мотив, [173], який 

дослідники визначають як пізнавальний мотив (придбання міцних знань, бажання 

стати кваліфікованим спеціалістом) [121] або як системне утворення: позитивне 

ставлення до обраної професії, готовність виконувати професійні функції, потребу в 

здобутті професії, свідому регуляцію діяльності [136 ].  

Концепція В. Асєєва характеризує мотивацію як дві модальності спонукання: 

позитивну (у вигляді прагнення до чого-небудь) та негативну мотивацію (прагнення 

уникнення). Позитивна модальність проявлена в потягах до певного явища чи 

діяльності, у безпосередньо реалізованій потребі  та супроводжена задоволенням, а 

негативна – у необхідності дії, викликає в суб’єкта страждання. Модальність 

мотивації залежить від того, чи перебуває діяльність в позитивному чи негативному 

відношенні до потреб, інтересів та установок людини [17]. Дослідник ототожнює 

мотивацію зі спонуканням, яке уособлює потреби й потяг, а позитивну мотивацію – 

зі спонуканням, яке поєднано з позитивним емоційним переживанням до об’єкта дії.  

Як особливу форму внутрішньої мотивації розглядає позитивну мотивацію 

С. Котов, підкреслюючи, що вона характеризується упорядкованою структурою 

цілей, усвідомленням можливостей суб’єкта, його змістовних цінностей, 

переважанням мотивів до досягнення успіху, які формуються на основі задоволення 

потреб у компетентності й самодетермінації [153, с. 199]. Інші науковці 
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(Н. Черкасов, К. Четиркін) трактують позитивну мотивацію як систему визнаних 

особистістю цінностей, установок і переконань, прийнятих як власні принципи, які 

відображають зміст і сутність майбутньої професійної діяльності [325; 327]. 

Позитивна мотивація включає такі види: внутрішньо організована позитивна 

мотивація (потреба у професійній самореалізації, самоактуалізації, самовираженні 

особистості майбутнього фахівця); зовні організована позитивна мотивація (потреба 

надавати допомогу іншим людям, у суспільному визнанні та бажання включення в 

систему професійних комунікацій) [268]. 

Зробивши огляд літературних джерел [17; 60; 114; 119; 121; 136; 153; 173; 208; 

268; 325; 327], виділено структурні домінанти, на яких повинен будуватися механізм 

актуалізації позитивної мотивації майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами: позитивна модальність мотиваційно-

змістовних утворень особистості (установки, потреби, спрямованості, мотиву, 

інтересу, ціннісних орієнтацій).  

У контексті нашого дослідження позитивна мотивація студентів до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами – це певне внутрішнє спонукання та прагнення 

майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з означеною категорією учнів, потреба 

у професійній самореалізації. З урахуванням вищезазначеного вважаємо за потрібне 

розглянути структуру позитивної мотивації.  

Досліджуючи дефініцію позитивної мотивації до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, зупинимося на її цільовій спрямованості. Система 

домінантних мотивів особистості створює її спрямованість, що виступає 

центральною ланкою формування професійно важливих властивостей суб’єкта. 

Розділяючи думку Ж. Нюттена, зазначимо, що спрямованість суб’єкта, діючи як 

частина загальної орієнтації щодо об'єктів діяльності, є невід’ємним складником 

мотивації поведінки людини [217].  

Спрямованість особистості на професійну діяльність як мотиваційний 

компонент підготовки сприяє розвитку майбутнього фахівця, виявляється в 

усвідомленні соціальної значущості майбутньої професії, інтересі та потребі в її 

засвоєнні, прагненні до постійної самоосвіти та самовихованню студента як 
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майбутнього фахівця – мотиваційний компонент [249]. На думку С. Харченко, 

педагогічна спрямованість є ядром особистості фахівця, у якому наявне 

мотиваційно-ціннісне ставлення до педагогічної дійсності й діяльності [314, с. 220]. 

Вона є системою ставлень майбутнього педагога до професії, визначає ставлення до 

дітей, інтерес до них як до соціального феномена й суб’єкта педагогічної взаємодії, 

усвідомлену установку на співпрацю з ними [314].  

Важливим в аспекті дослідження є твердження О. Москалюк, що професійна 

спрямованість  соціального педагога – це інтегративна динамічна якість, яка 

відображає складний комплекс психологічних властивостей та  визначає ставлення до 

професії, обумовлює професійний вибір; характеризована ціннісними орієнтаціями, 

інтересами, нахилами, усвідомленими домінантними мотивами, пов’язаними з 

майбутньою професійною діяльністю, містить складники готовності до оволодіння 

професійними знаннями, професійними вміннями та навичками [200].  

Згідно зі структурною моделлю особистості соціального педагога 

Ю.Галагузової, одним із її компонентів є професійна гуманістична спрямованість, 

яка становить базову інтегральну основу та надає особливого ціннісно-

орієнтаційного відтінку становленню, саморозвитку й інших характеристик 

особистості соціального педагога [72, с. 129].  

Гуманістична спрямованість особистості педагога включає емпатію, 

готовність допомагати дитині, уміння проникнути в суб’єктивний світ та поставити 

себе на її місце, розуміння та „прийняття” емоційного стану вихованця [361]. 

Н. Бочаріна виокремлює такі складники гуманістичної спрямованості соціального 

педагога, як просоціальні мотиви, альтруїстичні установки, гуманістичні 

переконання, які характеризують стиль педагогічної взаємодії на засадах морально-

етичної культури [47].  

Орієнтація сучасного національного виховання  передбачає визнання кожної 

дитини унікальною особистістю, ставлення до неї як до суб’єкта власного розвитку 

[147]. Гуманістична спрямованість особистості соціального педагога, яка є 

визначальним фактором придатності до професії, витлумачувана як особистісна й 

соціальна відповідальність, загострене почуття соціальної справедливості, повага до 
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гідності іншої людини, терпимість, чуйність, готовність зрозуміти та прийти на 

допомогу [14]. Такий підхід до інтерпритації поняття гуманістичної спрямованості 

виявляє соціальну функцію майбутніх соціальних педагогів, стверджує їхнє л 

позитивне духовно-моральне перетворення на шляху до професійної самореалізації. 

Домінантним мотивом спрямованості є інтерес, забарвлений емоційним 

ставленням до діяльності. У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу 

концепція професійної направленості С. Крегжде, яка трактує професійний інтерес 

як „складний симптомокомплекс психічних станів, властивостей та процесів, який 

стимулює діяльність людини, пов’язану з обраною професією, і проявляється у 

вибірковій пізнавальній, вольовій, емоційній активності підчас зустрічі з різними 

об’єктами та явищами дійсності” [159, с. 12]. Центральне місце в спрямованості 

соціального педагога, орієнтованого на розвиток молодшого школяра девіантної 

поведінки посідає інтерес до професійної діяльності з визначеною категорією 

вихованців, захопленість нею, прагнення до оволодіння знаннями й уміннями щодо 

взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Розглянувши наявні теоретичні підходи до тлумачення поняття спрямованості 

як системного елемента позитивної мотивації, можна висловити припущення про те, 

що спрямованість майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами має гуманістично-орієнтовану центрацію, виявлена в 

активному інтересі й позитивному мотиваційно-ціннісному ставленні до вихованців, 

що  проявляється  в особистісних якостях: соціальній відповідальності, емпатії, 

рефлексивних здібностях та здатності до саморозвитку. 

Інтерес та мотиви зазнають реалізації в ціннісних орієнтаціях людини, що 

характеризують зміст спрямованості особистості. Нормативно-ціннісні імперативи 

діяльності соціального педагога закріплено в Етичному кодексі спеціалістів із 

соціальної роботи України [111] та характеризуються групами професійних 

цінностей соціального педагога: цінності, які відображають специфіку професійної 

діяльності, альтруїстичного характеру (допоможи іншому, який потребує твоєї 

підтримки); цінності етичної відповідальності перед професією та пов’язані з 
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потребою самореалізації, самоствердження особистості соціального педагога й 

досягнення професіоналізму [124, с. 20 – 21]. 

Нам імпонує думка М. Шмельової, яка трактує позитивну ціннісну орієнтацію 

як особистісно-професійну основу фахівців соціально-педагогічної роботи, що 

базовано й розвинуто в характеристиці „Я-концепції” [350]. За твердженням 

Ю. Галагузової, позитивна ціннісна орієнтація соціального педагога передбачає 

усвідомлення особистістю себе в професійній діяльності та є показником успішності 

її оволодіння, важливим фактором професійного становлення [72, с. 122]. 

Спираючись на наведені вище дефініції, ціннісні орієнтації соціального 

педагога в контексті взаємодії з девіантними молодшими школярами 

характеризуємо як взаємопов’язану сукупність позитивних настанов на професійну 

взаємодію із зазначеною категорією дітей, високого рівня відповідальності й 

потребу в самореалізації.  

Проаналізовані вище позиції ряду вчених, дозволяють зробити припущення 

про те, що ставлення до діяльності, інтерес та спрямованість на певну взаємодію 

виступають елементами мотивації, за допомогою яких особистість виражає свої 

уподобання, переконання й устремління, здійснює ціннісні вибори.  

Виходячи з теоретичного аналізу розмаїття поглядів науковців про сутність 

феномену „позитивна мотивація”, у дисертаційній роботі під зазначеним поняттям 

розуміємо внутрішню мотивацію оволодіння професійною взаємодією з 

девіантними молодшими школярами, що релевантна змісту самої діяльності та 

сутністю якої є бажання стати підготовленим (кваліфікованим) соціальним 

педагогом. Позитивна мотивація до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки містить позитивне ціннісно-смислове ставлення до професійної 

діяльності; потребу й бажання працювати з такими дітьми; наявність інтересу, 

професійних цілей і позитивних очікувань щодо професійної самореалізації в 

процесі взаємодії з визначеною категорією дітей.  

Отже, проаналізувавши зміст позитивної мотивації до роботи з девіантними 

молодшими школярами, ми можемо перейти до обґрунтування другого складника 

першої педагогічної умови підготовки – до свідомої позиції. Мотивація та ціннісні 



109 

орієнтації, що формуються на її основі, співвідносені із соціальною позицією 

особистості й діяльнісним проявом цієї позиції [325]. У сучасній науковій літературі 

поняття „позиція” розглянуто в таких аспектах: позиція характеризує місце людини 

в системі статусно-рольових відносин та умови, за яких вона діє як особистість 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Кон) [2; 10; 143]; визначає певне ставлення 

до дійсності й діяльності та до самої себе (В. Мясищев, В. Чудновський, В. Ядов) 

[204; 328; 359]. 

У наукових дослідженнях педагогічної діяльності дефініція „позиція” 

розглянута як професійно-педагогічна позиція [142], позиція педагога [344], позиція 

особистості педагога [322], позиція викладача [103]. Орієнтація процесу підготовки 

студентів на усвідомлення професійних ролей і позицій соціального педагога під час 

взаємодії з девіантними молодшими школярами сприяє формуванню позиції 

суб’єкта навчання, яка визначається уявленням і розумінням майбутньої 

професійно-педагогічної позиції. 

С. Косарецький вважає, що становлення професійної позиції майбутнього 

педагога є процесом конструювання та відбору засобів діяльності найбільш 

адекватних і ефективних у процесі реалізації професійно важливих цінностей [152]. 

Вона може виступати як однією з умов якості професійної підготовки та 

проявлятися в прагненні до досягнення високих результатів і ставленні до 

майбутньої виробничої діяльності [289, с.63]. Сучасні дослідники описують позицію 

як прояв соціальних ролей особистості; усвідомлену систему ставлень людини до 

професійної діяльності; компонент структури особистості майбутнього фахівця, 

який відображає її суб’єктність [79; 167; 169].  

Отже, позиція соціального педагога відповідно до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки визначена його професійною роллю. О. Безпалько 

відзначила різноманітні ролі соціального педагога: консультанта, аніматора, 

менеджера, психотерапевта, експерта, посередника, помічника [27, с. 55]. У сучасній 

освітній гуманістичній концепції виховання соціальний педагог виступає 

актуалізатором суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин із девіантною дитиною, і, 

відповідно, виконує комплексно всі вищезазначені ролі як помічник та співавтор 
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позитивних змін у її особистості. 

М. Лаптєва вважає, що професійна позиція працівника соціальної сфери, як 

правило, проявлена в професійному спілкуванні та пов’язана з домінуванням позиції 

Дорослого (в термінах Е. Берна), яка передбачає актуалізацію високого рівня 

свідомості та взаємодію з дитиною на рівних,  прагнення до розуміння поглядів і 

установок один одного [167]. Важливість цієї думки для опису роботи соціального 

педагога з девіантними дітьми молодшого шкільного віку полягає в тому, що 

майбутній фахівець відповідно до вищезазначеної позиції повинен уміти вдало 

переробляти  педагогічну інформацію, оцінювати соціальну ситуацію та 

вираховувати імовірності використання певних технологічних прийомів для того, 

щоб  свідомо побудувати процес подолання проблем девіантного молодшого 

школяра.  

Цінною тут є думка Є. Юдіної, яка розглядає професійну позицію педагога як 

достатньо стійкий феномен свідомості, що визначає тип взаємодії з учнем. У своєму 

дослідженні науковець стверджує доцільність використання  позиції рівноправного 

партнерства в спілкуванні для створення сприятливого позитивного психологічного 

клімату [358]. Є. Рогов визначає заманіфестовану позицію „на рівні та разом”, що 

характеризує ієрархічну взаємодію педагога й дитини з визнанням  їхньої 

суб’єктності та взаємною повагою [259, с. 287 – 289].  Т. Осипова трактує подібну 

позицію з погляду ставлення педагога-наставника, що передбачає спрямованість на 

фасилітацію, педагогічну підтримку, стійку позитивну мотивацію [222, с. 217]. Всі 

ці позиції важливі для соціального педагога в процесі роботи з девіантними 

молодшими школярами. Розділяючи думки М. Лаптєвої, Є. Рогова, Є. Юдіної, 

Т. Осипової зазначимо, що позиція майбутнього соціального педагога у взаємодії з 

девіантними молодшими школярами пов’язана з прийняттям особистості дитини, 

яка має соціальні відхилення, як найвищої цінності професії та надання їй 

соціально-педагогічної підтримки.  

На унікальному значенні педагогічної підтримки у вихованні девіантних дітей 

наголошує Т. Фролова, обґрунтовуючи її як надання превентивної й оперативної 

допомоги особистості в розв’язанні індивідуальних проблем і життєвому, і 
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професійному самовизначенні [311; 312]. Аналогічну думку висловлюють науковці 

І. Дементьєва, Л. Оліференко, Т. Шульга, розглядаючи соціально-педагогічну 

підтримку девіантних дітей як особливий вид спеціально організованої професійної 

соціально-педагогічної діяльності, що полягає у виявленні, визначенні та вирішенні 

проблем вихованців з метою їхньої соціалізації, реалізації захисту прав на 

повноцінний розвиток і освіту, що ґрунтовано на індивідуально-орієнтованій 

допомозі і співпраці в життєвому самовизначенні [287]. 

Соціально-педагогічну підтримку в сучасній теорії та практиці розглянуто як 

самостійний напрям професійної діяльності соціального педагога та базовано на 

таких аспектах: позиції розуміння, прийняття, визнання дитини та опорі на 

потенційні можливості учнів (В. Бедерханова [25], І. Кордубан [150], А. Мудрик 

[201]); створенні умов для самоактуалізації дитини (А. Курбанова [164], 

О. Павленко [224], О. Руяткіна [267], Г. Сорока [284]); превентивній, оперативній 

допомозі учням у вирішенні індивідуальних проблем, пов’язаних із життєвим, 

професійним, етичним вибором (О. Кутейнікова [165], Н. Міхайлова, С. Юсфін 

[233], Т. Фролова [312], О. Чурюмова [329]); фасилітативній взаємодії педагога та 

дитини (О. Врублевська [70], І. Жижина [102], Л. Тимоніна [296]). 

У зв’язку з цим процес педагогічної підтримки включає тактику допомоги (в 

усвідомленні дитиною своєї активності в боротьбі з проблемами), захисту (від 

негативних обставин і здатність позбуватися страху перед ними), сприйняття 

(розвиток уміння робити вибір, розширення суб’єктивного досвіду), взаємодії 

(набуття дитиною досвіду спільної діяльності  в життєвих ситуаціях, де вона ще не 

самодостатня) [106, с. 132].  

Соціально-педагогічна підтримка, на думку Н. Михайлової та  С. Юсфіна 

[233], передбачає наявність у педагогів рефлексивних та емпатичних здібностей, 

здатності до самооцінювання, саморозвитку, тобто тих компонентів, які ми 

визначаємо в структурі підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Разом із цим сьогодні беззаперечним 

фактом є розуміння соціально-педагогічної підтримки як взаємодії, що направлена 

не лише на формування особистості дитини, але й вимагає актуалізацію 
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індивідуального розвитку (стресостійкості, соціальної креативності, мобільності у 

створенні та впровадженні нових форм впливу на учня) та організаційних і 

комунікативних умінь педагога.  

Для нашого дослідження важливою є теорія ставлення В. М’ясищева, яка в 

контексті аналізу свідомої позиції людини характеризує аналізовану дефініцію як 

індивідуально-цілісну систему суб’єктивно-оцінного, свідомо обраного ставлення 

особистості до дійсності, що є джерелом особистісної активності [204]. Варто 

відзначити розроблену Ф. Блієвою структурну модель позиції, складниками якої є 

суб’єктне, ціннісне ставлення до своєї діяльності та якості її виконання, що 

виявляється в прагненні до досягнення життєвих вершин і здатності до 

саморозвитку, мотивації досягнення успіху та креативності [34].  

Свідоме ставлення включає ціннісне відношення, визначаючи певні 

пріоритети в професійному та особистісному планах життя відповідно до ціннісних 

орієнтацій, внутрішніх потенцій та досвіду особистості. Ставлення реалізується в 

діях та передбачає процес екстеріоризації та інтеріоризації диспозицій, вищий 

рівень яких являє собою систему ціннісних орієнтацій, що включають цінності – 

цілі (термінальні) й цінності – засоби (інструментальні) та є важливими 

регуляторами поведінки людини [360]. У цьому контексті позицію розглянуто як 

активність і самоактивність, що полягає в аналізі та усвідомленні своїх 

диспозиційних утворень порівняно з суспільними [44; 48]. 

Свідома позиція уособлює відповідальне ставлення суб’єкта до цінностей 

професійної діяльності та визначає його ціннісне ставлення до об’єкта діяльності 

[123; 158]. Н. Шеліхова доречно, на нашу думку, наголошує на єдності професійної 

свідомості, відносин і діяльності в структурі педагогічної позиції [349]. Під 

педагогічною позицією, на думку Н. Щуркової, доцільно розуміти результат 

усвідомленого освітнього процесу та продукт педагогічного мислення [357]. 

Позиція, яка базується на певному визначеному ставленні до цілей та завдань 

діяльності є результатом усвідомлення особистісного значення навчальної 

діяльності, прийняття норм і цінностей майбутньої професії [266]. Отже, дослідники 
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характеризують  взаємозв’язок позиції з педагогічною свідомістю, яка є 

визначальною для побудови сенсу професійної діяльності. 

Ми цілком згодні з узагальненнями О. Меркулової, що показником підготовки 

студентів до професійної соціально-педагогічної роботи є діяльнісне розуміння 

ними соціально-особистісної значущості своїх майбутніх дій, відповідальність за 

результати взаємодії з клієнтом, усвідомлення зобов’язань перед суспільством, 

добровільне прийняття професійних обов’язків і обмеження власних емоційно-

чуттєвих проявів у процесі роботи [197, с. 136 – 137].  

Вважаємо, що свідоме ставлення майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними молодшими школярами може проявлятися у високому рівні 

відповідальності в процесі взаємодії з учнями, адекватному виборі соціально-

педагогічних технологій, в усвідомленні важливості превенції та корекції відхилень 

поведінки в навчально-виховному процесі, значущості процесів самоактуалізації як 

у самого себе, так і в дітей. У свідомій позиції студента реалізується розуміння 

професійної ролі соціального педагога стосовно молодшого школяра девіантної 

поведінки, значимості своєї майбутньої діяльності з такою дитиною, відповідальне 

ставлення до проблем подолання девіантності, проекція професійних якостей і 

функціональних напрямів майбутньої професійної взаємодії з вищезазначеною 

категорією вихованців щодо власної особистості.  

Формування свідомої позиції у майбутніх соціальних педагогів сприятиме 

їхньому професійному самоствердженню, створенню професійного образу „Я” та 

усвідомленню себе в ролі суб’єкта освітнього процесу. Суб’єктність студентів 

передбачає здатність стратегічно мислити в професійній діяльності та 

усвідомлювати себе як носіїв цінностей і знань соціальної педагогіки.  

Спираючись на думку Г. Цукерман [323], що діяльність стає формою розвитку 

лише її суб’єктів, вважаємо взаємодію основним шляхом формування свідомої 

позиції студентів. Активна діяльність з іншими суб’єктами навчально-виховного 

процесу (викладачами, девіантними молодшими школярами) стане передумовою 

виникнення свідомої позиції майбутніх соціальних педагогів. Лише в процесі 

встановлення діалогічного зв’язку між педагогом і студентами наявні цінності 
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професійної діяльності  трансформуються в об’єкт  духовних потреб студента [177; 

235].  

Обґрунтовуючи першу умову, ми вважаємо, що актуалізація позитивної 

мотивації та свідомої позиції  призводять до підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів лише в процесі залучення студентів до професійно-орієнтованої 

продуктивної діяльності з девіантними молодшими школярами, яка має 

гуманістичну спрямованість та побудована на засадах „суб’єкт-суб’єктних” 

взаємовідносин та гуманістичній центрації. В. Зінченко виокремлює дію та 

взаємодію як необхідну умову формування, розширення й поглиблення змісту 

явища [115].  

Вагомого значення для нашого дослідження набуває думка А. Вербицького 

про те, що оволодіння професійною діяльністю повинно здійснюватися в рамках і 

засобами навчальної діяльності, яка є структурно й функціонально ізоморфною 

професійною діяльністю [56]. Осмислення поданих результатів досліджень учених 

стосовно діяльнісного підходу до підготовки дало змогу визначити, що 

квазіпрофесійна та навчально-професійна діяльність студентів у процесі практики 

сприятимуть ефективному оволодінню студентами майбутньою професією, 

засвоєнню різних професійних позицій у системі освітнього процесу.  

Враховуючи вищезазначені концептуальні положення дослідників, можна 

відтворити на практиці актуалізацію позитивної мотивації та свідомої позиції 

студентів до професійної діяльності з девіантними молодшими школярами за 

допомогою певного виду взаємодії, який забезпечує реалізацію гуманістичних 

цінностей освіти й розвиток особистості учнів та практичне залучення студентів до 

суб’єктно-суб’єктних відносин. Тобто, підготовка майбутніх соціальних педагогів 

матиме ефективний результат за умови актуалізації позитивної мотивації та свідомої 

позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими 

школярами девіантної поведінки.  

Продовжуючи розглядати першу педагогічну умову, звернемо увагу на 

значення поняття „фасилітативна взаємодія”. У контексті розробки першої 

педагогічної умови дослідження ключовою категорією є також усвідомлення 
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поняття фасилітація як основи особистісно-орієнтованого підходу та сучасної 

гуманістичної освіти. У додатку К здійснено поданий контент-аналіз змістового 

наповнення  поняття „фасилітація”. 

Аналіз наукової літератури [4; 5; 43; 89; 90; 102; 113; 144; 170; 176; 179; 254; 

261; 262; 281; 296; 345; 365] засвідчує міждисциплінарне використання змісту 

розглянутої дефініції: соціальна фасилітація, що зумовлена тенденцією спонукання 

до діяльності та  посиленням домінантних реакцій у присутності інших людей; 

психологічна фасилітація, яка полягає в координації групової психотерапевтичної 

роботи з клієнтами та створенні змін в динамічній системі особистості шляхом 

реалізації допомоги, стимулювання, актуалізації потреби в саморозвитку; 

педагогічна фасилітація – усвідомлена та цілеспрямована діяльність педагога, що 

базована на гуманістичних суб’єкт-суб’єктних відносинах із дітьми, створенні 

сприятливих умов для самовдосконалення та самореалізації їх обох, зумовлена 

орієнтацією на співпрацю; соціально-педагогічна фасилітація – педагогічна 

взаємодія суб’єктів освітнього процесу, яка орієнтована на формування позитивних 

особистісних змін та ідеї „ненав’язливої допомоги”, створення діалогічних 

стосунків із дитиною, націлених на соціально-педагогічну підтримку та сприяння 

особистісному зростанню дитини. 

Варто зазначити, що наявні дослідження дають базу для розуміння сутності 

фасилітації як процесу покращення продуктивності діяльності (фасилітативний 

процес і фасилітативна технологія); як якості особистості (фасилятивність), як 

впливу (фасилітативний), як взаємодії (фасилітативна).  

Аналіз наукових праць [179; 281; 345] дозволив виокремити фасилітативний 

процес як особистісно-розвивальний педагогічний процес полегшення й посилення 

продуктивності навчання чи виховання, який базовано на створенні специфічної 

соціальної ситуації розвитку потенціалу особистості та її суб’єктності, 

опосередкованому психолого-педагогічному впливові й підтримці.  

Вивчивши науково-теоретичні праці [43; 102; 254; 345; 264; 265], визначаємо 

фасилітативну технологію як комплекс алгоритмів і прийомів організації 

фасилітативного впливу, що забезпечує ініціювання потенційних можливостей 



116 

суб’єктів у самоактуалізації шляхом свободи вибору в відтворенні нових знань, 

саморозвитку особистості та її самосвідомості, реалізації діалогічної взаємодії, 

інтерактивних технологій. Зауважимо, що дослідники визначають такі види 

фасилітативних технологій, які за своїм змістом мають інтерактивний характер: 

дискусії, інсценування, спектаклі, конкурси, релаксація, внутрішній діалог, 

комунікативний лист, тренінги [90; 194]. 

Наступна психологічна детермінанта – фасилятивність як інтегральна 

іманентна якість особистості, що визначається у прагненні людини допомагати 

іншим та сприяти їхньому розвитку [122]. У наукових роботах зосереджено увагу на 

взаємозв’язку її компонентних складників, які визначено на певних етапах 

фасилітації як механізми: мотиваційно-ціннісних (радість і приємні враження від 

позитивних змін в іншій людині, наявність цінності розвитку іншої людини й 

саморозвитку, бажання підтримати й допомогти іншому, усвідомлення ціннісної 

основи та значущості професійної діяльності, відповідальність за результати своєї 

діяльності) [88; 171; 144]; емоційних утворень (здатність до емпатії, емоційна 

стабільність та стресостійкість) [70; 73; 102; 122]; когнітивних (знання 

міжособистісної взаємодії, уміння розв’язати та допомогти у вирішенні складної 

життєвої ситуації) [345; 319]; поведінкових (комунікативні й організаційні вміння, 

рефлексивні здібності, здатність до адекватної самооцінки та креативних рішень) 

[144; 364]; вольових (застосування вольових потенціалів особистості для активізації 

допомоги суб’єкту взаємодії чи, навпаки, стримування себе як професіонала від 

певних дій) [70; 90; 176]. 

Якісний аналіз складників фасилятивності майбутніх фахівців соціономічної 

сфери дозволив виокремити такі її компоненти (здатність до емпатії та адекватної 

самооцінки, відповідальність за результати своєї діяльності, комунікативні й 

організаційні вміння, рефлексивні здібності, креативність і вольовий потенціал, 

стресостійкість та позитивна мотивація), які визначено показниками підготовленості 

соціальних педагогів до взаємодії з девіантними дітьми молодшого шкільного віку. 

Логіка наших міркувань щодо зазначеного вище полягає в тому, що виокремлені 
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показники будуть забезпечувати формування фасилітативної взаємодії з 

девіантними вихованцями.  

Підсумовуючи, зауважимо, що в контексті нашого наукового пошуку 

фасилятивність – інтегральна якість майбутніх соціальних педагогів, що забезпечує 

соціально-педагогічну допомогу та творчий розвиток девіантного молодшого 

школяра, виражена в здатності створювати умови для продуктивної освіти й 

виховання за рахунок особистостно-орієнтованого стилю спілкування та діяльності.  

Опираючись на літературу [22; 144; 170], можна дійти висновку, що 

фасилітативний вплив – базовий різновид впливу в гуманістичній парадигмі, 

заснований на діалогічному діянні та актуалізації саморозвитку й особистісного 

зростання, допомога в розумінні та подальшому подоланні життєвих проблем, 

формування позитивних змін „Я-концепції” особистості. Вищезазначене дає 

підстави обґрунтувати, що фасилітативний вплив базований на активних діях 

суб’єктів і фасилітативних технологіях, для нього притаманні взаєморозуміння, 

підтримка та сприяння саморозвитку людини.  

Самоактуалізація особистості дитини передбачає особливий вид педагогічної 

взаємодії, метою якої є реалізація її внутрішнього потенціалу [88]; усвідомлення 

себе як самоцінності та прагнення до самореалізації й самовдосконалення [307], що 

базовано на засадах гуманізму, толерантності, полісуб’єктності й довіри [43]. Варто 

також наголосити, що така фасилітативна взаємодія спонукатиме вихованця до 

свідомої  самозміни відповідно до особистісно-пріоритетних сенсів життєдіяльності 

[69]. Для нашого дослідження важливою є думка К. Шевченко про те, що  

фасилітативна взаємодія передбачає спільне прийняття рішень і залученість 

кожного до діяльності (партисипативність) [348, с. 260].  

Фасилітативна взаємодія заснована на особистісно-орієнтованій моделі 

співучасті в процесі перетворення особистості дитини, формування творчого 

освітнього середовища й реалізацію принципу гуманізму та психотерапії „зрозуміти 

– простити – прийняти”. Вона передбачає рівність позицій, діалогічне спілкування, 

інтерактивну спрямованість соціального педагога, відповідальність, сформованість 

професійних ціннісних орієнтацій. Зокрема, І. Авдєєва  наголошує на особливостях і 
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важливості діалогу як способу взаєморозвитку та узгодженої діяльності педагога й 

вихованців, що базується на дотриманні особливих фасилітативних принципів [5]. 

Визначені принципи фасилітативної взаємодії в контексті соціально-

педагогічної роботи з девіантними молодшими школярами мають концептуальне 

значення для дисертаційної роботи: 

1. Принцип „суб’єктивної активності” полягає в сприянні здатності 

молодшого школяра бути суб’єктом власної поведінки й діяльності шляхом 

реалізації діалогічної взаємодії, рефлексивної поведінки й розвитку самостійності. 

2. Принцип „спирання на внутрішні особистісні ресурси” передбачає 

упевненість фасилітатора в можливому формуванні особливостей самостійного 

вирішення дитиною особистісних проблем і цілеспрямований пошук позитивних 

потенцій молодшого школяра для корекції девіантної поведінки, що можна 

забезпечити за допомогою технологічних прийомів позитивної психотерапії 

(проголошення достоїнств, медіації, coping-стратегій). 

3. Принцип „емоційного балансу” базовано на формуванні „позитивного 

світовідчуття”, переживанні успіху й задоволення молодшого школяра від взаємодії 

з фасилітатором, що забезпечує ситуація успіху й толерантне ставлення до помилок. 

4. Принцип „багатопозиційності” полягає в толерантності до незапланованої 

поведінки девіантного молодшого школяра та пріоритеті процесу над результатом. 

5. Принцип „альтруїзму” вимагає відмову фасилітатора від попередньо 

обраних процедур діяльності на користь активності та самостійності молодшого 

школяра. 

6. Принцип „само презентації” обумовлює упевненість фасилітатора у власній 

професійності та звільненні від професійно-рольових стереотипів у взаємодії з 

девіантними молодшими школярами. 

7. Принцип „конкретності” базовано на обґрунтованому виборі технологій 

фасилітації відповідно до особливостей особистості дитини молодшого шкільного 

віку. 

8. Принцип „футуральності” передбачає, що фасилітатор спирається на ще не 

виявлені в поведінці молодшого школяра позитивні характеристики. 
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9. Принцип „розділеної відповідальності” полягає в праві девіантного 

молодшого школяра на помилку та своєчасну соціально-педагогічну допомогу. 

10. Принцип „інтеграції” відображає необхідність відійти від диктату 

позитивного в педагогічних цілях і методах роботи, допомогу девіантному 

молодшому школяреві в самосприйнятті та в отриманні відчуття цілісності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що фасилітативна взаємодія створює взаємний 

процес самореконструкції та самовдосконалення дитини й соціального педагога, 

фактично є невичерпним джерелом життєтворчості та самореалізації кожного. У 

контексті нашого наукового пошуку взаємодія між фасилітатором – студентом і 

девіантним молодшим школярем виступає як соціально-педагогічна підтримка й 

допомога у виправленні відхилень у поведінці дитини, що спрямована на 

конструктивне вирішення проблем учня та доброчинні інноваційні перетворення в 

його особистісній сфері. Виходячи з аналізу наукової теорії, практики та власної 

дослідницької діяльності, вважаємо, що в процесі осмислення й засвоєння 

особистісного досвіду фасилітативної взаємодії з молодшими школярами девіантної 

поведінки в студентів актуалізується позитивна мотивація та свідома позиція, які є 

умовами підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з визначеною 

категорією дітей.  

Переходячи до розробки другої педагогічної умови підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, ми 

вважаємо за необхідне особливу увагу приділити змісту підготовки. Припускаємо, 

що результат підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з 

вищезазначеною категорією дітей залежить від девіантологічної спрямованості 

змісту навчальних дисциплін і соціально-педагогічної практики. Наслідуючи логіку 

викладу матеріалу, розкриємо послідовно значення двох складових частин другої 

умови. У першу чергу звернемося до дефініцій „зміст” та „спрямованість”.  

Зміст освіти – це компонент процесу навчання майбутніх спеціалістів, який 

включає систему загальних і спеціальних, наукових і професійних знань, умінь і 

навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток здібностей студентів, 

формування світогляду, моралі й поведінки, підготовку до суспільного життя та 
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педагогічної діяльності [145, с. 22]. Зміст професійної підготовки – система знань, 

умінь і навичок у вигляді компетенцій, що обумовлена цілями й потребами 

суспільства та має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив 

розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва [78, с. 392].  

Досліджуючи особливості технологій професійної підготовки, Є. Зеєр 

[113, с. 26 – 27] визначив у змісті освіти структурні одиниці: навчальний предмет, 

що характеризує теоретико-пізнавальний аспект змісту, та навчальну дисципліну, 

яка визначає нормативно-діяльнісний аспект. Навчальний предмет дидактично 

відображає певну наукову галузь, а навчальна дисципліна є комплексною, вона 

володіє більшим розвивальним потенціалом, що обґрунтовує введення в зміст освіти 

практико-орієнтованого матеріалу та суб’єктивного досвіду. Логіка аналізу вченого 

дозволяє продемонструвати єдність професійних знань, умінь, навичок, життєвого 

та професійного досвіду в процесі підготовки майбутніх фахівців відповідно до їх 

певної професіоналізації.  

Зазначимо, що в контексті нашого дослідження заслуговує на увагу 

концептуальна ідея С. Харченко, яка полягає в ствердженні первинності змісту 

соціально-педагогічної діяльності та вторинності підготовки фахівців до роботи в 

цьому напрямі [314, с. 220]. Ми погоджуємося з думкою дослідника, що зміст освіти 

майбутніх соціальних педагогів необхідно моделювати відповідно до реальної 

соціальної та педагогічної дійсності. Отже, вважаємо, що підготовка студентів 

відповідно до проблематики дослідження повинна бути спрямована на 

девіантологію дітей молодшого шкільного віку. 

Аналіз педагогічних джерел [55; 161; 210] засвідчує, що принцип професійної 

спрямованості в дидактиці зумовлює орієнтацію змісту навчальних дисциплін на 

професійний аспект підготовки студентів і формування майбутнього спеціаліста, 

який здатний вирішувати актуальні практичні завдання.  

Досліджуючи процес формування професійних умінь і навичок, А. Ізмайлов та 

М. Махмутов [118], визначають, що принцип професійної спрямованості навчання 

полягає в своєрідному використанні педагогічних засобів, при якому забезпечується 

засвоєння передбачених програмою знань, умінь, навичок та успішно формуються 
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професійні якості особистості майбутнього фахівця, його інтерес та ціннісне 

ставлення до професії. Цінною є думка А. Вербицького про значення 

вищезазначеного принципу як способу реалізації протиріччя між характером 

діяльності студентів у процесі навчання та практичною діяльністю випускників за 

отриманою спеціальністю [55]. 

Враховуючи предмет дослідження, розуміємо принцип професійної 

спрямованості як профілізацію змісту навчальних дисциплін унаслідок 

взаємозв’язку наукових і професійних знань. У цьому ракурсі, на наш погляд, 

спрямованість змісту навчальних дисциплін підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки полягає в 

наповненні змісту освіти навчальною інформацією, що має професійну 

спрямованість щодо предмета дослідження. Зазначимо, що зміст навчальних 

дисциплін, відповідно, зумовлений девіантологічною спрямованістю, яка 

передбачає орієнтування змісту навчальних дисциплін на девіантологію.  

Виходячи з цих міркувань, звернемося до визначення сутності поняття 

„девіантологія”. Аналіз наукових праць [76; 117; 116] дозволив вважати цю 

дефініцію для позначення дисципліни, що вивчає девіантність і девіантну поведінку. 

У свою чергу О. Змановська в її структурі визначає вікову девіантологію, яка 

досліджує відхилення в поведінці різновікових категорій людей, у тому числі і в 

молодшому шкільному віці [116, с. 14 – 15].  

Вищезазначене дає підстави вважати девіантологічну спрямованість змісту 

навчальних дисциплін як таку організацію навчання майбутніх соціальних 

педагогів, яка забезпечує осягнення теоретичних знань із девіантології та практичні 

вміння й навички взаємодії з девіантними молодшими школярами, що передбачає 

оновлення змісту навчальних дисциплін та формування у студентів підготовленості 

до роботи з учнями аналіованої категорії. Під оновленням вищої педагогічної та 

професійної освіти, на думку І. Богданової, доцільно розуміти її вдосконалення 

шляхом модернізації, модифікації та раціоналізації [37, с. 27]. Зокрема, науковець 

визначає модифікацію як дію, що спрямована на видозміну певного предмета чи 

явища, не торкаючись його сутності. Модернізація, на думку дослідниці, 
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орієнтована на зміни відповідно до сучасних вимог та смаків соціуму, а 

раціоналізація – на організацію доцільної діяльності, спрямованої на вдосконалення, 

покращення й раціоналізацію дії, тобто дії, які спираються на розум і логіку 

[234, с. 206 – 207]. У контексті нашого дослідження актуальною є модернізація 

підготовки шляхом уведення тренінгових програм та інтегрованого спецкурсу, 

модифікація змісту навчальних дисциплін (соціальної педагогіки, технології 

діяльності соціального педагога, основи профілактики правопорушень і корекція 

поведінки) тематикою щодо проблематики девіантності молодших школярів. 

Підтримуємо глибоко переконливу, на наш погляд, думку С. Харченко про те, 

що в змісті освіти соціального педагога повинен знаходити віддзеркалення  зв’язок 

теорії з практикою, необхідність поєднання навчання з продуктивною працею 

[314, с. 234]. Наприклад, О. Бартків підкреслює значення соціально-педагогічної 

практики, називаючи її „інтегрованим базовим компонентом особистісно-

професійного становлення майбутнього фахівця” [23, c. 72]. Ю. Галагузова 

наголошує, що метою практики є формування особистісних якостей фахівця та 

професійних умінь, які пов’язані з гуманістичною спрямованістю діяльності 

соціального педагога [72]. Г. Попович стверджує, що практика допомагає 

адаптувати студента до реальних умов професійної діяльності й діагностувати 

придатність до майбутньої роботи [247, с. 3]. Логіка аналізу поглядів науковця 

Н. Ларіонової [168] дозволяє визначити соціально-педагогічну практику як певну 

педагогічну систему, що оптимізує процеси саморозвитку особистості студентів та 

актуалізує їхній внутрішній потенціал. 

Проаналізувавши думки дослідників щодо практики ([16; 23; 72; 168; 198; 

247; 314]), у контексті нашого дослідження, вважаємо, що соціально-педагогічна 

практика є обов’язковим елементом підготовки студентів до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, основним чинником успішності виконання майбутньої 

професійної діяльності. Але це здійснюється лише за наявності активної позиції 

студентів і залучення їх до різноманітних видів соціально-педагогічної діяльності, 

сформованості мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії.  
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Послуговуємося також думкою О. Паскаль [231, с. 4 – 5], що принципами 

організації соціально-педагогічної практики з девіантними дітьми можуть виступати  

підвищення мотивації студентів до оволодіння вміннями й навичками соціально-

педагогічної діяльності, поєднання практичних навичок із теоретичними знаннями 

та їхній зв’язок з діяльністю установ – баз практик, використання індивідуального 

потенціалу студентів і послідовне ускладнення практичних завдань. Особливістю 

практики в контексті нашого наукового пошуку є варіативність об’єктів впливу 

соціального педагога – різноманітних видів девіантності в дітей молодшого 

шкільного віку. Технологічні прийоми взаємодії з ними можуть стати справжніми 

професійними навичками лише в процесі особистісного досвіду роботи під час 

реального спілкування й діяльності.  

У зв’язку з цим вважаємо необхідним та обов’язковим модифікувати зміст 

соціально-педагогічної практики шляхом оновлення тематики роботи з девіантними 

молодшими школярами протягом всього навчального процесу. Така систематична 

робота з вищезазначеною категорією дітей дозволить студентам усвідомити свою 

основну місію, яка полягає в допомозі та сприянні позитивної соціалізації учнів, 

розвитку їхнього потенціалу й самоствердженню як суб’єктів соціуму. Практична 

підготовка забезпечуватиме усвідомлення відповідальності за результати своєї 

діяльності. Зважаючи на те, що такий процес здійснюватиметься поетапно, 

поєднуючись із набуттям теоретичних знань, поступове ускладнення завдань 

практики призведе до розширення спектра соціальних ролей і відпрацювання 

різноманітних напрямів взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки.  

У процесі практичної підготовки студенти оволодіватимуть основними 

технологіями роботи з девіантними молодшими школярами, виявлятимуть 

специфіку соціально-педагогічної діяльності закладу – бази практики та 

функціональних обов’язків соціальних педагогів, що стимулюватиме особистісний 

професійний розвиток і формування підготовленості до роботи з учнями 

вищезазначеної категорії. Під час проходження практики студенти виконуватимуть 

дослідницькі завдання, пов’язані з курсовою роботою, що передбачає оновлення її 

тематики щодо девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку 
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(див. додаток С). Модернізована педагогічна практика відповідно до проблематики 

нашого дослідження, допомагатиме студентам отримати навички ефективної 

діяльності з девіантними вихованцями: спочатку під керівництвом соціального 

педагога та методиста, потім самостійно планувати планувати стратегій 

фасилітативної взаємодії з девіантними молодшими школярами.  

Отже, розглядаючи особливості організації практики в контексті 

досліджуваної проблеми, вважаємо, що девіантологічна спрямованість соціально-

педагогічної практики забезпечуватиме формування мотиваційно-ціннісного й 

операційно-технологічного компонентів підготовленості студентів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. У результаті реальної взаємодії з 

девіантними учнями практиканти розкривають потенційні професійні можливості, 

актуалізують процес професійної самоідентифікації та здатні активно створювати 

соціально-схвалювані моделі поведінки в молодших школярів девіантної поведінки.  

Продовжуючи аналіз умов підготовки студентів до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами, розглянемо третю умову: використання інноваційних 

технологій, орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними 

педагогами профілактики та корекції девіантної поведінки молодших школярів. 

Погоджуємося з висловленням Н. Сорокіної, що впровадження в процес 

професійного навчання інноваційних технологій дозволяє підвищити якість 

підготовки студентів, економічну ефективність освіти, забезпечує соціально-

професійну захищеність молодого спеціаліста [285]. Крім того, цілком розділяємо 

думку В. Поліщук, яка зауважує, що використання інноваційних технологій 

розвивального та контекстного навчання, технології діалогізації та тренінгів, 

сучасних інформаційних технологій сприяють формуванню в майбутніх фахівців 

прагнення до професійного й особистісного вдосконалення, мотивації до 

продовження навчання та оволодіння професійною етикою [242]. 

Зазначений висновок важливий для обґрунтування третьої умови підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки та підтверджено в дослідженнях І. Звєрєвою [119], І. Ковальчук [134], 

Ю. Сапарай [269], С. Харченко [315], аналіз поглядів яких дає підстави 
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стверджувати, що інноваційні технології підвищують ефективність підготовки 

студентів.  

Прагнучи дотримання певної логічної послідовності в контексті 

обґрунтування третьої педагогічної умови підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, проведемо 

аналіз дефініції „інноваційні технології”. Вважаємо за доцільне звернути увагу на 

поняття „технології” та „інновації”.  

Для нашого дослідження продуктивною є думка Н. Заверико, яка, 

систематизуючи значення поняття „технології”, стверджує, що цю дефініцію 

вживають для визначення сукупності методів, прийомів, засобів, які 

використовують фахівці певної галузі діяльності; відпрацьованого механізму 

вирішення певних завдань у процесі діяльності; опису процесу виконання певної 

діяльності чи певного способу її організації та упорядкування, чи певного її 

алгоритму [107, с. 5].  

Вагомого значення для нашого дослідження є обґрунтування технології 

І. Богдановою як „способу реалізації людьми конкретного складного процесу 

шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних процедур й операцій, 

які виконуються більш-менш однозначно та мають за мету досягнення високої 

ефективності” [38, с. 8]. Враховуючи предмет дослідження, розглянемо 

педагогічний сенс поняття технології, що уточнено в категорії педагогічні 

технології. Аналіз наукової літератури свідчить, що сьогодні мають місце різні 

точки зору на визначення дефініції „педагогічні технології”, контент-аналіз якої 

відображено в додатку Л. 

Систематизація різних підходів до обґрунтування дефініції педагогічних 

технологій дозволяє визначити типові її характеристики: це певний алгоритм або 

проект педагогічної діяльності, сукупність способів і засобів педагогічної взаємодії 

між суб’єктами й об’єктами діяльності, змістовна техніка реалізації навчально-

виховного процесу та частина педагогічної науки, що розробляє процеси 

проектування певних технологій відповідно до визначеної мети.  
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Продовжуючи аналіз поняття „педагогічні технології”, розглянемо його з 

позиції інновації освіти, що пропонує, зокрема, Л. Даниленко. На переконання 

автора, інновації у змісті освіти вимагають відповідного оновлення технологій, які 

розглядають у теорії як навчальні, виховні й управлінські [223]. Відзначимо, що 

„інновація освіти, – вважає П. Волкова, – цілеспрямований процес часткових змін, 

які ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм, технологій навчання й 

виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог” [65, с. 403]. 

У монографії О. Дубасенюк обґрунтовано педагогічну сутність інноваційних 

процесів в освіті [250, с. 27], наголошено на існуванні проблеми вивчення, 

узагальнення й розповсюдження передового педагогічного досвіду,  впровадженні 

досягнень психолого-педагогічної науки у практику. У свою чергу М. Кларін 

визначає інновації в освіті не лише як створення й поширення педагогічних новацій, 

а й зміни в способах діяльності та стилях мислення, що створює нові дидактичні 

підходи щодо нетрадиційної організації  навчального процесу [130, с. 55].  

Українська дослідниця педагогічної інноватики В. Паламарчук стверджує, що 

єдність загальнолюдського й національного, співтворчості, життєтворчості, 

диференціації, індивідуалізації, оптимізації та відкритості навчально-виховного 

процесу, демократизація та гуманізація, розвивально-виховний характер навчання 

виступають основними принципами сучасної інноваційної освіти [227, с. 78].  

У третьому тисячолітті широкого поширення набули інноваційні педагогічні 

технології. Погоджуємося з думкою Н. Заверико, що інноваційні технології, 

спрямовано на створення та матеріалізацію нововведень у суспільстві, реалізація 

яких призведе до якісних перетворень у різних сферах суспільного 

життя [107, с. 10].  

Заслуговує на увагу визначення інноваційної педагогічної технології, 

запропоноване І. Дичківською, а саме: це цілеспрямоване, систематичне й 

послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 

прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний 

процес від визначення його мети до очікуваних результатів [91, с. 338 – 339]. 

Зокрема, О. Степанов підкреслює алгоритмічність інноваційних технологій, 
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стверджуючи, що вони являють собою систематизований набір прийомів, засобів 

організації навчального процесу, який має чітку мету й охоплює увесь процес 

навчання [288, с. 227].  

На думку В. Химинець, під інноваційним у технологіях процесу освіти 

доцільно вбачати запровадження альтернативних навчально-виховних технологій 

(розвивальних, модульних, індивідуально-орієнтованих, проектних, рейтингових, 

диференційованих, ігрових), тренінгових і комп’ютерних технологій, появу 

дистанційної форми навчання та пріоритетність діалогових, діагностичних, 

активних, інтерактивних методів навчання й виховання, застосування аудіо- та відео 

курсів як форм активізації інтелектуальної діяльності особистості [317].  

Н. Бордовська відмічає, що інноваційні технології – відомі освітні технології, 

що застосовують у нових умовах або адаптовані до ВНЗ, технології інших сфер 

професійної діяльності та авторські технології як результат педагогічної 

творчості [282, с. 39]. Розглянувши наявні теоретичні підходи до трактування 

поняття „інноваційні технології”, у контексті нашого дослідження виокремлене 

поняття полягає в активізації навчального процесу та гуманізації взаємовідносин 

між усіма суб’єктами взаємодії, використанні інтерактивних технологій та створенні 

творчого освітнього середовища. У межах нашого дослідження інноваційні 

технології мають розглядатися як ефективні способи взаємодії педагога і студентів, 

практикантів і педагогів, керівників практики, майбутніх соціальних педагогів та 

девіантних молодших школярів, які передбачають практичне засвоєння студентами 

превенції та корекції девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку. 

Для нашого дисертаційного дослідження важливим було визначити види 

інноваційних технологій. Так, аналіз педагогічних джерел [31; 209; 216; 250; 293] 

засвідчує, що до інноваційних технологій у закладах освіти дослідники 

уналежнюють такі: технології навчання у співробітництві (різноманітні взаємні 

форми виконання роботи в парах і групах), діалогічну технологію (диспути, 

евристичні бесіди, дебати), інформаційно-комунікативні технології (використання 

медіа-матеріалу, інтернет-технологій, веб-сайтів), інтерактивні технології (ділові, 

психотехнічні, рольові, ігри-драматизації, керована лекція, лекція з паузами та  за 
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участю учнів, тренінги), ситуаційне навчання (кейс-технології), проектна 

технологія, педагогічна технологія „створення ситуації успіху”, технологія 

модульного навчання, технологія проблемного навчання.  

Зауважимо, що при всій розмаїтості визначених видів інноваційних 

технологій, усім їм властиві об’єктивні характеристики: відмова від традиційної 

лекційної системи та превалювання діалогічної форми; високий рівень 

самостійності діяльності та демократична взаємодія між учасниками; допомога, 

підтримка ініціативи й активна позиція студентів; роль викладача фасилітатора, 

модератора, коуч-тренера; оволодіння новими знаннями за допомогою рольового та 

імітаційного моделювання; активізація соціальної креативності, вольового 

потенціалу; отримання професійного досвіду в спеціально змодельованій 

практичній діяльності; забезпечення прояву індивідуальності, самостійності, 

відповідальності студентів та усвідомлення ними особистісного змісту навчання. 

У цьому напрямі в межах нашого дослідження великого значення набувають 

праці вчених, у яких відображено впровадження інноваційних технологій у систему 

вищої освіти (В. Паламарчук [227]), (Є. Полат [215]), (Т. Мухина [7]), 

(Н. Бордовська [282]), (Г. Синиціна [295]). На підставі вивчення поглядів 

дослідників свідчимо, що у вищій школі функціонують такі інноваційні технології: 

інформаційні, інтегровані й дистанційні технології, створення студентських 

наукових гуртків, веб-технології, модульна структура процесу навчання, навчання у 

співпраці – cooperative learning, комунікативні (діалогічні технології, технології 

організації групової та колективної діяльності, тренінг), особистісно-орієнтовані 

(технології контекстного, рефлексивного навчання, технології „занурення”) та 

інтерактивні технології (ігрові, проектні, рефлексивні технології; технологія 

„майстер-класу”, технології самопізнання і самооцінки, самопрезентації). З переліку 

вищезазначених технологій оберемо ті, які, з нашої точки зору, є більш 

ефективними під час підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки та можуть упроваджуватися в 

різноманітних видозмінах. Одна з таких технологій – тренінг.  
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Серед великої кількості тлумачень тренінгу нам імпонує визначення 

А. Ситнікова: „синтетична антропотехніка, яка поєднує в собі навчальну та ігрову 

діяльність, що відбувається в умовах моделювання різноманітних ігрових ситуацій, 

які мають основне завдання – підготовку професіоналів, здатних володіти широким 

спектром професійних умінь і важливих особистісних якостей” [276]. Під 

тренінговими технологіями, на думку П. Бавіної, доцільно розуміти спеціально 

організовані й розгорнуті в часі процедури навчання, під час яких реалізується 

система взаємозв’язків між цілями, задачами, змістом, ігровими та неігровими 

інтерактивними методами навчання, зворотний зв’язок і корекція [20]. 

Вибір тренінгової технології зумовлений її варіативністю, можливістю 

впроваджувати комплексно інтенсивні форми взаємодії: повідомлення, міні-лекція; 

структурована й керована дискусія; рольова гра й „розігрування” ситуацій у ролях; 

комунікативні завдання та вправи; презентації, самопрезентації; аналітичні вправи, 

ігри-симуляції, імітаційні ігри; фрагменти ділових ігор; відеодемонстрації, 

відеоаналіз поведінки учасників навчання [230, с. 114]. Аналіз наукової, методичної 

літератури [24; 21; 53; 195; 101; 253] і власний педагогічний досвід переконує, що 

найбільші дидактичні можливості для формування професійних умінь надає тренінг, 

який включає системні блоки, націлені на зміну суб’єктних властивостей студентів  

та формування важливих професійних якостей, здібностей та умінь. Під час тренінгу 

можна сформувати професійні установки й ціннісні орієнтації, необхідні для 

успішного спілкування з девіантними молодшими школярами. У цьому напрямі в 

межах нашого дослідження великого значення набуває тренінг, який являє собою 

систему блоків формування певних компонентів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Продовжуючи розглядати інноваційні технології в процесі фахової підготовки, 

звернемося до розгляду ситуативної технології – кейс-технології. Аналіз наукових 

джерел [181; 230; 276; 277; 282; 326] дозволяє визначити її як інноваційну 

технологію розв’язання ситуаційних професійних вправ, що мобілізує діяльність і 

викладача, і студентів. До кейс-технологій уналежнюють метод ситуативного 

аналізу, ситуативні завдання та вправи, аналіз конкретних ситуацій (сase-studу), 
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метод інцидента, ігрове проектування, метод ситуативно-рольвих ігор [282]. Вибір 

вищезазначеної технології пояснюємо її інтегрованістю – угрупуванням методів та 

інтерактивних технологій: дискусії, різних видів ігор, моделювання, проблемного 

методу, мозкового штурму, технології „створення ситуації успіху”.  

Цілком розділяємо думку Т. Паніної, яка зауважує, що необхідність 

упровадження кейсової технології полягає у формуванні навичок інтелектуальної 

діяльності студентів (зміна парадигми мислення, уміння системно аналізувати 

інформацію) та здатності майбутнього професіонала адекватно поводитися й 

ефективно діяти в різних ситуаціях [228, с. 93]. У контексті нашого дослідження 

сase-studу є неоціненним засобом розвитку в майбутніх соціальних педагогів уміння 

виявляти проблематику девіантної поведінки молодших школярів і знаходити 

креативні шляхи її вирішення, що актуалізує знання з девіантології та практичні 

навички створення цілісної діагностичної, профілактичної, корекційної програми.  

Ураховуючи специфіку підготовки студентів соціономічної сфери, 

спрямованої на створення образу майбутньої соціально-педагогічної діяльності, 

особливого значення набуває впровадження в освітній контекст проектної 

технології. Заслуговує на увагу визначення проекту, запропоноване Е. Зеєром, а 

саме: „це система навчання, за якої учні набувають знань, умінь, навичок, а також 

компетенцій у процесі конструювання, планування та виконання практичних 

завдань-проектів, які поступово ускладнюються” [113, с. 93]. Проектна технологія 

спрямована на результат, який можна отримати під час вирішення тієї чи іншої 

практично чи теоретично значущої проблеми.  

На підставі вивчення поглядів дослідників [293; 271; 275; 298] свідчимо, що 

основними перевагами застосування проекту в процесі підготовки майбутніх 

фахівців визначено такі: усвідомлення учасниками своїх можливостей та вміння 

працювати в команді, розробляючи свою програму дій; імітація майбутньої 

професійної діяльності за допомогою варіативності проектування (ігровий, 

дослідницький, інформаційний, практико-орієнтовний, комплексний проект); 

формування власної професійної „Я-концепції” та адекватної самооцінки; засвоєння 

основних етапів майбутньої професійної діяльності для адаптаційних здібностей і 
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мобільності; розвиток креативності, критичного мислення, організаційних і 

комунікативних умінь; актуалізація інтересу майбутніх фахівців до проблематики 

своєї спеціальності та досвіду розв’язання  практичних різнорівневих завдань; 

формування базових професійних компетенцій і практичних навичок у процесі 

вирішення дослідницького завдання. До окремої групи інноваційних технологій 

уналежнено нові інформаційні технології, які спрямовані на оволодіння новими 

засобами пошуку, використання й обробки навчальної та наукової інформації 

(комп’ютерною технікою, інтернет, аудіо- та відеотехнікою) [282]. У зв’язку з цим 

актуальності набуває питання впровадження в навчально-виховний процес 

мультимедійних презентацій та освітніх сайтів. 

Зауважимо, що в проаналізованій літературі [7; 20; 215; 228; 230; 282; 295] 

чітко простежено наявність різноманітної класифікації інноваційних технологій. 

Нам імпонує думка А. Панфілової, яка визначає три типи інноваційних технологій: 

радикальні – цілком перебудований навчальний процес із використанням 

комп’ютерних технологій, навчання через Інтернет-мережу, дистанційне навчання, 

віртуальні семінари, конференції та ігри; комбінаторні з’єднання раніше відомих 

елементів (новий метод навчання як незвичайне поєднання відомих прийомів і 

способів, наприклад лекція-діалог); модифіковані (вдосконалені) – поліпшення, 

доповнення наявної методики навчання без значної її зміни (наприклад, ділова чи 

рольова гра) [230].  

Обстоюючи правомірність усіх видів, з метою конкретизації власної наукової 

позиції зазначимо, що, зважаючи на предмет нашого дослідження, ми схиляємося до 

класифікації за рівнем новизни впровадження технологій. Підсумовуючи, 

зауважимо, що інноваційні технології – це відомі освітні технології, але які 

використовують в нових умовах; адаптовані до освітніх закладів технології інших 

сфер професійної діяльності або технології зарубіжної практики; нові технології, які 

є результатом педагогічної творчості.  

Отже, підготовка майбутніх фахівців із використанням інноваційних 

технологій дає змогу актуалізувати професійні здібності та особистісні властивості 

майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери. Причому, використовуючи 
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інноваційні технології, спрямовані на практичне засвоєння студентами 

профілактичної та корекційної діяльності, призведе до інтеграції практичних умінь і 

навичок взаємодії з девіантними молодшими школярами у власний професійний 

досвід майбутніх соціальних педагогів і формування підготовленості до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки.  

Обґрунтовані інноваційні технології застосовувалися в процесі формувального 

експерименту під час теоретичної підготовки та проходження практики майбутніми 

соціальними педагогами, що забезпечило практичне засвоєння студентами проблем 

превенції та корекції девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку. 

Отже, підсумовуючи викладене, можемо дійти таких висновків: 

1.Удосконалення підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки ми вбачаємо в плані розробки й 

упровадження в навчальний процес трьох педагогічних умов. Розробка педагогічних 

умов спрямована на ефективність процесу підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами та формування 

компонентів підготовленості. 

2. Першу педагогічну умову ми формулюємо як актуалізацію позитивної 

мотивації та свідомої позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Вважаємо, що позитивна  мотивація 

та свідома позиція сприяють трансформації спонукань студентів у зрілу 

мотиваційно-ціннісну сферу особистості з домінуванням професійно-орієнтованих 

інтересів, соціальної морально-етичної відповідальності та інтерактивної 

спрямованості на взаємодію з девіантними молодшими школярами. 

3. Друга педагогічна умова підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки визначена як девіантологічна 

спрямованість змісту навчальних дисциплін і соціально-педагогічної практики, яка 

передбачає насичення змісту навчальних дисциплін та практики методологічними 

знаннями про сутність і специфіку девіантної поведінки учнів початкової школи, 

технологічними уміннями й навичками щодо взаємодії з дітьми зазначеної категорії. 



133 

4. Третьою педагогічною умовою є використання інноваційних технологій, 

орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами проблем 

профілактики й корекції девіантної поведінки молодших школярів. З’ясовано, що 

застосування інноваційних технологій дає змогу студентам стати „суб’єктом” у 

процесі співнавчання (навчання в інтерактивній дії, групі однодумців, 

співробітництві); виконувати креативні завдання, створюючи проект майбутньої 

професійної взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

Проведена й описана в підрозділі 2.1. детальна теоретична розробка трьох 

педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки вможливила здійснити їхнє 

упровадження в навчальний процес. 

 

2.2. Характеристика процесу впровадження розроблених педагогічних 

умов підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки 

На формувальному етапі експериментального дослідження вирішувалося 

основне завдання дослідницької діяльності: упровадження обґрунтованих 

педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Експериментальне дослідження на 

формувальному етапі відбувалося в навчально-виховному процесі ВНКЗ „Балтське 

педагогічне училище” зі студентами ІІІ – ІV курсів з додаткової спеціалізації 

„соціальний педагог” у загальній кількості 108 респондентів протягом 2013 та 2015 

років. Для достатньої кількості піддослідних вибрано студентів двох курсів, що 

слідують один за одним, – 2014 (51 студент) та 2015 (57 студентів) років випуску. 

Вибір респондентів експериментальної групи мотивуємо такими причинами: 

створено експериментальну групу таким чином відповідно до незначної кількості 

студентів у групах із додаткової спеціальності „соціальна педагогіка”; студенти ІІІ 

курсу вже мають певний багаж знань із додаткової спеціалізації, цикл якої 

розпочинається на ІІ курсі; лише на ІІІ курсі триває вивчення вікової психології, яка 

забезпечує ознайомлення з віковими та індивідуальними особливостями молодшого 
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школяра; навчальні плани, режим навчання й викладацький склад збігаються; на 

констатувальному етапі дослідно-експериментальної роботи в респондентів 

визначено приблизно однаковий рівень підготовленості до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки. Упровадження обґрунтованих нами педагогічних 

умов вищезазначеної підготовленості репрезентовано в рисунку 2.1.  

Реалізація педагогічних умов підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до взаємодії з девіантними молодшими школярами відбувалася послідовно на 

кожному з 3 етапів: пропедевтичному, діяльнісно-перетворювальному, 

інтеграційному. Вищезазначені етапи співвідносені з циклами підготовки студентів 

із проблематики дослідження: ознайомлення з девіантологією молодшого шкільного 

віку з початком вивчення соціальної педагогіки на ІІІ курсі (5 – 6 семестр); 

ознайомлення з технологічними аспектами взаємодії соціального педагога з  

девіантними учнями в процесі вивчення предметів спеціалізації (технології 

діяльності та основ профілактики правопорушень і корекції відхилень у поведінці) 

та спецкурсу (ІV курс, 7 семестр). Упровадження профільної  виробничої практики, 

яка виступає засобом інтеграції набутих умінь та навичок у певний рівень 

підготовленості студентів (ІV курс, 8 семестр) реалізувалася на інтеграційному 

етапі. 

Мета пропедевтичного етапу полягала у формуванні в студентів установки на 

професійну значущість роботи соціального педагога з девіантними учнями 

початкової школи та стійкої мотивації до фасилітативної взаємодії з ними, значну 

увагу приділяли настановчому критерію підготовленості. Відбувалася актуалізація 

потреби в безпосередньому спілкуванні з учнями, розвиток інтерактивної 

спрямованості та соціальної відповідальності за результати професійної діяльності, 

засвоєння первинних теоретичних знань.  

Перший етап націлений на усвідомлення студентами особливої важливості та 

значення встановлення діалогічної взаємодії з девіантними вихованцями. Зміст 

діяльності студентів на пропедевтичному етапі полягає у вирішенні проблематики 

девіантології в процесі дискусій, розігрування ролей, авторського тренінгу, 

виховних годин, майстер-класів соціальних педагогів. 
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Рис.2.1. Модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 
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Результат пропедевтичного етапу – посилення позитивної мотивації та 

актуалізація свідомої позиції до роботи з девіантними молодшими школярами. 

Головними орієнтирами виступають ціннісні соціальні орієнтації майбутніх 

соціальних педагогів, їхня інтерактивна спрямованість на взаємодію з учнями, 

соціальна відповідальність за результати професійної діяльності. Цей етап 

передбачав ознайомлення студентів із особливостями діяльності, поведінки та 

спілкування девіантних молодших школярів, основними напрямами взаємодії з 

учнями під час інтерактивних лекцій, аналізу соціально-педагогічних ситуацій із 

модернізованих тем соціальної педагогіки та профільної соціально-педагогічної 

практики; використання психотехнічних вправ, мотиваційного блоку авторського 

тренінгу, ділових ігор, моніторингу власної актуальної мотивації.   

Діяльнісно-перетворювальний етап (ІV курс, 7 семестр) відбувався в системі 

„теорія – практика – теорія” у процесі 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. У процесі реалізації зазначеного етапу проводилася 

робота щодо формування когнітивного та операційно-технологічного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів під час вивчення спецкурсу „Робота 

соціального педагога з молодшими школярами девіантної поведінки”, певного блоку 

авторського тренінгу, модернізованих тем предметів спеціалізації (технології 

діяльності соціального педагога, основ профілактики правопорушень та корекції 

відхилень у поведінці) та виробничої соціально-педагогічної практики. Результат 

другого етапу – систематизація й узагальнення навчального матеріалу з 

проблематики девіантності в початковій школі з урахуванням міжпредметних 

зв’язків і потенціалу соціально-педагогічної практики. 

Інтеграційний етап (ІV курс, 8 семестр) передбачав застосування студентами 

здобутих знань і вмінь безпосередньо під час проходження переддипломної 

педагогічної практики та в процесі виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань. Третій етап є основним для формування оцінно-рефлексивного критерію 



137 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів. На інтеграційному етапі 

здійснювалося формування рефлексивного ставлення до майбутньої професійної 

діяльності, професійного інтересу до проблеми девіантності дітей молодшого 

шкільного віку та практичних умінь із метою самореалізації, набуття досвіду 

творчої діяльності й фасилітативної взаємодії шляхом упровадження тренінгів, 

рольових ігор, вирішення соціально-педагогічних ситуацій, створення соціальних 

проектів і соціально-педагогічної реклами. Завершальний етап важливий для творчої 

самоактуалізації студентів у ролі фасилітатора під час діяльності з молодшими 

школярами девіантної поведінки та становленні професійної позиції, усвідомленні й 

оцінці власних можливостей та здібностей щодо взаємодії з учнями. Результат цього 

етапу підготовки – сформованість усіх компонентів підготовленості студентів до 

роботи  з девіантними молодшими школярами.  

Неможливо остаточно розмежувати сфери впровадження кожної з 

педагогічних умов, оскільки процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

професійної діяльності з дітьми вищезазначеної категорії має цілісний характер, 

відбувається в єдиному навчальному просторі й визначений нормативами 

навчального часу. Упровадження умов під час експерименту відбувалося 

комплексно (кожна умова активізувалася на всіх етапах), тоді як опис реалізації в 

практиці навчання теоретично розроблених педагогічних умов ми пропонуємо 

здійснити диференційовано, розглянувши докладно по черзі особливості їхнього 

функціонування в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

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, які є 

певним „фундаментом” підготовленості. Вона передбачала формування стійкої 

мотивації щодо професійної діяльності з девіантними молодшими школярами; 

створення психологічних установок (мотиваційних, морально-ціннісних) на 

взаємодію з вихованцями, позитивних експектацій, ціннісних орієнтацій, 

спрямованих на надання професійної допомоги девіантним дітям; забезпечення 
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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 ми здійснювали в такі способи: 

упровадження спеціальних блоків авторського тренінгу – „Розвиток мотиваційно-

ціннісного компонента підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки”, „Розвиток особистісного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки” під час позааудиторної роботи студентів ІІІ курсу (5 семестр); 

організація професійно-спрямованої виховної роботи зі студентами (ІІІ – IV курси); 

зміни в змісті навчальної практики (III – IV курси).  

На нашу думку, для реалізації першої умови доцільно провести пропедевтичну 

роботу зі студентами щодо актуалізації позитивної мотивації та свідомої позиції, 

умінь створювати фасилітативну взаємодію. У рамках першого способу 

впровадження умови, було розроблено два блоки тренінгу „Підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки”, які 

спрямовані на мотиваційно-ціннісний та особистісний компоненти підготовленості 

(додаток М). Перший блок тренінгу забезпечував формування позитивної мотивації 

до взаємодії з дітьми девіантної поведінки, соціальної відповідальності, 

інтерактивної спрямованості, ціннісних соціальних орієнтацій. Для реалізації цих 

завдань було застосовано діагностування особистості студентів щодо мотивів 

взаємодії з девіантними дітьми, психотехнічні вправи, дискусії. Проблематика 

тренінгу актуалізовувалася з вступної частини в привітанні, у процесі виконання 

вправи на знайомство „Моя мотивація”. Студенти по черзі після оголошення свого 

імені відповідали на запитання: „Що в моїй особистості допомагає мені мотивувати 

інших людей, а що – заважає? Чому я вибрав професію соціального педагога?”  

В основній частині для усвідомлення майбутніми фахівцями важливості 

сформованості мотиваційної підструктури особистості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами запроваджено міні-

лекцію „Спрямованість на взаємодію з молодшими школярами девіантної 
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поведінки” у формі мультимедійної презентації, де розглянуто питання щодо 

формування мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості та особливостей 

фасилітативної взаємодії з вищезазначеною категорією дітей. Після презентації 

кожен учасник тренінгу мав змогу продіагностувати свій рівень розвитку 

мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості до роботи з девіантними 

молодшими школярами, використовуючи інформацію на авторському сайті 

„Соціальний педагог” за адресою http://socialworker.at.ua/. 

Для формування його показників до структури тренінгу запроваджено систему 

інтерактивних вправ. Наприклад, під час вправи „Дискусія” для з’ясування 

колективної думки щодо питань дисертаційної роботи було проведено опитування із 

застосуванням особливої форми організації колективної взаємодії „техніки 

акваріуму”: „Позитив і негатив у професії соціального педагога. Якими професійно 

значущими якостями повинен володіти соціальний педагог для взаємодії з 

девіантними молодшими школярами? Їхня роль у соціально-педагогічній 

діяльності”. У процесі виконання вправи „Цінності” за допомогою інтерактивного 

прийому „Продовжи речення” у формі організації кооперативної взаємодії 

„Карусель” та вправи „Список життєвих завдань” студенти визначали свої соціальні 

орієнтації, очікування від майбутньої взаємодії з девіантними молодшими 

школярами.  

У тренінгу активно впроваджувалися дискусійні методи, збагачуючи студентів 

новим досвідом отримання інформації в процесі обміну думками. Зазначимо, що 

викладач виконував функцію фасилітатора. Наприклад, під час виконання вправи 

„Беру на себе відповідальність” за допомогою форми інтерактивного навчання „два 

– чотири – всі разом”, визначалася активна позиція студентів щодо значення 

соціальної відповідальності в процесі взаємодії з молодшими школярами девіантної 

поведінки. Формування у студентів навичок фасилітативної взаємодії здійснювалося 

за допомогою вправи „Відчуй іншого” та „Психологічне підлаштування до 

партнера”. Під час першої вправи всім студентам було запропоновано протягом 5 – 

10 хвилин описати настрій іншого, використовуючи спочатку проективні (малюнок, 

колаж) та вербальні засоби; другої – використовуючи відтворення рапорту партнера, 
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створити інтеракційну взаємодію. Вправа „Психологічне підлаштування до 

партнера” передбачала обговорення дискусійних питань у референтних парах, 

використовуючи метод згоди та конфронтації за допомогою психологічного 

підлаштування до партнера та без нього: Чому збільшується кількість девіантних 

молодших школярів? Яка роль сім’ї у формуванні девіантності?  

Для конкретизації професійної моделі взаємодії соціального педагога з 

девіантними учнями початкової школи ми використали проективну вправу „Портрет 

взаємодії соціального педагога з молодшими школярами девіантної поведінки”. У 

процесі роботи в малих групах студенти створювали лише один певний елемент 

малюнка (графічну візуалізацію свого бачення ідеальної інтеракції). А всі інші 

підгрупи намагалися шляхом використання інтерактивного способу висловлювання 

групових пропозицій „Синтезу думок” проаналізувати його. Процес уточнення 

узагальнених думок малих груп відбувався за допомогою технології „Вільного 

мікрофону”. 

Завдяки вправам „Створення нарису самохарактеристики” та „Вечір спогадів” 

студенти змогли проаналізувати свої потенційні можливості в майбутній взаємодії з 

девіантними молодшими школярами та можливі перешкоди під час професійного 

зростання; розвинути проективні, комунікативні вміння та вміння самопрезентації, 

самоспостереження; усвідомити власні потреби й мотиви. Закінчення тренінгового 

заняття передбачало фіксацію отриманих результатів і спостережень студентів у 

щоденнику самоаналізу та релаксаційне прощання. Домашнє завдання (написання 

листа іншому студенту) допомогло налаштувати учасників тренінгу на 

фасилітативну взаємодію, створивши позитивний зворотний зв’язок між ними за 

допомогою спостереження й аналізу позитивних аспектів поведінки.  

Вище викладене дає нам змогу, осмислюючи сутність реалізації першої 

педагогічної умови, розглядати її як втілення полісуб’єктної діалогічної взаємодії в 

процесі авторського тренінгу з формуванням основних складників позитивної 

мотивації та свідомої позиції студентів. Логіка наших міркувань щодо зазначеного 

полягає в тому, що: в основну частину тренінгу впроваджено інтерактивні вправи, 

які націлені на актуалізацію мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості 
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(позитивної мотивації до взаємодії з девіантними молодшими школярами, 

соціальної відповідальності, ціннісних соціальних орієнтацій, інтерактивної 

спрямованості).  

З метою конкретизації власної наукової позиції щодо впровадження першої 

педагогічної умови розроблено другий блок тренінгу, який спрямовано на 

активізацію механізмів фасилітативного впливу: поведінкових (соціальна 

креативність), когнітивних (особистісна зрілість), емоційних утворень (здатність до 

емпатії, стресостійкість). Підсумовуючи, зауважимо, що вищезазначений блок 

містив 4 тренінгових заняття, орієнтованих на розвиток особистісного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки. Кожне заняття включало психорелаксаційну вправу, 

спрямовану 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”); 

інформування у формі міні-лекцій, створених за допомогою мультимедійних 

презентацій; діагностування розвитку показника підготовленості з використанням 

інформації авторського сайту дисертанта; інтерактивні вправи та ігри, орієнтовані 

на саморозкриття й активізацію процесу самопізнання, осмислення значення 

особистісних властивостей фахівця соціономічної сфери в процесі фасилітативної 

взаємодії. Наприклад, під час проведення вправ у формі дискусії „Соціальний 

педагог – професіонал” та „Творчі сили” студенти створювали уявний образ 

ідеального соціального педагога, визначаючи його мета-цінності та якості, 

обґрунтовуючи значення творчості в професійній діяльності з девіантними 

молодшими школярами. Вправу „Формула моєї особистості” та вирішення 

педагогічних задач використано для усвідомлення феномену креативності, розвитку 

навичок управління її механізмами. 

З метою обговорення показників особистісного компонента в тренінг 

упроваджено інтерактивні технології, які дали змогу студентам вільно 

висловлювати свої думки, консолідувати груповий досвід учасників, створювати 

позитивну конструктивну інтеракцію та атмосферу взаємопідтримки, толерантності 
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й полісуб’єктності: мозковий штурм „Аналіз стрес-факторів, які обумовлюють 

виникнення стресу в професійній діяльності соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами”, „Стратегії самодопомоги”; дискусії „Чи потрібна мені 

емпатія в процесі взаємодії з девіантними молодшими школярами?”, „Професійне 

вигорання соціального педагога – неминучість чи лише ймовірність?”, „Що таке 

„чути серцем” і як цьому навчитися?”.  

Оригінальні вправи тренінгу 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; створення стратегії 

самомотивації, партнерських стосунків і ділового співробітництва. Наприклад, під 

час вправи „Конструктивне рішення проблем” студенти в мікрогрупах (по 3 особи) 

колегіально вирішували проблему (як виразити співчуття дитині, яка пережила 

агресію стосовно себе; що допомагає зрозуміти стан дитини; без чого не можна 

уявити взаємодію соціального педагога з девіантним молодшими школярем); вправи 

„Плани” – усвідомлювали професійне самовдосконалення та проектували 

перспективу фасилітативної взаємодії з молодшими школярами девіантної 

поведінки; під час рольової гри „Складна розмова” – учасники тренінгу оволодівали 

навичками правильного вираження емоцій та способами опанування негативними 

почуттями під час роботи в ротаційних парах, використовуючи прийом 

фасилітативного педагогічного впливу „Ти – повідомлення”.  

Крім того, спеціально підібрані вправи тренінгу надали змогу студентам 

виявляти свою особистісну зрілість і рефлексію власного образу „Я” (вправи 

„Самоаналіз”, „Зрозумій себе”, „Самоствердження”), актуалізувати здатність до 

створення атмосфери емоційного комфорту й позитивного самовідношення (вправи 

„Комплімент”, „Мої можливості”, „Невербальне вираження підтримки”, 

„Подарунок”), здійснювати особистісно важливий ціннісний вибір („Світ, який 

змінюється”, „Пересадка”). У процесі тренінгу використано арт-терапевтичні вправи 

(„Світ, який змінюється”, „Переживи почуття девіантного молодшого школяра”, 

„Скульптура”) та психотехнічні прийоми тілесної гімнастики („Глибоке дихання”, 
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„Кулачки”, „Поплавець”, „Пульс”), у процесі яких застосовано малювання, 

релаксаційні методики, утворення колажів та аплікацій. 

Слід зазначити, що формування особистісного компонента підготовленості 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 (див. авторський сайт). У 

межах самостійної роботи під час виконання програми тренінгу майбутні соціальні 

педагоги мали можливість продіагностувати свої особистісні властивості, 

використовуючи інформаційні ресурси авторського сайту дисертанта. Аналіз 

отриманих результатів став обов’язковим елементом тренінгу.  

Зауважимо, що імплементація названої першої педагогічної умови 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 у 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 мали можливість отримати рекомендації щодо 

питань фасилітативної взаємодії з девіантними дітьми, ознайомитися з досвідом 

корекційної та профілактичної роботи. Зокрема, вдало проведено відеоконсультацію 

„Ефективні стратегії поведінки в конфліктній ситуації” [366].  

Наслідуючи логіку викладу матеріалу щодо впровадження першої 

педагогічної умови, доцільно зупинитися на специфіці фасилітативної взаємодії 

майбутніх соціальних педагогів із молодшими школярами девіантної поведінки під 

час навчальної практики (ІІІ – ІV курс). Спираючись на концепцію І. Авдєєвої про 
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фасилітативну взаємодію як процес [4], концепцію дидактичного комунікативного 

впливу педагога С. Ромашиної [264], концепцію рівневого підходу до  управління в 

освіті О. Майера [265] фасилітативна взаємодія в контексті роботи майбутніх 

соціальних педагогів із девіантними молодшими школярами передбачала 

проходження трьох фаз, які реалізовувано поетапно: відкриття дитини та студентів 

до взаємодії – на пропедевтичному етапі (ІІІ курс 5 – 6 семестр), співпраця в 

просторі альтернативних виборів та діалогічної взаємодії – на діяльнісно-

перетворювальному етапі (ІV курс 7 семестр), соціально-педагогічна підтримка 

досвіду самостійної суб’єктної активності девіантних молодших школярів – на 

інтеграційному етапі (IV курс 8 семестр).  

Зважаючи на вище викладене, ми вдосконалили зміст навчальної практики в 

напрямі створення фасилітації середовища спілкування шляхом формування 

атмосфери реального співробітництва та партнерства між студентами й молодшими 

школярами, використовуючи такі технологічні методи та прийоми: гуманізація 

мотиваційно-ціннісної сфери особистості дитини, орієнтація спілкування на 

діалогову взаємодію та вплив без придушення самостійності учнів, формування 

тренінгових груп спілкування й рекреаційного середовища, включення вихованців в 

інтерактивні та проектні форми діяльності, створення ситуації успіху й авансованої 

похвали, реалізація соціально-педагогічної підтримки й актуалізація творчості 

(додаток П).  

Відкриття особистості девіантної дитини молодшого шкільного віку та 

студентів до фасилітативної взаємодії відбувалося через зняття психологічних 

захистів учнів та стимулювання в майбутніх соціальних педагогів зовні 

організованої позитивної мотивації (бажання включення в систему професійної 

комунікації з означеною категорією дітей, установка й потреба надавати їм 

допомогу, наявність інтересу, професійних цілей і позитивних очікувань щодо 

взаємодії з визначеною категорією дітей, позитивне ставлення до девіантних учнів, 

інтерактивна спрямованість на взаємодію). Девіантних молодших школярів  та 

студентів пов’язувала діалогічна взаємодія з різними цілями пізнання. Студенти 

обирали позицію управлінця-фасилітатора, мотивували до взаємодії вихованців та 
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прагнули виявити позитивний потенціал девіантних молодших школярів для 

визначення тактики впливу. 

За допомогою діадичного спілкування й інтерактивних технологій 

(кооперативного й колективно-групового навчання, дискусій, ситуативного 

моделювання) під час етичних бесід і масових заходів, що було передбачено 

програмою практики, аналізу життєвих ситуацій, психотехнічних ігор і вправ, у 

мотиваційних умовах яких закладена програма дій та зумовлений вибір певного 

вирішення проблеми, студенти взаємодіяли з учнями, актуалізуючи готовність дітей 

до творчості. Тобто молодші школярі девіантної поведінки починали займати 

активну позицію в процесі фасилітативної взаємодії. Відповідно до розробленої 

програми практики (додаток П) виховна робота з молодшими школярами з метою 

формування фасилітативної взаємодії здійснювалася в напрямах морального та 

гуманного виховання під час етичних бесід дискусійного характеру [366], циклу 

тренінгових і клубних занять через включення студентів та учнів у різні 

інтерактивні форми роботи: робота в малих групах і парах, обговорення проблеми 

шляхом мозкового штурму та методами „Вільного мікрофону”, „Займи позицію”, 

„Неперервної шкали думок”, „Дерево рішень”.  

Наприклад, під час клубних занять активно проваджувалися студентами 

фасилітативні технологічні прийоми – підтримка цінності, проголошення достоїнств 

і дуетні завдання. Клубні заняття були спрямовані на ті види позанавчальної 

діяльності, у яких молодші школярі відчувають себе успішними. Відповідно, 

студенти підтримували девіантних молодших школярів і позитивно оцінювали їх 

діяльність у клубах, що поступово дало змогу переконати вихованців у цінності 

їхньої особистості та можливості пережити ситуацію успіху. Практиканти, 

констатуючи достоїнства та досягнення дітей, ініціювали особистісне зростання й 

позитивну самооцінку молодших школярів. Дуетні завдання з однокласниками та 

студентами (малювання в парі, спільне створення виробів в клубі „Своїми руками”, 

робота в парах та ротаційних трійках) формували позитивний образ дитини та 

ефективні підтримувальні рівноправні взаємовідносини. Визнання внеску вихованця 
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в спільну справу однокласниками та студентами активізували творчість девіантного 

молодшого школяра, фасилітуючи настанову на позитивну діяльність.  

Зокрема, у систему педагогічної практики на III курсі введено проведення 

студентами для молодших школярів тренінгу соціальних навичок „Я та інші”. 

Тренінг передбачав формування в молодших школярів усвідомлення неповторності 

своєї індивідуальності, формування позитивних соціальних навичок, профілактику 

негативних звичок, формування навичок протистояння груповому тиску, 

формування адекватності способів поведінки в кризових ситуаціях (додаток П). У 

результаті апробації використаної тренінгової програми студенти формували 

навички превентивної та корекційної роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки.  

На діяльнісно-перетворювальному етапі забезпечувалася співпраця у просторі 

альтернативних виборів і діалогічна взаємодія дітей та студентів під час виконання 

літньої практики шляхом проведення Ток-шоу, міні-проектів (наприклад, утворення 

дітьми фотовиставки „Щасливе життя дитини”, колажу „Мій клас, мої друзі, мій 

загін”, колективно-творча справа „Добрі справи”), вистав соціально-психологічного 

театру, тематичних днів загонів табору. Практиканти виступали в ролі коуча-

фасилітатора (консультанта), а девіантні молодші школярі ставали суб’єктом 

пізнавальної активності, тобто відбувалося співуправління. Відповідно, 

здійснювалася послідовна, власне самостійна, пізнавальна активність дітей, тобто 

співуправління на основі коучингу. При цьому з боку студентів акцент робився на 

розвивальне консультування через пізнавальну й мовну активність вихованців, 

тобто здійснювалася фасилітативна взаємодія. 

Співпраця у просторі альтернативних виборів і діалогічна взаємодія студентів 

та молодших школярів девіантної поведінки продовжувалася під час профільної 

практики (7 семестр) з діагностування та корекції відхилень поведінки учнів 

початкової школи (додаток П). Так, студенти повинні були після діагностики 

девіантної поведінки учнів у процесі корекційних занять пропонувати дітям 

комунікативні проблемні завдання, в умовах яких програма дій не закладена і 

відсутня модель їхнього вирішення. Алгоритм дій вирішення проблемної ситуації 
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виробляли студенти самостійно, але під керівництвом консультанта-наставника 

педагогічної практики, який здійснює в разі необхідності стимулювальну, 

коригувальну чи контрольну функції. Така форма взаємодії сприяє можливості 

вибрати й модернізувати соціально-педагогічні засоби, необхідні для вирішення 

конкретного навчального завдання. Тим самим забезпечуються умови для суб’єктної 

активності всіх учасників фасилітативної взаємодії: налаштування дітей на 

усвідомлений вибір певного розв’язання соціально-педагогічної ситуації та 

створення запитань щодо обговорюваної проблематики; упровадження спеціальних 

фасилітативних прийомів – перефразування змісту повідомлення, резюмування 

(узагальнення основної думки почутого), рефреймінг (спрямування до 

конструктивної дії завдяки зміни ставлення до ситуації); руйнування установки 

учнів на однозначність рішення; активізація спроб конструювання декількох 

варіантів виходу з життєвої ситуації; формування умінь критично мислити й 

обґрунтовувати свою точку зору.  

У межах корекційної роботи з девіантними молодшими школярами було 

використано потенціал великих психологічних ігор як методу впливу на особистість 

дитини, що допомагає учневі усвідомити свої індивідуальні особливості й будувати 

взаємодію з довкіллям, використовувати позитивні моделі поведінки, які раніше 

були недоступні. Для формування фасилітативної взаємодії ми використали ігрову 

оболонку „Зачароване серце”, яку побудовано на сюжеті допомоги та 

взаємодопомоги в процесі виконання певних завдань і випробувань [366]. Ігровий 

сюжет (звільнення серця студента від чар) сприяв формуванню суб’єктної позиції 

гравців, комунікативні й перцептивні вміння, рефлексивні здібності й готовність до 

співробітництва, забезпечує можливість зрозуміти себе та інших, розвинути 

фасилітативні властивості (кооперації, емпатії, креативності, стресостійкості, 

здатність до інтеракції, саморозвитку й самоконтролю), включатися в різнопланові 

форми взаємодії та відчути перспективи позитивних особистісних змін. 

Соціально-педагогічна підтримка досвіду самостійної суб’єктної активності 

девіантних молодших школярів упроваджувалася під час переддипломної практики 

(IV курс), в основі якої лежить процес самоуправління та фасилітативне управління 
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(функції студентів співвідносилися з позицією експерта й контролера). Діти, 

виступаючи суб’єктами самовпливу, реалізовували самоуправління. Учням 

пропонувалися творчі завдання, для виконання яких потрібна пошукова діяльність, 

повна самостійність при мінімальному управлінні з боку практикантів.  

Успішна реалізація фасилітативної взаємодії забезпечувалася завдяки 

підтримці становлення здатності дітей до творчості у проектній діяльності: 

створенні 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 і волонтерській діяльності (за особистим бажанням). 

Наприклад, творчі групи дітей брали активну участь у створенні та проведенні 

ігрового марафону для школярів початкової школи „Переможемо драконів” у формі 

казкової квест-гри. Учні у складі малих творчих груп створювали сумісно з 

студентами казкові завдання для станцій, що відповідали видам девіантної 

поведінки (адиктивної – залежність від шкідливої їжі, нікотину, алкоголю, 

наркотиків, ігрова та комп’ютерна залежність; делінквентна поведінка – крадіжки). 

У процесі реалізації квесту виконували ролі казкових героїв на станціях. Команди 

молодших школярів виконували послідовно інтерактивні завдання за маршрутним 

листом на казкових станціях [366].  

Казковий квест було спрямовано на систематизацію знань молодших школярів 

про види девіантної поведінки, її вплив на особистість дитини, профілактику 

адиктивної та делінквентної поведінки. Виконання інтерактивних вправ та ігор 

активізувало особистісно-орієнтовану взаємодію в команді та самоаналіз поведінки, 

прояв активності й толерантності в пізнавальній діяльності, усвідомлення соціальної 

відповідальності за свої вчинки, формування здорового способу життя. 

Фасилітативна взаємодія студентів із молодшими школярами активізувала 

мотиваційно-ціннісний і когнітивний компоненти підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки.  

Переходимо до опису впровадження другої педагогічної умови 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми вищезазначеної 
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категорії – девіантологічна спрямованість змісту навчальних дисциплін та 

соціально-педагогічної практики. Її реалізовувано таким чином: доповнення 

наявних навчальних дисциплін тематикою з проблематики дисертаційного 

дослідження: „Соціальна педагогіка” (III курс), „Технології роботи соціального 

педагога” (IV курс 7 семестр), „Основи профілактики правопорушень і корекція 

відхилень поведінки” (IV курс 8 семестр); упровадження в практику підготовки 

майбутніх соціальних педагогів спецкурсу „Робота соціального педагога з 

молодшими школярами девіантної поведінки” (III курс); модернізація тематики 

завдань позанавчальної практики в загальноосвітніх закладах та інтернатах – 

проведення етичних бесід і масових виховних заходів (III курс 5 семестр) з 

використанням інтерактивних технологій, профільної та літньої практики (ІІІ курс 6 

семестр); оновлення змісту завдань практики: клубні, тренінгові заняття для 

девіантних молодших школярів (III курс 6 семестр), утворення рекреаційного 

середовища для них у канікулярний час (літня практика), діагностичний і 

корекційний напрям діяльності з девіантними учнями початкових класів (IV курс 7 

семестр), тижнева виробнича практика в контексті нашої проблематики (IV курс 8 

семестр); збагачення тематики курсових робіт із додаткової спеціалізації „соціальна 

педагогіка” проблематикою дослідження [332]. 

Підготовка студентів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

вимагала оновлення змісту навчальних дисциплін і педагогічної практики, що 

зумовило перегляд навчальних програм та всіх видів практик із метою їхньої 

інтегрованості й включення в їхній зміст основних технологій роботи соціального 

педагога з вищезазначеною категорією дітей. Для цього в процесі педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів ми дотримувалися таких принципів: 

єдність соціально-педагогічної теорії та практики (професійна підготовленість 

соціального педагога до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

складається з цілісної підготовки, єдність якої полягає у загальнокультурній, 

психолого-педагогічній, а також спеціальній соціально-педагогічній підготовці та 

різних видів практичної діяльності, заснованої на послідовному засвоєнні 

майбутніми фахівцями різних напрямів професійної діяльності з дітьми 
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виокремленої категорії); принцип оптимізації змісту навчання, тобто розширення й 

поглиблення змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними молодшими школярами на основі апробації варіативних навчальних 

планів і програм, що не передбачають дублювання навчальної інформації з 

проблематики девіантності, облік внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків; 

застосування методів та організаційних форм навчально-виховного процесу, що 

ґрунтуються на принципах доцільності, послідовності, неперервності, 

функціональності й інтегративності; зв’язок вивчення психолого-педагогічної теорії 

девіантності в молодшому шкільному віці з педагогічною практикою, інтеграція 

теоретичних і методичних питань, практико-орієнтований характер їхнього 

засвоєння, співвідношення теоретичних положень і соціально-педагогічної 

практики. 

Друга педагогічна умова передбачала врахування циклічності й поступовості 

засвоєння знань із девіантології під час викладання фахових дисциплін, урахування 

міжпредметних зв’язків у засвоєнні навчального матеріалу та введення напрямів 

професійної діяльності соціального педагога з девіантними дітьми молодшого 

шкільного віку в зміст соціально-педагогічної практики (діагностування основних 

форм девіантної поведінки у досліджуваних дітей, їхня превенція та корекція 

соціальної дезадаптації). Послідовність і системність у наповненні фахових 

дисциплін проблематикою девіантології в аспекті молодшого шкільного віку 

забезпечило розуміння майбутніми соціальними педагогами питання взаємодії з 

молодшими школярами девіантної поведінки та сприяло розвитку професійно-

важливих якостей. 

Зокрема, реалізуючи на пропедевтичному етапі другу педагогічну умову, в 

курс „Соціальна педагогіка” (ІІІ курс навчання) було впроваджено систему 

тематичних лекцій щодо вивчення відхилень у дітей молодшого шкільного віку 

(див. додаток Н). Наприклад, під час засвоєння теми „Напрями професійної 

діяльності соціального педагога з молодшими школярами девіантної поведінки” (4 

години), у студентів сформувався когнітивний компонент підготовленості, а саме: 

знання причин розвитку девіацій в аналізованому віці, класифікації девіантних 
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молодших школярів, особистісних властивостей цих дітей та факторів ризику 

виникнення девіантності в молодших школярів й  умови їхнього впливу на дітей.  

Коротко схарактеризуємо основні форми та методи навчання, використані під 

час опрацювання вищезазначених лекцій. Для активізації знань студентів із вікової 

та соціальної психології запроваджено інтерактивний метод „Синтез думок”, який 

полягав у груповому опрацюванні змісту дискусійного питання: причини розвитку 

девіацій у молодшому шкільному віці та фактори ризику виникнення відхилень у 

поведінці. Враховуючи те, що студенти були ознайомлені з видами девіантної 

поведінки та їхніми особливостями на попередніх лекціях, для уточнення 

класифікації відхилень у молодших школярів використано аналіз конкретних 

прикладів девіантної поведінки учнів та співставлення їх із загальною 

класифікацією за допомогою використання технології „Ажурна пилка”. 

Особистісні властивості вищезазначеної категорії дітей охарактеризовано 

шляхом використання інтерактивної технології „Дерево рішень”. У процесі слайд-

лекції розглянуто соціальні ролі фахівця соціономічної сфери, його функції у 

взаємодії з девіантними молодшими школярами. Відеофрагменти продемонстрували 

особливості профілактичної роботи шляхом взаємодії команди фахівців 

(соціального педагога, психолога, правоохоронних органів, педагогів).  

У курсі „Технології роботи соціального педагога” (IV курс 7 семестр) 

модифіковано розділ ІІІ „Технології організації соціально-педагогічної роботи з 

різними групами клієнтів”: збагачено темою „Технологія роботи соціального 

педагога з молодшими школярами девіантної поведінки” (див. додаток Н). Зокрема, 

студенти мали можливість ознайомитися з соціально-педагогічними принципами 

впливу на девіантних дітей, змістом та основними напрямами профілактики, 

діагностики й корекції девіантності в учнів початкової школи, методами й 

технологіями превенції. 

Варто відзначити, що для моделювання реальної професійної ситуації ми 

використали бінарну лекцію, яка передбачала діалогічне спілкування двох лекторів 

(викладача училища та досвідченого соціального педагога школи). Соціальний 

педагог продемонстрував студентам реальну програму соціально-педагогічної 
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роботи школи з девіантними молодшими школярами, розкрив особливості 

використання сучасних методів організації превентивної діяльності й розкрив 

значення позакласної роботи в попередженні відхилень поведінки в початковій 

школі. Студенти брали активну участь в обговоренні стратегій попередження 

булінгу в початкових класах, комп’ютерної залежності, проблематики  обдарованих 

дітей.  

Для опрацювання вищезазначених дискусійних питань використано 

інтерактивний метод „Займи позицію” та дискусійну технологію „Неперервна шкала 

думок”. Для закріплення набутих знань було впроваджено практичне заняття у 

формі екскурсії до соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи № 1 

міста Балти. Соціальний педагог і психолог визначили зміст діагностичної 

діяльності з девіантними молодшими школярами, ознайомили з методикою 

створення інформаційного банку девіантних дітей та основним діагностичним 

інструментарієм. Крім того, було представлено медіа-презентацію досвіду 

корекційно-розвиваючої діяльності з вищезазначеною категорією дітей.  

На діяльнісно-перетворювальному етапі на заняттях з профілактики 

правопорушень і корекції відхилень у поведінці (IV курс) під час вивчення теми 

„Агресивна поведінка” ми розглянули сутність агресії в молодшому шкільному віці, 

її типи, особливості корекції та профілактики агресивної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку (див. додаток Н). Майбутнім соціальним педагогам було 

запропоновано скласти порівняльну таблицю щодо особливостей типів агресії у 

вихованців, аналіз медіа-матеріалу з подальшим утворенням корекційної програми 

та превенції агресивної поведінки учнів початкових класів.  

Продовжуючи розглядати особливості впровадження другої педагогічної 

умови, звернемося до розгляду теми „Соціально-педагогічна технологія 

попередження та корекції делінквентної поведінки дітей молодшого шкільного 

віку”. У її межах було запропоновано лекцію-конференцію з доповідями, які 

висвітлювали проблеми злочинності серед молодших школярів: причини 

виникнення та поширення делінквентної поведінки в дітей молодшого шкільного 

віку, завдання та напрями соціально-педагогічної роботи з попередження дитячої 
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злочиності в початкових класах, рівні сформованості правових норм поведінки в 

дітей молодшого шкільного віку та рівні делінквентної поведінки, особливості 

діагностичної роботи з визначення схильності до делінквентної поведінки. До 

проведення конференції залучено уповноваженого відділу ювенальної превенції 

поліції Балтського району та соціальних педагогів міста.  

Практичні вміння та навички студенти формували під час моніторингу 

делінквентної поведінки в загальноосвітній школі №1 міста Балта в рамках 

практичного заняття [330]. Закріплення отриманих знань здійснювалося у процесі 

семінару-розгорнутої бесіди „Соціально-педагогічна технологія превенції та 

корекції делінквентності в молодших школярів”, що передбачав попередню 

підготовку студентів у малих групах з визначених завдань проблематики.  

Для більшої практичної орієнтованості й поглибленого вивчення майбутніми 

соціальними педагогами змісту девіантології молодших школярів було впроваджено 

авторський спецкурс „Робота соціального педагога з молодшими школярами 

девіантної поведінки” на діяльнісно-перетворювальному етапі (ІІІ курс), мета якого 

визначена з врахуванням специфіки діяльності соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами – сформувати в майбутніх соціальних педагогів 

підготовленість до роботи із зазначеною категорією дітей (додаток П). Особливу 

увагу приділено в процесі навчання основним напрямам діяльності соціального 

педагога з молодшими школярами девіантної поведінки: визначення неповнолітніх 

групи ризику, діагностування девіантності в навчально-виховному процесі, 

превенції девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку, корекційно-

реабілітаційній діяльності, створенню розвивального простору для формування 

позитивних якостей особистості молодшого школяра.  

Завдання пропонованого спецкурсу полягало в формуванні у студентів 

цілісного уявлення про девіантних молодших школярів як певної соціальної групи 

та формуванні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до взаємодії із 

зазначеною категорією дітей. Студенти оволоділи такими знаннями: про 

девіантність у молодшому шкільному віці як соціальний і психолого-педагогічний 

феномен; про особливості формування  та детермінанти девіантної особистості 
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молодшого школяра; про особливості профілактичної, діагностичної, корекційно-

розвивальної, реабілітаційної діяльності соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами.  

У результаті засвоєння знань, з урахуванням використання в педагогічному 

процесі методів активного й інтерактивного навчання студенти опанували вміннями 

та навичками взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки: планувати 

форми та способи соціально-педагогічної роботи; володіти методами й методиками 

діагностики, корекції та реабілітації девіантних молодших школярів; прогнозувати 

розвиток особистості девіантних учнів початкових класів; передбачати проблеми, 

труднощі в професійній діяльності; ефективно надавати соціально-педагогічну 

допомогу вищезазначеній категорії дітей і визначати стратегію співпраці з 

девіантними неповнолітніми; аналізувати результати власної професійної 

діяльності.  

Робоча програма курсу розрахована на 36 годин, із них 10 годин лекційних 

занять, 8 – практичних, 6 – самостійних, 12 – індивідуальних завдань. Особливістю 

запропонованого курсу є взаємозв’язок теоретичного блоку з практичним (засвоєння 

методів, форм професійної діяльності соціального педагога з молодшими 

школярами девіантної поведінки) та диференційовані зв’язки з модернізованими 

темами соціальної педагогіки щодо проблематики дослідження. 

Девіантологічна спрямованість спецкурсу забезпечувалася через насичення 

лекційних занять тематикою дослідження та використанням активних форм 

взаємодії студентів і викладача. Наприклад, під час проведення першої лекції 

„Девіантна поведінка молодших школярів” використано метод „Прес”: студенти 

висловлювали свою особисту позицію щодо девіантної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку, аргументували її, наводили життєві приклади та створювали своє 

визначення.  За допомогою картографічного методу – шкалювання – опановано рівні 

девіантної поведінки за ступенем соціальної небезпеки. Розкриваючи питання 

детермінації девіантної поведінки в початковій школі, було вдало використано 

дебати: у міні-групах студенти аналізували різноманітні теорії девіацій, визначаючи 



155 

причини девіантної поведінки й переконували опонентів у їхній доцільності для 

обґрунтування детермінації відхилень поведінки в молодших школярів.  

Стратегії девіантної поведінки учнів початкової школи репрезентовані 

роботою з медіатекстами (фрагментів телевізійних телепередач „Няня поспішає на 

допомогу”, „Кохана, ми вбиваємо дітей”). Аналіз медіаматеріалу забезпечив  

дискусійне співставлення позицій і думок, формував у студентів досвід групової 

співпраці для пошуку вирішення соціально-педагогічної проблеми та діагностичні, 

прогностичні уміння. Робота з медіатекстами передбачала виконання творчих 

завдань, написання есе, утворення портрету „проблемного поля” девіантної дитини, 

моделювання напрямів професійної діяльності з молодшими школярами девіантної 

поведінки. Використання вищезазначених інтерактивних технологій актуалізувало  

в майбутніх соціальних педагогів власну професійно-педагогічну спрямованість і 

сприяло якісному засвоєнню теоретичних знань щодо проблематики девіантності.  

Зважаючи на те, що студенти ознайомлені були із загальними видами 

девіантної поведінки в молодшому шкільному віці під час соціальної педагогіки, 

наступну тему „Класифікація та характеристика девіантної поведінки молодших 

школярів” репрезентовано в інформаційних міні-проектах студентів: делінквентна 

поведінка, дромоманія, лихослів’я, комп’ютерна залежність, гемблінг, хімічна 

адикція, агресивна поведінка. Виступ творчих груп конкретизувався міні-доповіддю 

викладача про групи відхилень у поведінці молодших школярів (антисоціальна, 

аутодеструктивна, асоціальна поведінка). За допомогою проектів студенти 

систематизували знання щодо делінквентної, адиктивної та психопатологічної 

поведінки в молодшому шкільному віці у вигляді презентацій, інформаційних 

буклетів. 

Для вивчення теми „Особливості взаємодії фахівців соціономічної сфери з 

девіантними молодшими школярами” вибрано форму відкритої лекції – 

конференції, яка конкретизувала особливості професійної соціально-педагогічної 

взаємодії з дітьми вищезазначеної категорії в ракурсі наукових розробок сучасності. 

Відповідно, студенти мали змогу прослухати доповіді соціальних педагогів і 

психологів міста, викладачів комісії психолого-педагогічних дисциплін 
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педагогічного училища м. Балта та взяти участь в обговоренні висунутої 

проблематики. На закінчення студенти готували есе „Як я буду здійснювати 

соціально-педагогічну підтримку девіантних молодших школярів?”  

Вивчення теми „Технології соціально-педагогічної діяльності з девіантними 

молодшими школярами” збагатило студентів знаннями щодо сутності превентивної, 

діагностичної, реабілітаційної, індивідуальної та групової форм організації 

діяльності соціального педагога з вихованцями. Після бесіди – рефлексивного 

діалогу педагога та мультимедійної презентації – студентам було запропоновано 

вирішення кейсів із відповідної тематики шляхом взаємодії в ротаційних п’ятірках і 

підсумковим обговоренням [366].  

Під час вивчення теми „Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” для актуалізації 

професійного досвіду з проблематики діяльності з вищезазначеною категорією дітей 

та виявлення досягнень використано прийоми модерації: сінквейн для визначення 

сутності поняття „підготовленість майбутнього соціального педагога до роботи з 

девіантними молодшими школярами”; „Рельєф місцевості” – студенти в парах 

розповідали про свої досягнення та проблеми щодо підготовленості; малювали 

рельєф місцевості з вершинами та горами (знання, уміння та навички, успішний 

досвід взаємодії з девіантними молодшими школярами), низини й печери (недоліки, 

прогалини у знаннях або діяльності з вищезазначеною категорією дітей); 

„Сніжинка” – на вісях сніжинки студенти в малих групах спочатку записують 

якості, уміння, навички, знання соціального педагога, які визначають ідеальну 

взаємодію з девіантним учнем початкової школи, а потім – створюють загальну 

сніжинку (портрет ідеальної взаємодії). Для визначення та характеристики основних 

компонентів підготовленості використовувалася  проблемна лекція-бесіда. Суть 

цього методу полягає в тому, що викладач під час лекції не подає суб'єктам 

навчальної діяльності готові знання, а ставить перед ними проблеми, спонукаючи 

шукати шляхи їхнього вирішення, тобто використовує стратегію „від проблеми до 

знань”. 
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Практичні заняття передбачали занурення студентів у проблематику 

девіантності в молодшому шкільному віці через моделювання ситуації взаємодії з 

клієнтом, проектну діяльність в творчих групах, ділові та імітаційні ігри, 

використання інноваційної фасилітативної технології „Світове кафе”, 

діагностування, які дають змогу майбутньому соціальному педагогові усвідомити 

основний зміст професійної діяльності. Для активізації оцінно-рефлексивного 

компоненту підготовленості після виступу творчих проектних груп студентів 

використано позиційну дискусію, яка полягала у доповненні змісту проекту 

основної групи студентів альтернативними  та конструктивними пропозиціями 

учасниками інших проектів.  

У структурі розробленого спецкурсу передбачено індивідуальні завдання, які 

мали практичне спрямування (розробити зміст технології взаємодії суспільних 

інституцій у процесі здійснення соціально-педагогічної підтримки девіантних 

молодших школярів, алгоритм організації супроводу девіантних молодших 

школярів, програму профілактики чи корекції девіантної поведінки молодшого 

школяра, спроектувати технологічний процес соціально-педагогічної реабілітації 

девіантних молодших школярів, написати рецензію на статті, уміщені на 

авторському сайті, ознайомитися з банком діагностичних методик авторського 

сайту). Для з’ясування успішності засвоєння спецкурсу використовувалися залікові 

запитання та індивідуально-дослідні завдання. У той же час студентам було 

запропоновано модернізовану тематику курсових робіт із проблематики 

дослідження (додаток С).  

З-поміж основних шляхів успішної реалізації другої педагогічної умови 

визначено, крім того, вдосконалення змісту навчальної практики в напрямку 

формування підготовленості до роботи з девіантними молодшими школярами 

(додаток Р). Розглянемо ті зміни в змісті практики, які раніше не обґрунтовувалися в 

роботі. Зокрема, у систему педагогічної практики на ІІІ курсі введено проведення 

студентами в загальноосвітніх закладах тренінгу „Я та інші” для молодших 

школярів, який передбачав формування усвідомлення неповторності своєї 
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індивідуальності та позитивних соціальних навичок, адекватних способів поведінки 

в кризових ситуаціях і профілактику негативних звичок. 

Сутність і характер тренінгу визначають такі специфічні методи, як: 

дискусійні методи (групові дискусії, метод аналізу конкретних ситуацій морального 

вибору, метод розгляду ситуацій із практики); ігрові методи (дидактичні та творчі 

ігри, рольові ігри); тренування саморозуміння, емпатії, техніки невербальної 

взаємодії. У результаті апробації тренінгу студенти сформували вміння здійснювати 

превентивну й корекційну роботу з молодшими школярами девіантної поведінки. На 

ІІІ курсі студенти, за умовою програми, створювали клуби для організації дозвілля 

девіантних дітей у загальноосвітніх закладах та інтернатах („Чомучки”, „Своїми 

руками”, „Школа етикету”, „Валеологія”, „Про все на світі”), які активізували 

позитивні навички та вміння.  

Під час практики в літніх оздоровчих таборах студенти реалізовували свої 

проекти – програми виховних заходів для девіантних дітей (наприклад, День 

здоров’я, Казковий день). На IV курсі (7 семестр) студенти набували  навичок 

діагностичної та корекційної роботи з девіантними молодшими школярами. Під час 

переддипломної практики (IV курс) введено спеціально-орієнтовані завдання в 

програму підготовки майбутніх спеціалістів: проведення соціометричного 

дослідження та визначення статусу девіантного молодшого школяра, діагностична 

робота з дітьми „групи ризику”, урок із психології розвитку на превенцію девіантної 

поведінки, виступ на батьківських зборах за досліджуваною проблемою, 

корекційно-розвивальне заняття з девіантними молодшими школярами, правознавче 

заняття з кримінальної відповідальності неповнолітніх, заняття з профілактики 

наркоманії та СНІДу, адиктивної та делінквентної поведінки, уживання алкоголю та 

тютюну, тренінгові заняття, написання психолого-педагогічної характеристики на 

девіантного молодшого школяра [338; 339]. Перед кожним видом практики 

проводилася настановча конференція, на якій студенти отримували інструктаж щодо 

виконанню завдань, надавалися консультації в онлайн-конференціях, рекомендації 

яких уміщено на авторському сайті дисертанта. 
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Реалізація третьої умови – використання інноваційних технологій, 

орієнтованих на практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами 

профілактики та корекції девіантної поведінки молодших школярів, відбувалася під 

час лекційних занять з використанням квазіпрофесійної діяльності, практичних 

занять та в процесі практики. У рамках 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”, технології case-

stady, медіатехнології, проектні технології, Ворк – шоп.  

Фасилітативну технологію „Світове кафе” як різновид дискусійних технологій 

навчання ми використали нами в авторському спецкурсі. Вибір вищезазначеної 

технології вмотивований тим, що вона допомагає забезпечити творчий процес та 

рефлексію отриманого досвіду, утворює атмосферу взаємопідтримки та 

співробітництва під час вирішення складних професійних завдань, формує уміння 

працювати в команді та знаходити ефективні шляхи вирішення завдань. За 

допомогою фасилітативної технології ми змогли систематизувати знання та 

створити модель ефективної взаємодії соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами. Тема вибрана була відповідно до нашого дисертаційної 

роботи: як створити ефективну взаємодію з девіантними молодшими школярами. 

Опишемо структуру проведення заходу, який відбувався після опрацювання 4 

теми спецкурсу: 

1. Підготовка: поділ учасників – студентів на 5 підгруп із визначенням хазяїна 

підгрупи (фасилітатора), у ролі якого виступали досвідчені соціальні педагоги міста; 

ознайомлення з питаннями та правилами проведення заходу, які вміщено на 

авторському сайті; підготовка приміщення та столів з обов’язковими плакатами й 

фломастерами, запитань дискусії (1 раунд – які методи та форми превенції 

девіантної поведінки найбільш ефективні в роботі з молодшими школярами; 2 – 

сучасні форми реабілітації девіантних молодших школярів; 3 – яка форма 

проведення корекції буде більш вдалою; 4 – в чому виражається фасилітативна 
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взаємодія соціального педагога й девіантного учня початкової школи; 5 – якою 

повинна бути програма соціально-педагогічної роботи з девіантним молодшим 

школярем). 

2. Проведення обговорення запитань відбувається в 5 раундів таким шляхом: 

фасилітатори записували думки всіх членів дискусії та допомагали в активізації 

діяльності, після 20-30 хвилин члени команд переміщалися на інші „кофейні столи” 

(використовувася прийом „атака віялом іншої команди”), подальше обговорення 

проблеми проходило з врахуванням отриманої інформації від попередніх учасників 

(фасилітатор не залишав своє місце та узагальнював думки). Після закінчення 

другого кола дискусії всі „гості” кафе були проінформовані про ідеї один одного. 

Хазяїн кожного столу презентував узагальнені думки в процесі виставки плакатів 

ідей.  

3. Підведення підсумків у вигляді оцінювальної дискусії (студенти мали 

можливість поставити запитання фасилітаторам не більше 1 хвилини, а вони в свою 

чергу один одному).  

4. Запитання для всіх учасників групи: Де і коли можливо використовувати 

технологію „Світове кафе”? Що можна вважати найглибшим питанням, якщо таке 

питання розглядати в якості результату обговорення? Які проблеми потрібно 

вирішити, щоб навчитися ефективно взаємодіяти з девіантними молодшими 

школярами? 

Проведення „Світового кафе” мотивувало студентів до подальшої роботи над 

вищезазначеною проблематикою та стало логічним переходом до наступної лекції 

спецкурсу „Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки”. 

Реалізація третьої педагогічної умови відбувалася шляхом проведення 

тренінгу „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки”, який упроваджувався поступово на всіх етапах: 

на пропедевтичному етапі проводилися 1 та 2 блоки, спрямовані на формування 

мотиваційно-ціннісного та особистісного компонента підготовленості; на 

діяльнісно-перетворювальному – 3 блок „Розвиток операційно-технологічного 
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компонента підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки”; на інтеграційному етапі – 4 блок „Розвиток 

оцінно-рефлексивного компонента підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” (додаток М). Стисло 

опишемо його основні структурні компоненти.  

За допомогою вправи-розминки „Побажання друга” студенти здійснили 

роботу із самопізнання своєї особистості, проаналізували записи в щоденниках 

самоспостереження, нарис самохарактеристики, результати самодіагностики – 

підбили підсумки попередніх занять. Прийом самомотивації допоміг визначити 

свою життєву мету й окреслили шляхи її досягнення. Така настанова сприяла 

успішному виконанню вправи „Спільна мова” на розвиток емоційної відкритості та 

активізацію вміння установлювати контакт різними способами взаємодії. 

Використовуючи інтерактивний прийом „Мозковий штурм”, студенти навчилися 

переводити негативні думки в позитивні міркування.  

Формування комунікативних умінь та усвідомлення їхнього значення в 

діяльності з девіантними молодшими школярами здійснювалося за допомогою 

групової дискусії „Канали влади”, у процесі якої студенти визначали необхідні для 

взаємодії з вихованцями знання, навички та якості. Ранжуючи їх, співставляли з 

видами влади (впливу, компетенції, інформації, керівного положення, примусу, 

авторитету). Узагальнювали свої думки в таблиці щодо професійного використання 

видів влади у процесі взаємодії з девіантними вихованцями. Студенти 

відпрацьовували важливі для вербальної комунікації соціального педагога техніки 

та прийоми публічного виступу з тематики дисертаційної роботи в процесі 

виконання вправи „Конференція”.  

За допомогою вправи „Клієнт говорить, а соціальний педагог слухає” 

опановували навички емпатійного слухання. Для цього ми використали технологію 

ситуативного моделювання: студент, виконуючи роль соціального педагога, слухав 

девіантного молодшого школяра (студента із закритими очима) про його проблеми 

та труднощі. Обмінюючись ролями, вони мали можливість охарактеризувати 

емоційний стан і його невербальні вияви. Наступну вправу „Твір-мініатюра” 



162 

використано з метою формування умінь розв’язувати ситуації взаємодії. Студентам 

пропонувалося закінчити розповідь, у якій описано їхню випадкову зустріч із 

проявом девіантної поведінки в молодших школярів. Вони обговорювали вирішення 

соціально-педагогічної ситуації в малих групах із застосуванням технології „дерево 

рішень”.  

Виконуючи вправу „Новини”, студенти уявляли себе майбутніми соціальними 

педагогами, вчителями початкових класів, батьками девіантних дітей, 

представниками адміністрації школи та визначали в міні-командах практичну 

користь для вищезазначених категорій проведеного тренінгу (звіти підгруп були 

різноманітними: пам’ятка-рекомендація, поради, інструкції, імітація фотографій із 

коментарями, емблеми, репортаж). Оцінка проведення тренінгу відбувалася за 

допомогою вправи „Книга”. Студентам пропонувалося підійти до книги так, як 

наскільки вони задоволені роботою групи та обґрунтувати свою позицію.  

Четвертий блок тренінгу вміщував 5 занять, його було спрямовано на 

формування показників оцінно-рефлексивного компонента (професійної 

мобільності, вольового потенціалу, рефлексивних здібностей, здатності до 

саморозвитку й адекватну самооцінку). Кожне заняття включало психорелаксаційну 

вправу, спрямовану на покращення настрою, сприяння установки на взаємодію та 

співробітництво (емоційна вправа – розминка „Привітайся ліктями”, „Тиждень” та 

„Психологічне зростання”, техніка „Циклон-імпровізатор”).  

Вправи „Апельсин” та „Створення розповіді” забезпечили розвиток 

мобільності, гнучкості, швидкості й точності мислення, здатності усвідомлено 

переходити в нові змістовні стадії, переключатися з одного виду діяльності на 

інший. Студенти сформували соціально-педагогічні навички прийняття рішення у 

складних ситуаціях і здатність адаптуватися до нових умов життєдіяльності за 

допомогою вправи „Модель прийняття рішення „Крок за кроком”, яка передбачала 

активізацію пам’яті щодо важливих моментів життя учасників тренінгу, їхнього 

ранжування та визначення життєвих пріоритетів.  

Аналіз крилатих висловів відомих людей підтвердив значення вольового 

потенціалу  в процесі її самоактуалізації. Шляхом „мозкового штурму” у вправі 
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„Володій собою” учасники групи створили список вольових рис людини, який 

проранжували та встановили найбільш притаманні для загальної виборки студентів: 

рішучість, цілеспрямованість, самостійність. Після закінчення роботи кожен студент 

упевнено промовляв вислів „Я володію собою тому, що...”, додаючи свій варіант 

закінчення.  

Для активізації вольових рис учасники тренінгу намагалися в парах вести 

активний діалог, заперечуючи позицію співрозмовника (вправа „Ні – розмова”), а 

потім розвивали вміння взаємодіяти (вправа „Прокурор і адвокат”). Для цього 

студенти–„адвокати” акцентували увагу на позитивних рисах визначеної особи, 

підсилюючи їх, наводили приклади на підтвердження, а „прокурори” аргументовано 

доводили зворотне. Учасники вчилися відстоювати свою точку зору не принижуючи 

іншого, аргументовувати свою позицію. Крім того, студенти відпрацювали 

технологічні прийоми гештальт-терапії щодо установки на відповідальну поведінку 

(вправа „Сила мови”).  

Процес рольового моделювання розмови з неавторитетною людиною та 

співставлення себе з негативним двійником сприяло розвитку рефлексивних і 

перцептивних здібностей (вправи „Взаєморозуміння”, „Секрет”). Визначення рис, 

які призводять до труднощів спілкування та шляхів їхнього подолання акцентувало 

проблему кожного учасника (вправа „Самоаналіз”). Проаналізувавши їхні відповіді, 

ми визначили якості, яких треба позбутися. Для розвитку умінь сприймати й 

розуміти інших і себе використали вправи „Допомога іншому” та „Мій портрет 

очима групи”, протягом яких студенти рефлексували свій образ іншим учасникам, 

навчилися створювати зворотню взаємодію, використовуючи фасилітативні 

прийоми (відкриті запитання та парафрази). 

Для рефлексії професійних вимог і відповідності їхнім особистісним 

очікуванням студентам було запропоновано скласти й записати анонімне рекламне 

оголошення (3 – 4 речення) про прийом на роботу соціальним педагогом у школу 

для взаємодії з девіантними молодшими школярами, вказуючи на власні професійні 

й особистісні якості. Оголошення оцінювалося іншими учасниками.  
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За допомогою аналізу вправи „Потрібен соціальний педагог” студенти 

визначили вимоги до особистості соціального педагога, що працює з девіантними 

вихованцями. Продовжуючи аналізувати свої особистісні властивості в процесі 

виконання вправи „Сильні сторони”, студенти в малих групах обґрунтовували, як 

зможуть використати свій позитивний потенціал на користь інших. Вправа 

„Акторський відбір” активізувала лідерські якості, уміння відповідати за себе, 

рефлексивні здібності за допомогою програвання студентами ролі певних фахівців у 

професійній сфері.  

Учасники тренінгу оцінювали особливості власної професійної спрямованості 

у відсотковому відношенні й презентувати їх по черзі, продовжуючи фразу: „Про 

мене сказали б, що я на (х % соціальний педагог, комунікатор, організатор)”. За 

допомогою відповіді на запитання „Хто я?” створювали самоописи, заповнюючи 

колонки таблиці („Я” – тілесне, „Я” – емоційне, „Я” – соціальне, „Я” – розумове) та 

граф (10 слів-епітетів про себе, відповіді батьків та одногрупників). Порівнявши 

відповіді, студенти змогли визначити домінантну лінію поведінки та зробили 

висновок про ступінь відвертості.  

Продовжуючи самоаналіз, виконали 2 малюнки: „Я такий, який є” і „Я такий, 

яким хочу бути”. Їхня інтерпретація відбувалася іншими студентами, було звернено 

увагу на відчуття, які вони викликають та, відповідно, створено уявний словесний 

портрет художника. Після обговорення автор малюнка за власним бажанням 

відзначав, що він хотів виразити.  

Виконання студентами вправ „Про мене сказали б”, „Хто я”, „Самокритика”, 

„Проективний малюнок” забезпечувало розвиток самооцінки, рефлексивності; 

формування самокритичності, перцептивних умінь, толерантності; уміння виявляти 

свої найголовніші якості, особливості індивідуального самосприйняття, осмислення 

образу власного „Я”. Підтвердженням вищезазначених думок був аналіз східної 

мудрості: „Той, хто дійсно розуміє себе, здатний стояти на власних ногах” і 

настанов людини, яка приймає себе та відкрита до взаємодії з іншими людьми. 

Вправа „Аналіз прав людини на впевненість” дозволила визначити основні 

орієнтири й постулати успішної людини.  
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Наступним кроком у реалізації третьої педагогічної умови було введення в 

систему підготовки майбутніх соціальних педагогів кейс-технології. Ми 

використовували цю технологію під час вивчення тем, які передбачали різноманітні 

погляди на вирішення основної проблем (наприклад, тема „Технології соціально-

педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами” авторського 

спецкурсу). Реалізацію зазначеної технології передбачало декілька її варіантів: 

вирішення студентами комплексного соціально-педагогічного завдання з 

попереднім ознайомленням на авторському сайті дисертанта, ситуаційного завдання 

(вправи) без попереднього ознайомлення; аналіз системи конкретних життєвих 

ситуацій протягом практичного (семінарського) заняття, часткове використання 

методу ситуативного аналізу на лекційних заняттях; самостійне створення 

студентами відповідних ситуативних завдань із проблематики девіантної поведінки 

дітей молодшого шкільного віку. Кейс-технологія спонукала студентів до 

самостійного вирішення соціально-педагогічної ситуації, сприяла розвитку 

рефлексивних здібностей, мобільності, активності, критичного мислення та умінь 

узагальнювати й систематизувати інформацію.  

Реалізуючи третю педагогічну умову підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами, ми впроваджували в 

навчально-виховний процес ресурси авторського сайту „Соціальний педагог” за 

адресою http://socialworker.at.ua/, який виступав теоретико-практичною базою з 

проблематики дисертації. Сайт виконував такі функції: середовище створення й 

поширення освітніх продуктів діяльності викладача та студентів; їхня співпраця та 

взаємодія; дистанційне виконання практичних робіт; вивчення теоретичного 

матеріалу, вебконсультації та виступи експертів, вивчення теоретичного матеріалу 

та практичного досвіду з проблематики девіантності в молодшому шкільному віці, 

мультимедійний супровід навчання. Розділи сайту вміщують завдання для 

практичних занять, соціально-педагогічнічні 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 

http://socialworker.at.ua/
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розробки майбутніх соціальних педагогів, фотогалерею щодо діяльності з 

девіантними учнями молодшого шкільного віку.  

Особливо цікавим для студентів виявилася робота з медіатекстами: 

аудіовізуальний матеріал, що запропоновано студентам у вигляді фрагментів із 

телевізійних телепередач („Няня поспішає на допомогу”, „Кохана, ми вбиваємо 

дітей”), науково публіцистичних і художніх фільмів, які демонстрували форми 

девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку й давали змогу їх 

інтерпретації. Аналіз медіаматеріалу забезпечував дискусійне співставлення позицій 

і думок, формував у студентів досвід групової співпраці для пошуку вирішення 

соціально-педагогічної проблеми та діагностичні, прогностичні вміння [336]. 

Реалізація третьої умови передбачала також використання інноваційних 

технологій під час соціально-педагогічної практики. Структура соціально-

педагогічних практик включала такі форми соціально-педагогічної діяльності: 

евристичні бесіди, інтерактивні вікторини, диспути, усні журнали, інтерактивні 

заняття (наприклад, „Судове засідання”), профілактичне заняття у вигляді вистави 

форум-театру, виконання творчих соціально-педагогічних проектів разом із 

девіантними молодшими школярами.  

Наприклад, студенти IV курсу під час виробничої практики реалізували 

проекти у формі профілактичної програми, заохочуючи до їхнього виконання 

девіантних молодших школярів: 

- проект „Краса й добро своїми руками” включав тренінгову програму „Добро 

у твоєму житті” для учнів 3 класу, створення дітьми збірки приказок, прислів’їв, 

казок про добро, творчу майстерню з виконання сердечок за допомогою 

різноманітних технік, флешмоб – дарування сердечок перехожим під хореографічну 

постановку; 

- проект „Толерантність: дорога до співпраці” складався з тренінгової 

програми „Виховання толерантності”, трудового рейду „Допоможи ветеранам”, 

проведення казкової вистави школярами молодшого шкільного віку для вихованців 

дитячого садка;  
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- проект „У здоровому тілі здоровий дух” передбачав проведення загальної 

фізичної зарядки для учнів початкових класів школи у формі рухливих масовок, 

конкурс плакатів з превентивної тематики, утворення буклетів на тему „Здоровий 

спосіб життя”;  

- проект „Геть куріння – ми здорове покоління” реалізувався в інсценізації 

казки на новий лад превентивного характеру для молодших школярів, виготовлення 

та розповсюдження наклейок на превенцію пасивного куріння та флешмобу. 

Особливо цікавою для студентів було проведення Ворк-шопу як проектної 

технології [309] після закінчення практики на IV курсі. Ворк-шоп полягав у тому, 

що студенти IV курсу готували цикл інтерактивних занять для передачі своїх 

теоретичних, практичних умінь і навичок студентам III курсу, які починали 

вивчення проблематики девіантності молодших школярів. Студенти займали 

активну позицію фасилітатора та коуча під час проведення проекту – творчої 

майстерні Ворк-шоп. Кожне заняття полягало у впровадженні активної взаємодії 

студентів IV курсів (було сформовано творчі підгрупи за певними видами 

девіантності молодших школярів) та студентів II і III курсів як учасників 

інтенсивного самостійного навчання під час групової взаємодії.  

Передача досвіду взаємодії відбувалася під час динамічних занять 

різноманітної інноваційної форми, яку визначали самі студенти IV курсу, причому 

домінували діалогові форми (тренінгові заняття, дискусії, лекції-диспути, 

конференції, ділові та рольові ігри, презентації, моделювання ситуацій взаємодії з 

девіантними учнями). Педагог лише виконував модераторські функції: проводив 

перед початком проекту консультативні зустрічі, надавав допомогу в інформативній 

частині інтерактивних занять. Ворк-шоп зумовив отримання неповторного досвіду 

активної  взаємодії в системі „педагог – студенти IV курсу – студенти III та II 

курсів”, де учасники активізували не лише теоретичну підготовленість до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, а й у процесі квазідіяльності формували 

практичні уміння й навички. 

Отже, підсумовуючи викладене, можемо дійти таких висновків. 

Удосконалення підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними 
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молодшими школярами ми вбачаємо в плані розробки й упровадження в навчальний 

процес трьох педагогічних умов. Розробка педагогічних умов спрямована на 

віддзеркалення структури підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

професійної діяльності з дітьми виокремленої категорії та вміщувати передбачені 

технологією формування підготовленості компоненти. Представлений вище опис 

упровадження педагогічних умов підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до взаємодії з дітьми аналізованої категорії дає нам змогу в останньому підрозділі 

наукового дослідження перейти до розгляду та зіставлення результатів 

формувального й констатувального етапу експерименту. 

 

2.3. Аналіз одержаних результатів дослідження 

 

Наступним, завершальним етапом нашого дослідження з проблеми підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки стали аналіз та оцінка ефективності розроблених педагогічних умов 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки. Формувальний експеримент було організовано на основі 

попереднього вивчення стану підготовки майбутніх соціальних педагогів й аналізу 

результатів констатувального експерименту.  

На прикінцевому етапі формувального експерименту було проведено другий 

діагностичний зріз, у якому використано ті ж методики та математичні обчислення, 

що й у процесі проведення першого діагностувального зрізу (додаток Т). Отримані 

дані було проаналізовано відповідно до розроблених на констатувальному етапі 

експерименту критеріїв та показників (див. підрозділ 1.3). Основне завдання 

полягало у виявленні змін рівня підготовленості студентів контрольної і 

експериментальної груп із подальшим порівнянням результатів. 

Переходимо до характеристики отриманих даних за мотиваційно-ціннісним 

компонентом на прикінцевому етапі експерименту. Результати розрахунків 

сформованості в студентів експериментальної та контрольної груп мотиваційно-
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ціннісного компонента підготовленості до роботи з девіантними молодшими 

школярами вміщено в додатку Т.1.  

Одержані результати рівнів підготовленості студентів за настановчим 

критерієм наведено в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками настановчого критерію на прикінцевому етапі експерименту 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

Кількість % Кількість % 

критичний 22 20,4 51 51 

допустимий 51 47,2 34 34 

оптимальний 35 32,4 15 15 

 

Якісний аналіз результатів діагностування мотиваційно-ціннісного 

компонента підготовленості засвідчує, що 22 студенти (20,4% від загальної кількості 

піддослідних цієї групи) ЕГ та 51 студент (51% від загальної кількості піддослідних 

цієї групи) КГ демонструють критичний рівень; 51 студент (47,2%) ЕГ та 34 

студенти (34%) КГ – допустимий рівень; 35 студентів (32,4%) ЕГ та 15 студентів 

(15%) – оптимальний рівень. 

Охарактеризуємо отримані дані за суб’єктним критерієм особистісного 

компонента (додаток Т.2). Результати рівнів підготовленості за особистісним 

компонентом майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими 

школярами на прикінцевому етапі експерименту подано в таблиці 2.2.  

Згідно з результатами, викладеними в таблиці 2.2, можна стверджувати, що 

зафіксовані в ЕГ 16 студентів (14,4% від загальної кількості піддослідних цієї групи)  

та КГ 41 студент (41% від загальної кількості піддослідних цієї групи) 

демонструють критичний рівень; 51 студент (47,2% ) ЕГ та 38 студентів (38%) КГ – 

допустимий рівень; 41 студент (38%) ЕГ та 21 студент (21%) КГ – оптимальний 

рівень. 
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Таблиця 2.2 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками суб’єктного критерію на прикінцевому етапі експерименту 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 16 14,8 41 41 

допустимий 51 47,2 38 38 

оптимальний 41 38 21 21 

 

Продовжуючи характеристику рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів, проаналізуємо отримані дані за гностичним критерієм когнітивного 

компонента (додаток Т.3). Одержані результати рівнів підготовленості на 

прикінцевому етапі експерименту подано в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками гностичного критерію на прикінцевому етапі 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 25 23,2 74 74 

допустимий 48 44,4 26 26 

оптимальний 35 32,4 0 0 

 

Як видно з таблиці 2.3, за гностичним критерієм когнітивного компонента 

підготовленості на критичному рівні було виявлено 25 студентів (23,2%) ЕГ і 74 

студенти (74%) КГ, на допустимому рівні – 48 студентів (44,4%) ЕГ та 26 студентів 
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(26%) КГ, на оптимальному рівні – 35 студентів (32,4) ЕГ та відсутня виборка 

студентів КГ. 

Характеризуючи рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

взаємодії з девіантними дітьми молодшого шкільного віку, проаналізуємо отримані 

дані за діяльнісним критерієм операційно-технологічного компонента 

підготовленості (додаток Т.4). Одержані результати рівнів підготовленості на 

прикінцевому етапі експерименту подано в таблиці 2.4.  

Таблиця 2.4 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками діяльнісного критерію на прикінцевому етапі експерименту 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 28 25,9 61 61 

допустимий 46 42,6 32 32 

оптимальний 34 31,5 7 7 

 

Згідно з результатами, викладеними в таблиці 2.4, можна стверджувати, що в 

ЕГ 28 студентів (25,9%)  та 61 студент (61%) КГ демонструють критичний  рівень; 

46 студентів (42,6%) ЕГ та 32 студенти (32%) КГ – допустимий рівень; 34 студенти 

(31,5%) ЕГ та 7 студентів (7%) КГ– оптимальний рівень. 

Продовжуючи характеристику рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки, проаналізуємо 

отримані дані за оцінним критерієм на прикінцевому етапі експерименту (додаток 

Т.5).  

У таблиці 2.5 наведено результати за оцінним критерієм оцінно-

рефлексивного компонента: 15 студентів (14%) ЕГ та 49 (49%) студентів КГ 

демонструють критичний рівень; 55 студентів (51%) ЕГ та 38 студентів (38%) КГ – 
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допустимий рівень; 38 студентів (35%) ЕГ та 13 студентів (13%) КГ – оптимальний 

рівень.  

Таблиця 2.5 

Результати діагностування рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за 

показниками оцінного критерію на прикінцевому етапі експерименту 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ 

108 

КГ 

100 

 Кількість % Кількість % 

критичний 15 14 49 49 

допустимий 55 51 38 38 

оптимальний 38 35 13 13 

 

Унаслідок узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи 

можемо спостерігати динаміку формування всіх компонентів підготовленості до 

взаємодії з девіантними молошими школярами в студентів експериментальної та 

контрольної груп (таблиця У.1, додаток У). В експериментальній групі засвідчено 

стрімкі позитивні зміни за всіма критеріями. Так, відзначено зростання показників 

на достатньому та оптимальному рівнях за настановчим (відповідно, на 11,1% та 

19,4%), суб’єктним (на 12% та 19,5%), гностичним (на 23, 3% та 32,4%), діяльнісним 

(на 13% та 25,9%), оцінним (на 16,7% та 23%) критеріями. Визначено значне 

зменшення їхніх значень на критичному рівні за настановчим (на 30,5%), 

суб’єктним (на 31,5%), гностичним (на 55,5%), діяльнісним (на 38,9%), оцінним (на 

39,7%) критеріями.  

У контрольній групі констатовано повільніші темпи позитивних змін. 

Невеликі зростання значень допустимого рівня виявлено: до настановчого, 

гностичного, оцінного критерія – на 3%, суб’єктного – на 4%, діяльнісного – на 2%. 

Зросли значення оптимального рівня лише за настановчим критерієм на 1%. 

Водночас установлено, що відбувалося невелике зменшення значень на критичному  
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рівні: настановчий та суб’єктний критерій – на 4%, гностичний та діяльнісний – на 

2%, оцінний – на 3%. Отже, унаслідок порівняльного аналізу результатів 

сформованості всіх компонентів підготовленості студентів до роботи з девіантними 

молодшими школярами виявлено істотну різницю в показниках, що пов’язано з 

упровадженням системи педагогічних умов лише в експериментальній групі.  

Для визначення наявних змін у загальному рівні підготовленості було 

застосовано методику обчислювання, яку використано на констатувальному етапі 

експерименту. Результати узагальненого порівняльного аналізу розподілу відносної 

кількості студентів ЕГ, до якої належать студенти ВНКЗ „Балтське педагогічне 

училище” додаткової спеціалізації „Соціальна педагогіка” в загальній кількості 108 

респондентів та студенти КГ, до якої належать студенти ВНКЗ „Білгород-

Дністровське педагогічне училище” (50 осіб) та Кременчуцького педагогічного 

училища імені А. С. Макаренка (50 осіб) з додаткової спеціалізації „Соціальна 

педагогіка” в загальній кількості 100 піддослідних щодо підготовленості їх до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки репрезентовано в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

на прикінцевому етапі експерименту 

 

Рівні 

підготовленості 

ЕГ (108 студ.) КГ (100 студ.) 

Констатувальний 

етап 

Прикінцевий  

етап 

Констатувальний  

етап 

Прикінцевий  

етап 

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 

 

Згідно з результатами, викладеними в таблиці 2.6, критичний рівень 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 
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девіантної поведінки в експериментальній групі на констатувальному етапі було 

діагностовано в 64 студентів, що склало 21% від загальної кількості студентів, тоді, 

як у контрольній – 58 студентів (58 % від загальної кількості студентів), проте на 

прикінцевому етапі це відношення значно змінилося: 21 студент в 

експериментальній групі (19,4% ) та 55 осіб (55%) у контрольній групі. Це свідчить 

про те, що в студентів домінує показна та епізодична зацікавленість до 

проблематики девіантності молодшого шкільного віку та байдуже ставлення до 

взаємодії з девіантними вихованцями, ригідність і неадекватна самооцінка, слабка 

сила волі; несформована соціальна відповідальність, мотивація досягнень і ціннісні 

соціальні орієнтації щодо самореалізації в майбутній професійній діяльності; не 

розвинуті емпатійні тенденції та здатність до психологічної близькості з іншою 

людиною; студенти не виявляють соціальної креативності та стресостійкості; 

наявний невисокий ступінь сформованості організаційних і комунікативних умінь, 

відсутня потреба в комунікації з вихованцями девіантної поведінки, що не дозволяє 

створювати ефективну взаємодію; неспроможність якісно застосовувати на практиці 

методи, прийоми й технології професійної діяльності з девіантними учнями 

початкової школи; відсутня система необхідних знань про сутність та специфіку 

девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку.  

Допустимий рівень підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

взаємодії з девіантними молодшими школярами було діагностовано на початку 

експерименту в 34 осіб ЕГ (31% від загальної кількості респондентів) та в 31 особи 

КГ (31% респондентів цієї групи). На прикінцевому етапі експерименту в 

експериментальній групі було виявлено 46,3% студентів допустимого рівня (50 

осіб), тоді як у контрольній групі – 34% студентів (34особи). Допустимий рівень 

характеризує часткова сформованість мотиваційно-ціннісного компонента 

підготовленості та рефлексивних здібностей, наявність достатніх знань про 

особливості девіантної поведінки в молодшому шкільному віці, часткова 

демонстрація професійних умінь та навичок щодо взаємодії з вихованцями, прояв 

рис ригідності та мобільності, прагнення до саморозвитку, ситуативний прояв 
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показників особистісного компонента підготовленості до роботи з  девіантними 

молодшими школярами. 

На оптимальному рівні підготовленості на початку експерименту було 

виявлено 10 осіб  (9%) ЕГ та 11 осіб (11%) КГ, на прикінцевому етапі – 34,3% 

студентів (37 осіб) ЕГ та лише 11 % студентів (11 осіб) КГ. Для оптимального рівня 

підготовленості характерна сформованість теоретичних знань, практичних умінь 

щодо проблематики девіантності молодших школярів; адекватне орієнтування в 

ситуації взаємодії з девіантними учнями; постійне прагнення до саморозвитку та 

достатній вольовий потенціал; висока професійна потреба, функціональний інтерес; 

стабільна позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими школярами; 

адекватна самооцінка, наявність цінностей професійної самореалізації та 

інтерактивної спрямованості на діяльність з вихованцями; схильність до самоаналізу 

й повного занурення в процес спілкування з девіантними учнями. 

Динаміку змін рівнів підготовленості студентів до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами на прикінцевому етапі експерименту подано за допомогою 

діаграми 2.1.  

Діаграма 2.1 

Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

на прикінцевому етапі експерименту 

0

10

20

30

40

50

60

Критичний Допустимий Оптимальний

19,4

46,3

34,3

55

34

11

ЕГ

КГ

 



176 

Як видно з діаграми 2.2, візуальне порівняння результатів ЕГ та КГ свідчить 

про позитивні кількісні зрушення після проведення експерименту. Студенти 

контрольної групи досягли незначних успіхів після формувального етапу 

дослідження. Можна уявно побачити, що після формувального експерименту 

студенти експериментальної групи досягли значущих змін. Динаміка змін 

засвідчила ефективність визначення педагогічних умов щодо підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами.  

Діаграма 2.2 

Динаміка узагальнених значень показників сформованості підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими 

школярами 
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У практиці психологічних і педагогічних досліджень часто використовують 

парні порівняння. Один із методів таких порівнянь передбачає, що виміри проводять 

для однієї й тієї самої групи досліджуваних до та після застосування цікавих для 

дослідника впливів. Результати парних порівнянь завжди точніші, ніж порівняння в 

незалежних групах, це пояснюємо тим, що розбіжність результатів у середній групі 

досліджуваних завжди більша, ніж розбіжність різниці результатів, які одержані під 

час повторних вимірів для одних і тих самих індивідуумів. 

Для порівняння середніх значень двох зв’язних вибірок було обрано 
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модифікацію t – критерію Стьюдента. Його особливість полягає в тому, що гіпотеза 

формується через відношення різниці di = xi – yi – різниця зв’язних пар результатів 

вимірів. Ми зробили припущення про нормальний розподіл цих різниць у 

генеральній сукупності з параметрами dd  , . Припускаємо гіпотезу H0 , у якій d = 0, 

та альтернативну гіпотезу Н1, де 0d . 

Порядок застосування t-критерію за (В. С. Івановим) полягає в тому, що для 

розподілу вибірок за нормальним  законом, що є необхідною умовою застосованого 

критерію та для більш ефективного підрахунку, одержані бали від діагностувань 

модифіковано в такий спосіб: за критичний рівень студент отримував 1 бал, 

допустимий – 2 бали, оптимальний – 3 бали.  

Ми зробили припущення щодо нормального розподілу в експериментальній 

групі різниці di, сформулювали гіпотезу Н0 та альтернативну Н1.  Потім обрали 

рівень значущості 01.0 . Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки 

обсягом n = 108, які являли собою ряди зв’язних пар спостереження (див. таблиця 

У.2, додаток У). 

Використовуючи формулу 
108

ii yx
d


 , де хі – це бали, які отримали студенти 

експериментальної групи на прикінцевому етапі формувального експерименту 

згідно з рівнем сформованості підготовленості до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки, уі – бали, які отримали студенти експериментальної групи на 

початковому етапі формувального експерименту згідно з рівнем сформованості 

підготовленості до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Підрахувавши середнє арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий 

результат: 56.0d .   

За формулою 
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5.04992.0
107

67,26
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Значення t – критерію  визначалося за формулою 
nS
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t
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розрахунку одержали такий результат 
108/5.0

56,0
t  = 11,64 

Із таблиці критичних значень t – критерію Стьюдента для 01.0 та n = 110 

знайшли t0,01 = 2,62. Порівнявши емпіричне t з t0,01 критичним, ми дійшли висновку, 

що t > t0,01, тобто різниця за показниками рівнів підготовленості до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки є статистично важливою на рівні 

значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01). Отже, запропонована модель, яка 

передбачала реалізацію визначених педагогічних умов із метою формування 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки, ефективна. Одержані результати в ЕГ свідчать про те, що 

запропоновані нами педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з девіантними молодшими школярами значно підвищують ефективність 

організації зазначеної діяльності. 

Для забезпечення об’єктивного характеру теоретичних висновків дослідження 

потрібно здійснити якісний аналіз із кількісною обробкою отриманих матеріалів. 

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав виявлення 

вихідного рівня підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки в контрольній та експериментальній 

групах, тут ми використали непараметричний критерій згоди χ2 , пристосований для 

тих ситуацій, коли експериментальні дані можна записати у вигляді таблиці 2 × С 

[82]. Сформулюємо нульову й альтернативну гіпотези. Учені М. Грабар та 

К. Краснянська, вивчаючи застосування математичної статистики в педагогічних 

дослідженнях, запропонували нульову гіпотезу (Н0) про „рівність ймовірностей 

попадання об’єктів першої та другої сукупності (контрольної та експериментальної 

груп) у першу (другу) категорію шкали вимірювання підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки” [82]. 

Згідно з альтернативною гіпотезою (Н1): р1і ≠ р2і , принаймні, для однієї з категорій 

С. 

Правила прийняття рішення. Нехай α = 0,05 – прийнятий нами рівень 

значущості. Тоді χ2 , отримане на підставі експериментальних даних, порівнюється з 
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критичним значенням χ2
крит, яке визначаємо з таблиці (χ2) з С – 1 степенем вільності. 

Якщо χ2  > χ2
крит, то нульову гіпотезу відхиляємо на рівні α і приймаємо 

альтернативну гіпотезу. Це означає, що розподіл об’єктів на С категорій різний у 

двох сукупностях, що вивчаємо. Якщо виконуємо нерівність χ2  ≤ χ2
крит, то в нас 

немає достатніх підстав для відхилення нульової гіпотези, тобто не має підстав 

уважати стан властивостей, що вивчаємо, різним в обох сукупностях [82, с. 102]. У 

нашому випадку одержані студентами бали розподілимо на три рівні: критичний, 

допустимий, оптимальний. Тут приймаємо С = 3, ν = С – 1 = 3 – 1 = 2; χ2
крит = 5,991 

для рівня значущості 0,05. 

У нашому дослідженні для обробки даних ми використали такі формули:  

1.   - середнє вибіркове значення у вибірці: 

 

де  частина значення показників – кількість студентів, які брали 

участь в експерименті. 

2.  вибіркова дисперсія значень :   

(2.2) 

3. Для характеристики ступеня лілейної залежності між двома 

вибірками застосовували коефіцієнт кореляції Пірсона: 

 

де  ,  – середні вибіркові значення, ,  – частинні вибіркові значення 

порівнюваних величин, ,  – дисперсії, відхилення порівнюваних величин від 

середніх значень,  – загальне число величин у порівнювальних рядах показників. 

4. Для визначення рівня значущості й підтвердження доцільності висунутої 

гіпотези застосовувався метод перевірки статистичної гіпотези: χ2 – критерій 

Пірсона:  

(

2.1) 

(
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де,  – кількість студентів у порівнювальних групах;  – це кількість 

студентів у групі на кожному з рівнів. 

На констатувальному етапі ми проводили статистичні вимірювання рівнів 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки в контрольній і експериментальній групах. Аналіз результатів 

першого зрізу засвідчив, що студенти розподілялися приблизно рівномірно в 

контрольній та експериментальних групах (див. табл. 2.6).  

На основі методів статистичної обробки, за формулою 2.1, визначено 

відмінності між вибірковими середніми величинами контрольної та 

експериментальних груп, досліджено рівень значущості цих явищ.  

 

Розрахунковий критерій χ2 = 0,17 виявився меншим за χ2
крит =5,991. Отже, 

гіпотеза підтвердилася: між контрольною та експериментальною групами істотних 

відмінностей немає, тобто частотні показники перевірки підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на 

початку формувального експерименту статистично не відрізняються.  

Аналіз результатів прикінцевого зрізу засвідчив суттєву зміну показників в 

експериментальні групі: зріс оптимальний і допустимий рівні, зменшився 

критичний рівень. Натомість у контрольній групі зміни були незначні (див. 

табл. 2.6).  

Використовуючи статистичний критерій χ2, 

 

визначили, що χ2 = 32,1. Отже, у кінці формувального експерименту на 

прикінцевому зрізі ми підтверджуємо альтернативну гіпотезу при рівні значущості 

0,05 (χ2 ), тобто розподіл об’єктів на С категорій різний у двох 

2.4) 
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досліджуваних сукупностях. Це дає підстави вважати, що реалізація педагогічних 

умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними 

молодшими школярами приводить до суттєвих результатів в експериментальній 

групі. 

Також було проведено розрахунки для кожного критерію окремо між 

експериментальною та контрольною групами (додаток У, таблиця У.1). Аналіз 

результатів розрахунків (додаток У, табл. У.3) свідчить про статистично незначущу 

розбіжність на рівні 0,05 між розподілами контрольної та експериментальної груп на 

початку експерименту за всіма критеріями (емпіричне значення критерію Пірсона 2 

не перевищує критичне – 5,99 для двох ступенів свободи та рівня значущості 0,05). 

У контексті нашого дослідження це означає, що студенти контрольної та 

експериментальної груп не відрізняються за важливими для дослідження 

показниками на початку експерименту. Та навпаки, порівнюючи експериментальну 

й контрольну групи за всіма критеріями наприкінці експерименту, ми отримали 

значущі відмінності на рівні 0,05 по кожному критерію, це свідчіть, що значні зміни 

відбулися в кожному критерії в експериментальні групі на прикінцевому етапі.  

Крім зазначених критеріїв, ми підрахували коефіцієнт кореляції (формула 2.4) 

між компонентами підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки з метою виявлення взаємозв’язку та 

взаємовпливу компонентів один на одного (додаток У, таблиця У. 4). Зауважимо, що 

залежно від значення коефіцієнта кореляції, кореляційні зв’язки поділяють на: 

сильні, якщо 0,7 < |r| ≤ 1; середні, якщо 0,5 < |r| < 0,69; помірні, якщо 0,3 < |r| < 0,49; 

слабкі, якщо 0,2 < |r| < 0,29; дуже слабкі, якщо  |r| < 0,19 [279; 272]. Знак „+” 

коефіцієнта кореляції вказує на пряму залежність, а „–” – на обернену. Зокрема, 

якщо між ознаками  та  існує лінійна функціональна залежність, то коефіцієнт 

кореляції r = ± 1. При цьому, у разі прямого зв’язку r = 1, а в разі оберненого зв’язку 

r = – 1. Якщо r = 0, то між ознаками, що вивчаємо, немає лінійної кореляційної 

залежності, але ця умова не заперечує існування, якого-небудь іншого виду 

кореляційного зв’язку [66, c. 195].  
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На підсумковому етапі ми отримали такі значення коефіцієнта кореляції для 

експериментальної групи ЕГ, де Н – настановчий, С – суб’єктний, Г – гностичний, Д – 

діяльнісний, О – оцінний критерії підготовленості:  

0,7 < r Н,Г = 0,98 ≤ 1; 

0,7 < r Н,Д = 0,94 ≤ 1;  

0,7 < r Н,С = 0,91 ≤ 1;  

0,7 < r Н,О = 0,91 ≤ 1;  

0,7 < r Д,Г = 0,96 ≤ 1;  

0,7 < r С,Г = 0,89 ≤ 1;  

0,7 < r О,Г = 0,89 ≤ 1;  

0,7 < r О,Д = 0,86 ≤ 1; 

0,7 < r О,С = 0,96 ≤ 1;  

0,7 < r Д,С = 0,86 ≤ 1.  

Вони вказують на сильні зв’язки між усіма компонентами підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки, тобто з ростом одного компонента, збільшується рівень іншого. 

Найбільший зв’язок спостерігаємо між настановчим та гностичним критеріями 

(мотиваційно-ціннісним і когнітивними компонентами підготовленості), тобто 

формування одного компонента позитивно впливає на формування  іншого 

компонента й навпаки. Варто зауважити, що зафіксовано сильні зв’язки між усіма 

компонентами (0,7 < r), що свідчить про їхній тісний взаємозв’язок. Коефіцієнт 

кореляції підтверджує ефективність реалізації педагогічних умов підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки.  

Отже: 

- виявлено, що за критерієм Стьюдента одержані результати в 

експериментальній групі доводять ефективність запропонованих нами педагогічних 

умов підготовки студентів до взаємодії з девіантними молодшими школярами; 
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- результати формувального експерименту засвідчили підвищення 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки; 

- результати нашого дослідження з використанням непараметричного 

критерію  доводять істотність відмінностей ефективності підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на 

рівні значущості 0,05; 

- результати кореляційного аналізу Пірсона свідчать про позитивний 

взаємовплив компонентів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи 

з девіантними молодшими школярами девіантної поведінки один на одного. 

 

Висновки до другого розділу 

1. У другому розділі 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 девіантної поведінки молодших школярів. 

2. Перша педагогічна умова – актуалізація позитивної мотивації та свідомої 

позиції студентів шляхом реалізації фасилітативної взаємодії з молодшими 

школярами девіантної поведінки – забезпечувала трансформацію мотиваційно-

ціннісного й особистісного компонентів майбутніх соціальних педагогів. Зміст 

зазначеної умови передбачає 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 
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особистості студента щодо технологій діяльності з девіантними молодшими 

школярами; розвиток професійно важливих якостей та властивостей особистості 

майбутніх соціальних педагогів. Друга педагогічна умова – девіантологічна 

спрямованість змісту навчальних дисциплін та соціально-педагогічної практики – 

забезпечувала модернізацію підготовки шляхом уведення авторського тренінгу й 

інтегрованого спецкурсу, модифікацію змісту навчальних дисциплін і соціально-

педагогічної практики тематикою щодо проблематики девіантності молодших 

школярів. Третя умова – використання інноваційних технологій, орієнтованих на 

практичне засвоєння майбутніми соціальними педагогами профілактики та корекції 

девіантної поведінки молодших школярів – відбувалася на лекційних заняттях із 

використанням квазіпрофесійної діяльності, практичних заняттях та в процесі 

соціально-педагогічної практики: 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, робота з медіатекстами. 

3. Розроблено модель реалізації вищезазначених педагогічних умов, яка 

включала три етапи (пропедевтичний, діяльнісно-перетворювальний, 

інтеграційний). Пропедевтичний етап полягав 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 приділено мотиваційно-ціннісному компоненту підготовленості. Діяльнісно-

перетворювальний етап (IV курс, 7 семестр) здійснювався в системі „теорія – 

практика – теорія” з метою оволодіння студентами системними знаннями та 

практичними вміннями щодо взаємодії з девіантними молодшими школярами. Його 

зорієнтовано на формування когнітивного та операційно-технологічного 

компонента підготовленості майбутніх соціальних педагогів. Інтеграційний етап (IV 

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 
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соціальних педагогів. 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, вирішення соціально-педагогічних 

ситуацій, утворення соціальних проектів і соціально-педагогічної реклами. 

4. Результати експериментальної роботи засвідчили суттєве покращення рівнів 

підготовленості  майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з молодшими 

школярами девіантної поведінки. Зокрема, після проведення формувального етапу 

експерименту оптимального рівня досягли 34,3% студентів, допустимого рівня – 

46,3% студентів та 19,4% студентів залишилися на критичному рівні в 

експериментальній групі. Щодо контрольної групи, то результати залишилися 

майже незмінними: критичний рівень на прикінцевому етапі виявили 48,1%, 

допустимий  рівень готовності спостерігався в 38%, оптимальний рівень 

сформовано лише в 11% студентів. 

Отримані в процесі дослідно-експериментальної роботи статистичні дані для 

визначення достовірності розбіжностей було обраховано за допомогою критерію 

Стьюдента, непараметричного критерію . На основі аналізу, порівняння та 

зіставлення даних, отриманих у процесі діагностики рівня підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з вищезазначеною категорією дітей до та 

після організації експериментального навчання, дійшли висновків про наявність в 

експериментальній групі позитивної динаміки за всіма показниками визначених 

критеріїв. Отже, спираючись на результати проведеного експерименту, ми дійшли 

висновку про високу ефективність упровадження педагогічних умов підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки. 

Основні положення другого розділу висвітлено в публікаціях автора [330; 331; 

332; 336; 338; 339]. 
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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, 

які необхідні для подальшої ефективної соціально-педагогічної діяльності.  

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; 
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розуміння особливостей організації різних видів соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними молодшими школярами), операційно-технологічний (організаційні та 

комунікативні вміння; 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. 
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Упровадження педагогічних умов у процес підготовки майбутніх соціальних 

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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Визначення поняття „девіантна поведінка молодших школярів” у наукових 

джерелах 

 

Визначення Автор 

Відхилення в поведінці молодших школярів, що виявлено в 

негативному ставленні до норм і правил класного життя 

(відсутність ситуації успіху в навчальній і суспільній роботі, 

невміння виконувати вимоги педагога, слабкість внутрішньо 

групових відносин, негативні вчинки) 

О. Бєлкін 

[29] 

Порушення в поведінці молодших школярів, які 

репрезентовано в гіперактивній, демонстративній, протестній, 

агресивній, інфантильній, конформній поведінці, 

визначальними детермінантами якої є умови навчання та 

розвитку, стиль взаємин з дорослими, особливості сімейного 

виховання 

Г. Кумаріна 

[151] 

Сукупність дій і вчинків молодшого школяра, що виявлено в 

поведінковій протидії встановленим моральним та правовим 

нормам, викликають негативні психологічні ефекти в 

соціальному оточенні, характеризують як порушення 

взаємодії дитини з соціумом унаслідок відсутності 

адекватного врахування середовищем її індивідуальності. 

М. Жукова  

[104] 

 

Вчинки та дії молодших школярів, які не відповідають 

офіційно прийнятим у суспільстві освітньо-виховним і 

морально-правовим нормам, визначені формою свідомого 

неадекватного реагування на цінності суспільного життя, 

виявляються у відхиленнях в отриманні початкової освіти, 

шкільній і соціальній дезадаптації, педагогічній занедбаності, 

Н. Онищенко 

[220] 
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соціальному сирітстві, адиктивній, делінквентній та 

кримінальній діяльності. 

 

Порушення поведінки чи соціальна дезадаптація, яка полягає 

в появі соціально несхвалюваних форм поведінки молодших 

школярів: неслухняності (пустощі, бешкетництво, проступки), 

дитячого негативізму (упертість, капризи, свавілля, 

недисциплінованість), делінквентних форм поведінки (втечі з 

дому, суїцидальна поведінка). 

В. Целуйко 

 [321, с.198]  

Відхилення в поведінці дітей початкових класів (психічно 

здорових із відхиленнями в межах норми), які мають 

проблеми затримки та відставання в моральному та емоційно-

вольовому розвитку внаслідок недоліків і прорахунків 

виховання, несприятливої екологічної ситуації розвитку  в 

результаті важковиховуваності та соціально-педагогічної 

занедбаності. 

Протестна поведінка є наслідком неадекватного (захисного) 

реагування молодшого школяра на труднощі шкільного життя 

чи на невлаштовуваний стиль взаємин дитини з дорослими й 

однолітками, якому властивий негативізм, норовистість або 

впертість. 

 М. Морозов 

[199] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведінка дитини, яка відхильна від норм 

(недисциплінованість, грубість, злість, роздратування, 

агресивність, лихослів’я, куріння, вередування, 

сором’язливість, упертість, капризи, неслухняність, лінь, 

розпещеність, брехливість), зі слабко сформованими 

потребами до асоціальної поведінки  та здатної до 

нормативної поведінки під впливом конкретних впливів 

вчителя, колективу однолітків, сім’ї. 

І. Грінченко 

[83] 
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Поведінка молодших школярів, які зазнають серйозних 

труднощів у соціальній адаптації, стали на шлях відхилення 

від норм соціально-цінної поведінки та уявлень про належні  

соціальні відносини між людьми. 

О. Воробйова  

[67] 

Складна форма соціальної поведінки особистості, яка не 

відповідає традиційно прийнятим у суспільстві соціальним 

нормам і детермінована системою взаємозалежних факторів 

(біологічних, соціальних, кримінальних, психолого-

педагогічних), дію яких репрезентує система відносин 

особистості. 

І. Данченко  

[85] 

 

Поведінка, що відхильна від найбільш важливих соціальних 

норм та  заподіює реальний збиток суспільству чи самій 

особистості молодшого школяра, яка може проявлятися в 

емоційній нестійкості, неслухняності, упертості, свавіллі, 

грубості, безвідповідальності, недисциплінованості, 

невизнання авторитету батьків, систематичному порушенні 

правил поведінки школярів. 

В. Філіпова  

[305] 

Відхилення в поведінці молодших школярів, яке характернв 

відсутність чіткого внутрішньоособистісного „ціннісного” 

ядра, сформованих внутрішніх установок на стиль позитивної 

поведінки, незалежного від зовнішнього середовища; 

неспроможність долати складні зовнішні обставини, слабкість 

психофізіологічної системи особистості, відсутність 

життєвого досвіду й належного самоконтролю, уміння 

стримувати емоції; поверховість сприйняття себе й соціуму; 

відсутність сформованого громадянського почуття, відчуття 

власної приналежності до соціальної спільності та її традицій. 

В. Францева 

[310] 
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Вчинки чи система вчинків молодших школярів, що 

суперечать прийнятим у суспільстві правовим або моральним 

нормам і проявлені у вигляді незбалансованих психічних 

процесів, дезадаптованості, несформованості „Я-концепції” та 

порушенні норм поведінки. 

Н. Коношенко  

[146] 

 

 

Обдарованість дітей – це динамічний особистісний потенціал, 

що виявляється щодо різних видів діяльності й потребує 

сприятливої стимулювальної дії середовища, наявності 

спадкових задатків, що являє собою сукупність 

взаємопов’язаних між собою компонентів: високорозвинених 

розумових здібностей, пізнавальної мотивації та креативності. 

Л. Галкіна 

[74] 
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Додаток Б 

Рівні сформованості підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки 

 

№ Компоненти 

підготовленості 

Критерії Рівні сформованості підготовленості 

1. Мотиваційно-

ціннісний 

Настановчий Критичний рівень: епізодична наявність позитивної мотивації та інтерактивної 

спрямованості до взаємодії з девіантними молодшими школярами, наявна показна 

та епізодична зацікавленість до проблематики девіантності учнів початкової школи 

та байдуже ставлення до взаємодії з девіантними молодшими школярами; не 

сформована соціальна відповідальність (здатність рефлексувати дії факторів, що 

перешкоджають прояву відповідальної поведінки й чіткого усвідомлення способів 

і можливостей її прояву) та система ціннісних соціальних орієнтацій майбутньої 

професійної діяльності. 

Допустимий рівень: часткова наявність мотивації до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами та соціальної відповідальності за вчинки перед самим 

собою, іншими людьмий суспільством загалом; усвідомлення й переживання своїх 

обов’язків і загальних норм моралі, правильна орієнтація в умовах постановки 

мети професійної діяльності, вибору засобів її досягнення; часткова сформованість 



230 

Продовження додатку Б 

   ціннісних орієнтацій професійної самореалізації та інтерактивної спрямованості 

щодо взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Оптимальний рівень: притаманна висока професійна потреба, функціональний 

інтерес і виражена стабільна позитивна мотивація до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами; сформована соціальна відповідальність – здатність до 

швидкого та глибокого розуміння моральних аспектів власних комунікативних 

інтенцій і гуманно-відповідального ставлення до девіантних учнів молодшого 

шкільного віку, глибинного внутрішнього прагнення створювати етичну 

атмосферу взаємодії з девіантними молодшими школярами, вияв альтруїстичних 

емоцій і морально-етичних цінностей; наявність цінностей професійної 

самореалізації та інтерактивної спрямованості на взаємодію з девіантними 

молодшими школярами 

2. Особистісний Суб’єктний  Критичний рівень: студенти не виявляють соціальної креативності та 

стресостійкості; емпатійні тенденції не розвинуті, мають труднощі у встановленні 

контактів із девіантними молодшими школярами та розумінні емоційних проявів у 

їхніх вчинках, здатності прогнозувати розвиток ситуації спілкування; не 

сформована мотивація досягнень, почуття громадянського обов’язку та здатність 

до психологічної близькості з іншою людиною; не впевнені у своїх професійних 



231 

Продовження додатку Б 

   можливостях та здібностях, не вимогливі до себе, імпульсивні, емоційно 

неврівноважені; ригідні, схильні до стереотипів. 

Допустимий рівень: студенти виявляють ситуативно соціальну креативність та 

стресостійкість; ідентифікують емоції та почуття людей переважно за зовнішніми 

проявами, що знижує ефективність перцепції в спілкуванні з девіантними 

молодшими школярами; не завжди якісно прогнозують майбутній розвиток 

комунікативної дії, але уважні до особистості співрозмовника; достатньо 

мотивовані до досягнень у житті та професійній діяльності; сформовані основні 

елементи позитивної „Я-концепції” та життєвої установки, разом з тим присутня 

ситуативна незадоволеність та невпевненість у своїх можливостях і здібностях,   

проявляють інтерес до явищ суспільно-політичного життя та потребу до 

спілкування з об’єктами соціально-педагогічної діяльності;  

Оптимальний рівень: притаманна соціальна креативність та стресостійкість, 

мобільність; висока емпатійність у взаємовідносинах, чутливість до потреб та 

проблем девіантних молодших школярів, великодушність, товариськість,  

здатність до співпереживання; оптимальний рівень розвитку особистісної зрілості 

характерні такі особливості: спрямованість на повну самореалізацію  та прагнення 

до самостійності, лідерства, досягнення високих  



232 

Продовження додатку Б 

   результатів у життєтворчості; упевненість у своїх можливостях та професійних 

здібностях, висока вимогливість до себе й повага до інших людей, відсутність 

самовдоволення та скромність; свідоме прагнення виконувати професійні 

обов’язки  та  наявність позитивної життєвої установки; здатність до психологічної 

близькості з іншою людиною. 

3. Когнітивний Гностичний Критичний рівень: відсутня система необхідних знань про сутність та специфіку 

девіантної поведінки в дітей молодшого шкільного віку; знання про особливості 

провідних принципів діагностики, профілактики, корекції та реабілітації 

девіантних молодших школярів дуже поверхові та засвоєні частково; слабка 

сформованість спеціальних знань про особливості організації професійної 

соціально-педагогічної діяльності з девіантними учнями молодшого шкільного 

віку. 

Допустимий рівень: наявність достатніх знань про сутність та специфіку девіантної 

поведінки в дітей молодшого шкільного віку; частково засвоєні знання про 

особливості провідних принципів  діагностики, профілактики, корекції та 

реабілітації девіантних молодших школярів; знання про особливості організації 

професійної діяльності з девіантними молодшими школярами засвоєні не в 

повному обсязі.  
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   Оптимальний рівень: засвоєні повно та ґрунтовно теоретичні знання щодо 

проблематики девіантності в молодших школярів, сутності та специфіки девіантної 

поведінки в дітей молодшого шкільного віку; глибокі й системні знання про 

особливості організації  професійної  соціально-педагогічної діяльності з 

вищезазначеною категорією вихованців; повне засвоєння провідних принципів 

діагностики, профілактики, корекції та реабілітації девіантних молодших 

школярів. 

4. Операційно- 

технологічний 

Діяльнісний Критичний рівень: наявний невисокий ступінь сформованості організаційних і 

комунікативних умінь, відсутня потреба в комунікації з вихованцями девіантної 

поведінки, що  не дозволяє створювати ефективну взаємодію з девіантними дітьми 

молодшого шкільного віку; неспроможність якісно застосовувати на практиці 

методи та прийоми професійної діяльності з девіантними учнями початкової 

школи; відсутність прояву діагностичних, профілактичних, корекційних, 

реабілітаційних умінь соціально-педагогічної роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки. 

Допустимий рівень: часткова демонстрація професійних умінь, методів і прийомів 

взаємодії з девіантними молодшими школярами, у практичній діяльності 
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   використання їх лише за отриманим зразком або алгоритмом; часткове оволодіння 

діагностичними, профілактичними, корекційними, реабілітаційними уміннями 

професійної діяльності соціального педагога з девіантними учнями молодшого 

шкільного віку; ситуативний прояв організаційних і комунікативних умінь.  

Оптимальний рівень: студенти демонструють увесь спектр професійних умінь, 

методів і прийомів взаємодії з девіантними молодшими школярами, які засвоєно 

повно та ґрунтовно, ефективно та творчо використано в практичній діяльності; 

наявна висока сформованість спеціальних умінь щодо роботи з девіантними 

учнями молодшого шкільного віку (діагностичних, профілактичних, корекційних, 

реабілітаційних). 

5. Оцінно-

рефлексивний 

Оцінний Критичний рівень: наявна ригідність, занижені та незадовільні адаптаційні 

можливості особистості, конфліктність і нервово-психічна нестійкість, 

психологічна залежність від оточення; виявлено труднощі в ухваленні самостійних 

професійних рішень і сумніви в їхній правильності; ставлення до професійних  

обов’язків безвідповідальне, неадекватна самооцінка, слабка сила волі, нездатність 

до рефлексії своєї життєдіяльності та інших людей, відсутнє прагнення  до 

саморозвитку. 
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   Допустимий рівень: успіх професійної адаптації залежить від зовнішніх умов 

середовища; прояв рис ригідності та мобільності, тому якщо процес соціалізації 

ускладнений, то можливий прояв агресії та конфліктності; достатній рівень 

адекватної самооцінки, посередньої сили; наявна здатність до саморозвитку й 

ситуативне прагнення до самовдосконалення; часткове виявлення рефлексивних 

здібностей і вольового потенціалу.  

Оптимальний рівень: легка адаптованість до нових умов соціально-педагогічної 

діяльності з девіантними молодшими школярами; адекватне орієнтування в 

ситуації взаємодії з вихованцями; швидке створення ефективної нової стратегії 

поведінки й виявлення професійної мобільності; безпосередній контроль поведінки 

та осмислення її особливостей; схильність до самоаналізу та повного занурення в 

процес спілкування з девіантними вихованцями; постійне прагнення до 

саморозвитку; адекватна самооцінка й достатній вольовий потенціал.  
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Таблиця мануал методик із діагностування підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки 

№ 

з/п 

Назви методик Шкала оцінки Обчислені 

показники 

Мотиваційно-ціннісний компонент 

1. Модифікована методика  

Н. Фетискіна 

„Самооцінка 

професійної 

педагогічної мотивації”  

[304, с. 108 – 109] 

0-5 балів – низький 

рівень; 

6-10 – середній рівень; 

 

11 та більше – високий 

рівень 

0-5 балів -

критичний рівень; 

6-10 – допустимий 

рівень; 

11 та більше – 

оптимальний рівень 

 2. Діагностика рівня 

морально-етичної 

відповідальності 

особистості 

(опитувальник 

І. Тимощука)   

[297] 

 

0-5 балів – низький 

рівень сформованості; 

середній рівень – 6-15 

балів; 

високий рівень – 16-25 

балів. 

0-5 балів - 

критичний рівень; 

6-15 бал – 

допустимий  рівень; 

16-25 балів – 

оптимальний 

рівень. 

3. Методика М. Рокича 

„Ціннісні орієнтації” 

[248, с. 637 – 641] 

1-6 місце – достатній 

рівень професійної 

самореалізації; 

7-12 місце – середній 

рівень; 

13-18 місце – низький  

1-6 балів –

оптимальний рівень; 

 7-12 балів – 

допустимий  рівень; 

 13-18 балів – 

критичний рівень 
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4. Методика Н. Щуркова в 

модифікації 

Н. Фетискіна 

„Діагностика 

інтерактивної 

спрямованості 

особистості” 

[304, с. 59 – 63] 

24 бали і вище –  

високий рівень 

орієнтації на взаємодію 

та співробітництво; 

14-23 бали – середній 

рівень; 

13 балів і менше  – 

низький рівень 

24 і більше балів – 

оптимальний 

рівень; 

 

14-23 бали – 

допустимий рівень; 

0-13 балів – 

критичний рівень; 

Особистісний компонент 

5. Методика „Визначення 

соціальної креативності 

особистості” 

[304, с. 64 – 65] 

0-53 бали – низький 

рівень; 

54-126 балів – середній 

рівень; 

127-162 бали – високий 

рівень. 

0-53 бали – 

критичний рівень; 

54-126 балів – 

допустимий рівень; 

127-162 бали – 

оптимальний 

рівень. 

6. Методика „Здатність 

педагога до емпатії” 

[259, с. 48-52] 

11 балів і менше – дуже 

низький рівень 

емпатійності;  

12 - 36 балів – низький 

рівень;  

37 - 62 бали – 

нормальний рівень 

емпатійності; 

від 63 до 81 бала – 

висока емпатійность;  

82 - 90 балів – це дуже 

високий рівень. 

0-36 балів – 

критичний рівень; 

 

37-62 бали –

допустимий рівень; 

63-90 балів – 

оптимальний 

рівень. 
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7. Тест-опитувальник 

особистісної зрілості 

Ю. Гільбуха 

[77] 

 

99 - 75 балів – вельми 

високий рівень; 

74-50 балів – високий; 

49-25 балів – 

задовільний рівень; 

менше 25 балів –  

незадовільний рівень. 

99-50балів –

оптимальний 

рівень; 

49-25 балів 

допустимий рівень; 

менше 25 балів – 

критичний рівень 

8. Опитувальник 

стресостійкості  

С. Суботіна 

[290] 

 0-72 бали – висока 

ступінь стресостійкості; 

73-114 балів – середня 

ступінь; 

115 - 216 балів – низький 

ступінь 

 0-72 балів – 

оптимальний 

рівень; 73-114 балів 

– допустимий; 

115-216 балів – 

критичний рівень. 

Когнітивний компонент 

9. 

 

 

 

 

Дидактичний тест 

„Діагностики знань 

студентів щодо 

сутності когнітивного 

компонента 

підготовленості” 

(авторська розробка) 

1,3 блок: 5-6 відповідей 

– критичний рівень, 7-9 

відповідей – допустимий 

рівень, 10-12 відповідей–

оптимальний рівень;  

2 блок: 4-5 відповідей – 

критичний рівень, 6-8 

відповідей – допустимий 

рівень, 9-10 відповідей–

оптимальний рівень.  

 

1,3 блок: 5-6 

відповідей – 

критичний рівень, 

7-9 відповідей – 

допустимий рівень, 

10-12 відповідей–

оптимальний. 

2 блок: 4-5 

відповідей – 

критичний рівень, 

6-8 відповідей – 

допустимий рівень, 

9-10 відповідей –

оптимальний.  
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                               Операційно-технологічний компонент 

10. Методика  КОС-2 

„Діагностика 

комунікативних та 

організаційних  

здібностей” 

[304, с. 263 – 265] 

0-8 балів – низький 

рівень; 

9 – 13 балів – середній;  

14- 20 балів –  високий 

рівень 

0-8 балів –

критичний рівень; 

9-13 балів –

допустимий  рівень; 

14-20 балів –

оптимальний рівень 

11. Тестування 

„Діагностика рівня 

розвитку операційно-

технологічного 

компонента 

підготовленості” 

(авторська розробка) 

1-4 відповіді – 

критичний рівень; 

5-8 відповідей – 

допустимий рівень; 

9-12  відповідей – 

оптимальний рівень 

1-4 бали – 

критичний рівень; 

5-8 балів – 

допустимий рівень; 

9-12 балів –

оптимальний рівень 

12. Аналіз комплексної 

ситуаційної задачі 

 

35 балів – низький 

рівень; 

60 балів – середній 

рівень; 

100 балів – високий 

рівень 

35 балів – 

критичний рівень; 

60 балів – 

допустимий рівень; 

100 балів – 

оптимальний рівень 

Оцінно-рефлексивний компонент 

13. 

 

 

Опитувальник 

„Адаптивність” 

А. Маклакова, 

С. Черняніна 

[240, с. 83 – 99] 

 

6-10 стенів – достатня 

адаптивність; 

3-5 стенів – задовільна; 

1-2 стени – занижена і 

незадовільна  

6-10 стенів–

оптимальний 

рівень; 3-5 стенів –

допустимий рівень; 

1-2 стени –

критичний рівень. 
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14. Діагностика 

особистісної гнучкості 

та ригідності 

[240, с. 100 – 104] 

0 -13 балів – мобільний, 

гнучкий, схильний до 

змін; 14 -27 балів – 

проявляє риси як 

ригідності, так і 

мобільності; 

28-40 балів – ригідний. 

0-13 балів – 

оптимальний рівень 

мобільності; 

14 -27 балів – 

допустимий рівень; 

28-40 балів – 

критичний рівень. 

15 Методика дослідження 

сили волі – вольового 

потенціалу 

[304, с. 54 – 55] 

0 -11 балів – низький 

рівень; 

12- 32 бали – середній 

рівень; 

33- 44 бали – високий 

рівень. 

0 -11 балів – 

критичний рівень; 

12-32 бали –

допустимий рівень;  

33-44 бали –

оптимальний рівень 

16 Методика А. Карпова 

„Діагностика рівня 

розвитку 

рефлективності” 

[127] 

0-3 стени – низький 

рівень розвитку 

рефлексивності; 

4-6 стенів – середній 

рівень; 

7 -10 стенів – високий 

рівень 

0 -3 стени –

критичний рівень; 

4-6 стенів – 

допустимий рівень; 

7-10 стенів – 

оптимальний 

рівень. 

17 Методика 

Л. Бережнова 

„Діагностика рівня 

саморозвитку у 

професійно- 

педагогічній 

діяльності” [304, 

с. 411–413] 

18-34 бали – пасивний 

рівень розвитку 

рефлексії на 

саморозвиток; 

35-44 бали – помірний 

рівень розвитку;  

45-54 бали –   

оптимальний рівень 

18-34 бали – 

критичний рівень; 

35-44 бали – 

допустимий рівень; 

45-54 бали –  

оптимальний 

рівень. 
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18 Методика „Вербальна 

діагностика самооцінки 

особистості”  

[304, с. 48 – 49] 

46-128 балів – низька 

самооцінка;  

26-45 балів – середня  

самооцінка; 

0-25 балів – висока  

самооцінка. 

 

46-128 балів – 

критичний рівень; 

26-45 балів –

допустимий  

рівень; 0-25 балів – 

оптимальний 

рівень.  
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Додаток Д 

Модифікована методика Н. Фетискіна  

„Самооцінка професійної педагогічної мотивації” 

 

Призначення методики: Запропонована методика дозволяє визначити 

особливості професійної педагогічної мотивації майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з девіантними молодшими школярами  

Інструкція: Оцініть, будь ласка, наведені нижче твердження. Вам 

необхідно обвести літеру, яка відповадає відповіді: якщо ви завжди робите 

те, що написано у твердженні – обведіть букву „З”; якщо ви так чините не 

завжди, але часто – букву „Ч”; якщо ви вважаєте доцільним відповісти „не 

дуже часто” – „НДЧ”; якщо ви так чините рідко – букву „Р”; якщо ви цього 

не робите „ніколи” – букву „Н. 

Бланк відповідей 

А Люблю слухати лекції (розповіді) про роботу 

соціального педагога з девіантними молодшими 

школярами. 

З Ч НДЧ Р Н 

Б Чекаю з нетерпінням днів практики, ситуацій 

взаємодії з девіантними дітьми молодшого 

шкільного віку та соціальними педагогами, коли 

можна активно вчитися та працювати.  

     

В Вважаю, що лекції з соціальної педагогіки містять 

вельми простий матеріал, їх можна і не 

переписувати, на семінарах намагаюся не 

виступати. 

     

Г Зупиняюся й фіксую матеріал щодо проблематики 

девіантності в молодших школярів, що 

запропоновано в методичному куточку соціального 

педагога, тільки тоді, коли отримую завдання від 
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 викладача, особливого інтересу матеріал у мене не 

викликає. 

     

Д Купую по можливості книги й брошури про 

педагогічний досвід взаємодії з девіантними дітьми 

     

Е Звертаю увагу на соціально-педагогічні ситуації, 

тільки тоді, коли в них є цікаві конфлікти, 

інтригувальні факти. 

     

Ж Роблю виписки (по можливості вирізки та копії) з 

журналів  та газет про роботу соціального педагога з 

девіантними молодшими школярами. 

     

З Читаю педагогічні газети, журнали, книги з питань 

виховання та розвитку девіантних молодших 

школярів; збираю власну бібліотечку з 

вищезазначеної проблематики. 

     

И Читаю тільки уривки (вибірково) зі статей про 

педагогічний досвід взаємодії соціального педагога з 

девіантними молодшими школярами; на придбання 

педагогічної літератури час і кошти не витрачаю. 

     

К Спостерігаю за досвідом роботи соціальних 

педагогів  із девіантними молодшими школярами 

тільки в години, відведені на педпрактику. 

     

Л Охоче беру участь в аналізі соціально- педагогічних 

ситуацій, пов’язаних із життям девіантних молодших 

школярів, намагаючись водночас дещо записуват. 

     

М Беру участь в організаційних бесідах із соціальними  

педагогами тільки тоді, коли вимагає керівник 

педпрактики. 
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Обробка та інтерпретація результатів: відповідь „завжди” оцінюється 

балом 5, відповідь „часто” – балом 4, відповідь „не дуже часто” – балом 3, 

відповідь „рідко” – балом 2, відповідь „ніколи” – балом 1. Ключ до 

визначення професійної соціально-педагогічної мотивації до взаємодії з 

девіантними дітьми молодшого шкільного віку: Б + З + О = професійна 

потреба; Д + Л + С = функціональний інтерес; А + Ж + Н = розвивається 

Н Шукаю матеріал, що висвітлює інноваційні 

процеси в освітніх установах, у сферах 

інформаційних послуг щодо проблеми девіантності 

в молодшому шкільному віці. 

     

О Люблю працювати з педагогічною та 

психологічною літературою в читальному залі, у 

бібліотеці, вдома у вільний час, люблю вирішувати 

педагогічні завдання щодо проблематики 

девіантної поведінки. 

     

П До семінарських і практичних занять з проблем 

девіантної поведінки в початковій школі роблю 

насамперед те, за що треба відзвітувати. 

     

Р Обкладинку реферату з проблематики девіантності 

молодших школярів намагаюся оформити гарно 

(принаймні акуратно), оскільки вважаю, що це 

показує мою старанність. 

     

С Погоджуюся виступати на засіданнях 

педагогічного гуртка, на конференціях, у процесі 

дискусії з проблем девіантної поведінки в дітей 

молодшого шкільного віку. 

     

Т Проявляю цікавість до роботи з молодшими 

школярами, які мають відхилення в поведінці. 
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допитливість; Г + К + Р = показна зацікавленість; Е + М + Т = епізодична 

цікавість; В + І + П = байдуже ставлення. Оцінка рівнів професійної 

педагогічної мотивації майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

девіантними молодшими школярами така: 11 і більше балів – оптимальний 

рівень; 10-6 – допустимий рівень; 5 і менше – критичний рівень. 
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Додаток Е 

Діагностичний інструментарій для дослідження підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки 

Додаток Е.1. 

Дидактичний тест „Діагностика знань студентів щодо сутності 

когнітивного компонента підготовленості” 

І блок запитань. 

1. Визначте групу факторів девіантності молодших школярів, до якої 

належать неприйняття себе, труднощі в  спілкуванні, взаємодії з дорослими й 

однолітками, невротичні реакції: 

а) соціально-економічні;                      б) педагогічні;  

в) психологічні;                                    г) медико-біологічні. 

2. Визначте причину соціально-психологічних проблем обдарованого 

молодшого школяра: 

а) несформованість засобів спілкування; 

б) психологічна готовність вчителя, вихователя прийняти факт обдарованості 

дитини аналізованого віку; 

в) навчання дитини в масовій школі за звичайною програмою. 

3. Визначте можливі соціально-психологічні реакції обдарованого 

молодшого школяра: 

а) відхід у себе, у світ своїх фантазій і мрій, апатичність, млявість, 

незацікавленість у контактах; 

б) агресивна реакція на дії та оцінку навколишніх; 

в) творче натхнення, готовність до напруженої праці.  

4. Визначте групу факторів девіантності в дітей молодшого шкільного віку, 

до якої належать криза інституту  сім’ї, завищені вимоги батьків, низький 

статус неповнолітніх у колективі однолітків: 

а) соціально-економічні;                           б) педагогічні;  

в) психологічні;                                         г) медико-біологічні. 
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5. Визначте основні характеристики „дітей вулиці” молодшого шкільного 

віку: 

а) демонстративна поведінка, пристосованість до вуличного життя, аутичні 

тенденції, пасивне ставлення до життя;  

б) агресивність, здатність до конструктивного рішення проблемних ситуацій, 

прагнення перекласти відповідальність на інших; 

в) апатія, черствість, пристосуванство, ненаситність їжею, неадекватне 

спілкування з навколишніми людьми. 

6. Причини соціального сирітства молодших школярів: 

а) відсутність житла в батьків і дітей;       б) асоціальний спосіб життя батьків; 

в) зайнятість батьків „човниковим бізнесом”;          г) дромоманія. 

7. Біологічний підхід до причин девіантної поведінки в дітей молодшого 

шкільного віку розглядає:  

а) певні вроджені  анатомічні, фізіологічні, генетичні особливості дитини;  

б) постійний конфлікт між   несвідомими потягами та соціальними 

обмеженнями;  

в) дефіцит емоційного контакту  з матір’ю в перші роки життя;  

г) конфлікт між нормами субкультури  панівної   культури. 

8. Девіантна поведінка молодшого школяра, що може мати форму нового 

мислення, нових ідей, а також дій, що виходять за межі соціальних 

стереотипів поведінки, але відіграє позитивну роль у прогресивному 

розвитку дитини: 

а) нестандартна поведінка;    б) деструктивна поведінка. 

9. Поведінковий підхід до причин девіантної поведінки в молодшому 

шкільному віці  розглядає:  

а) відсутність почуття безпеки й довіри в перші роки життя;    

б) нездатність індивіда встановлювати адекватний контакт із оточенням у 

результаті трансформації  почуття неповноцінності в комплекс 

неповноцінності;   

в) неадекватне соціальне научіння в процесі соціалізації;    
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г) неможливість знайти сенс життя й самореалізуватися в умовах, що 

склалися. 

10. Запропонуйте визначення поняттю, яке описує сукупність протиправних 

вчинків дітей молодшого шкільного віку, які не відповідають формально 

зафіксованим  соціальним та  юридичним нормам суспільства:   

а) психопатологічна;     б) делінквентна поведінка;    в) адиктивна поведінка. 

11.  Ознакою адиктивної поведінки дітей молодшого шкільного віку є:  

а) дромоманія;   б) злодійство; в) гемблінг, залежність від комп’ютерних ігор. 

12.Превентивні заходи щодо девіантної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку – це:  

а) запобіжні заходи;   б) каральні заходи;    в) коригувальні заходи. 

ІІ блок запитань 

1. Принцип діагностики, який полягає в захисті соціальним педагогом 

інтересів  клієнта:  

а) верифікації;                          б) клієнтоцентризму;       

в) добровільності;                     г) об’єктивності. 

2. Визначте  вимоги  до процесу діагностики особистості молодшого 

школяра: 

а) соціальний педагог повинен володіти професійною компетенцією; 

б) соціальний педагог може не повідомляти батькам мету дослідження; 

в) дотримання етичних норм; 

г) у процесі обстеження мають виявлятися лише недоліки особистості.  

3. Визначте напрями ліберального підходу соціальної роботи з „дітьми-

вулиці” молодшого шкільного віку: 

а) утворення спеціалізованих центрів денного та нічного перебування; 

б) виявлення та негайне вилучення дітей вулиці; 

в) надання медичної допомоги мобільними амбулаторіями; 

г) забезпечення дітей одягом, гарячим харчуванням. 

4. У роботі з обдарованим молодшими школярем можуть бути виділені такі 

завдання:   
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а) консультативна, тренінгова робота з дитиною, спрямована на розвиток  

самосвідомості, поглибленого розуміння здібностей і можливостей; 

б) навчання дитини розуміти свої почуття й переживання в спілкуванні, 

конструктивно вирішувати конфлікти; 

в) усі вище визначені завдання. 

5. До специфічних принципів, які визначають основні вимоги щодо надання  

соціально-педагогічних послуг девіантним молодшим школярам належать:  

а) принцип гуманізму, принцип цілеспрямованості, принцип системності, 

принцип клієнтоцентризму;  

б) принцип гуманізму, принцип незалежності, принцип клієнтоцентризму,  

6. Успішність соціально-педагогічної профілактики залежить від: 

а) соціальної політики держави;                           

б) засобів масової інформації;    

в) діяльності установ освіти, охорони здоров’я;  

г) виховання в сім’ї; 

д) соціальної політики держави, засобів масової інформації, діяльності   

установ освіти, охорони здоров’я, виховання в сім’ї. 

7. Дати узагальнену назву принципам соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними молодшими школярами, до яких належать принцип 

спрямування самореалізації дітей у всіх сферах їх життєдіяльності, принцип 

диференційованого та індивідуального підходу, принцип цілеспрямованості, 

принцип системності: 

а) соціально-політичні;    б) психолого-педагогічні;     в) організаційні. 

8. Запронуйте назву методу виховання девіантних молодших школярів, що 

трактують як засіб впливу соціального педагога на свідомість, почуття та 

волю дітей як вербальними, так і невербальними засобами з метою 

формування в них активної життєвої позиції та позитивних якостей 

особистості: 

а) метод переконань;   б) формувальні вправи;     

в) метод позитивного прикладу. 
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9. Визначте психологічні методи, які використовують у соціально-

педагогічній діяльності та  застосовують із метою діагностики особливостей 

девіантної дитини молодшого шкільного віку на основі отриманих 

результатів різних видів психокорекційної роботи: 

а) методи психодіагностики, психотерапевтичні методи, психокорекційні 

методи,  психологічне консультування; 

б) методи психодіагностики, методи опитування, психотерапевтичні методи, 

психокорекційні методи; 

в) методи психодіагностики, метод „рівний-рівному”, психотерапевтичні 

методи, психкорекційні методи, психологічне консультування. 

10. Назвіть метод виховання девіантних молодших школярів, що трактують 

як засіб зіставлення відомих зразків діяльності й поведінки дітей: 

а) метод переконань;  

б) метод формувальних вправ; 

в) метод позитивного  прикладу. 

11. Організація соціального середовища, інформування активного 

соціального навчання соціально-важливим навичкам, організація 

альтернативної діяльності, організація здорового способу життя, активізація 

особистісних ресурсів, мінімізація негативних явищ є формами соціально-

педагогічної діяльності щодо: 

а) соціально-педагогічної реабілітації; 

б) соціально-педагогічної профілактики; 

в) соціально-педагогічної корекції. 

12. Визначте основні особливості соціально-педагогічного консультування 

девіантних дітей молодшого шкільного віку: 

а) соціальний педагог приймає клієнта таким, яким він є, виявляє до нього 

емпатію, не оцінює його; 

б) основним методом є психодіагностика; 

в) розмежування особистих та професійних відносин. 
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ІІІ блок. 

1. Визначте вид профілактики, що більшою мірою має інформаційний 

характер, оскільки ця профілактика спрямована на формування в дитини 

молодшого шкільного віку неприйняття та категоричну відмову від певних 

стандартів і негативних звичок: 

а) первинна профілактика;   

б) вторинна профілактика;  

в) третинна профілактика. 

2. Профілактика девіантності в дітей молодшого шкільного віку повинна 

будуватися на основі принципів: 

а) плановості;  

б) доступності;  

в) неперервності;  

г) принцип опори на позитивні якості особистості та педагогічний оптимізм;    

д) плановості, доступності, неперервності, принцип опори на позитивні  

якості особистості й педагогічний оптимізм. 

3. Попереджувально-профілактична функція має на меті: 

а) конкретизацію проблеми дитини молодшого шкільного віку й виявлення 

його індивідуальних особливостей; 

б) виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин 

соціальної дезадаптації серед молодших школярів; 

в) зміну та вдосконалення особистих якостей клієнта в соціумі. 

4. Основною метою соціально-педагогічного консультування сімей 

девіантних дітей молодшого шкільного віку є:  

а) відновлення соціального статусу, утрачених або несформованих 

соціальних навичок дезадаптованих неповнолітніх; 

б) відновлення (або компенсація) порушених функцій, дефекту, соціального 

відхилення; 

в) соціалізація, відновлення й оптимізації соціальних функцій особистості, 

вироблення соціальних норм життєдіяльності та спілкування. 
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5. Вид консультування батьків девіантних молодших школярів, що 

здійснюють протягом 3-4 зустрічей, кожна з яких триває приблизно годину: 

а) разова консультація;                            б) короткострокове консультування;  

в) середньотривале консультування;      г) довготривале консультування. 

6. Поєднання процесу перевиховання з впливами, що припускають зміни в 

розвитку особистості, прийнято називати: 

а) ресоціалізацією;         б) корекцією;         в) реабілітацією. 

7. Визначте основні напрями реабілітаційної діяльності соціального  

педагога: 

а) надання допомоги у відновленні статусу девіантної дитини; 

б) добір способів відволікання дитини від небажаних і негативних інтересів; 

в) створення умов, за яких дитина повірить б у свої сили, здібності. 

8. Цей напрям роботи соціального педагога являє собою тактовне  втручання 

в процеси особистісного розвитку дитини з метою виправлення  відхилень у 

цих процесах і часто справляє вплив не лише на особистість, а й на її 

оточення, організацію життєдіяльності:   

а) діагностичний;  

б) реабілітаційний;  

в) профілактичний;  

г) корекційний;  

д) діагностичний, реабілітаційний, профілактичний, корекційний. 

9. Визначте напрям соціально-педагогічної роботи з девіантними молодшими 

школярами, який полягає у створенні „ситуації успіху” та зменшенні 

емоційної значущості конфлікту: 

а) соціально-педагогічна корекція; 

б) соціально-педагогічна реабілітація; 

в) соціально-педагогічне консультування. 

10. Комплекс заходів, спрямованих на відновленння порушених або 

втрачених індивідом суспільних зв’язків і відносин унаслідок стану здоров’я 

чи зміни соціального статусу: 
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а) соціально-педагогічна профілактика;  

б) соціально-педагогічна  реабілітація;  

в) соціально-педагогічна корекція. 

11. Модель попередження дитячої злочинності у молодших школярів 

передбачає поєднання механізмів: 

а) адаптації, інтеграції;  

б) генерування, декомпенсації;  

в) адаптації, диференціації, інтеграції, генерування, декомпенсації. 

12. Визначте вид діяльності соціального педагога, що спрямовано на 

попередження неконструктивної взаємодії між членами сім’ї, різних форм 

насильства, помилок у сімейному вихованні, формування різних видів 

хімічної залежності у членів сім’ї, виявлення потенційно неблагополучних 

сімей: 

а) соціальне інспектування сім’ї;  

б) соціально-реабілітаційна діяльність із сім’єю; 

в) соціальний супровід сім’ї;  

 г) соціально-профілактична діяльність із сім’єю. 

Критерії оцінки: 

1 блок: 

10-12 правильних відповідей – оптимальний рівень знань; 

7-9 правильних відповідей – достатній рівень знань; 

5-6 правильних відповідей  – критичний рівень знань. 

2 блок: 

10-12 правильних відповідей – оптимальний рівень знань; 

7-9 правильних відповідей – достатній рівень знань; 

5-6 правильних відповідей – критичний рівень знань. 

3 блок: 

10-12 правильних відповідей – оптимальний рівень знань; 

7-9 правильних відповідей – достатній рівень знань; 

5-6 правильних відповідей – критичний рівень знань. 
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Додаток Е.2. 

Тест „Діагностика рівня розвитку операційно-технологічного 

компонента підготовленості (за 3 показником)” 

1. Визначте методи порушення негативного типу характеру молодших 

школярів: 

а) заохочення, змагання, переконання; 

б) переключення, перенавчання; 

в) методи „вибуху”, метод „реконструкції”. 

2. Метод попередження негативної та стимулювання позитивної поведінки, 

який є способом вираження суспільної позитивної оцінки діяльності дитини: 

а) позитивна перспектива;       б) заохочення;             в) переконання. 

3. Метод виправлення поведінки девіантного молодшого школяра, 

спрямований на прогнозування позитивного розвитку особистості на основі 

видозміни негативних якостей і виявлених позитивних тенденцій поведінки: 

а)  переконання;               б)  метод реконструкції;           в) заохочення. 

4. Визначте методи перебудови мотиваційної сфери молодшого школяра: 

а) переорієнтування самосвідомості, прогнозування негативної поведінки, 

переконання, об’єктивне  переосмислення своїх переваг і недоліків;  

б) прогнозування негативної поведінки, переконання, переключення; 

в) об’єктивне  переосмислення своїх переваг і недоліків, позитивна 

перспектива, обмеження. 

5. Визначте групу методів, до яких уналежнюють обмеження, перенавчання, 

переключення, регламентація образу життя: 

а) методи перебудови мотиваційної сфери й самосвідомості; 

б) методи перебудови життєвого досвіду; 

в) метод попередження негативної й стимулювання позитивної поведінки. 

6. Метод терапії, який передбачає діалогічну взаємодію з дитиною та 

спрямований на вербалізацію емоційних станів і словесний опис переживань: 

а) бібліотерапія;           б) логотерапія;                  в) моритотерапія. 
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7. Прийом консультування, який полягає в короткому повторенні 

висловлювання клієнта за певний період часу, підсумкове визначення змісту, 

що допомагає перейти до наступної тематики спілкування: 

а) узагальнення;   б) парафраз;                    в) вказівка. 

8. Метод групової терапії, що передбачає використання рольової гри для 

спонтанного вираження дитиною почуттів, що пов’язані з важливими для неї 

проблемами: 

а) ігрова терапія;          б) психодрама;                   в) арттерапія. 

9. Метод превентивного прогнозування, який визначає проекцію на майбутнє 

тенденцій і стану асоціальних дій дитини в минулому й сьогоденні: 

а) екстраполяція;           б) експертна оцінка;            в) моделювання. 

10. Розроблення мети й завдань боротьби з правопорушеннями молодших 

школярів, шляхів і засобів їхнього вирішення, відповідного забезпечення 

(нормативного, інформаційного, ресурсного): 

а) моніторинг;    б) превентивне програмування;     в) метод репродукування. 

11. Втручання в особистісний простір молодшого школяра для стимулювання 

позитивних змін належить до: 

а)  інтервенції;                 б)  превенції;                        в) реабілітації.  

12. Метод, що забезпечує розвиток морально-етичних якостей та полягає у 

впливові на розум, почуття та волю  молодшого школяра за допомогою таких 

прийомів: бесід, лекцій, диспутів. 

а) заохочення;                б) переконання;                в) вказівка. 

Правильні відповіді: 1в, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7а, 8б, 9а, 10 б, 11а, 12 б. 

Критерії оцінки:   

9-12 правильних відповідей – оптимальний рівень знань; 

5-8 правильних відповідей – допустимий рівень знань;  

1-4 правильні відповіді – критичний  рівень знань. 

 

 

 



256 

Додаток Е.3 

Приклади кейсів (комплексні  ситуаційні задачі). 

Завдання: опишіть алгоритм вирішення соціально-педагогічної ситуації. 

1. Школяр (10 років) постійно тікає з дому, погано навчається, вільний час 

проводить на вулиці. Батько пішов із сім’ї, коли хлопцеві виповнилося три 

роки. Мати почала зловживати алкоголем і звільнилася з роботи. Водночас у 

матері з’явився новий „чоловік”, від якого народилася дитина. Хлопчику тоді 

було 6 років, до першого класу він пішов у 8 років. Мати від нього доброго 

навчання не вимагала. Свою першу цигарку викурив ще до того, як пішов до 

школи. Згідно з актом обстеження житлово-побутових умов, який склала 

служба в справах дітей за участю працівника КМСН, будинок, у якому 

мешкав Андрій, не відповідає санітарним нормам: підлоги, електро- і 

газового постачання, телевізора чи будь-яких сучасних побутових приладів 

не було, діти спали в одному ліжку. 

2. Хлопчик (9 років) зростає в багатодітній неблагополучній сім’ї (батько 

відбуває покарання в колонії, старші брати стоять на обліку в інспекції у 

справах неповнолітніх). Раніше поводив себе в школі позитивно, навчався 

посередньо, був тихим і безініціативним. Почавши товаришувати з 

школярем, який прийшов з іншої школи та був залишений на 2 рік навчання, 

почав знущатися з інших дітей, постійно бреше й поводиться агресивно. У 

навчанні не встигає. 

3. Школяр (8 років) агресивний, конфліктний, гіперактивний, часто стає 

ініціатором бійки серед дітей, у класі непопулярний, не має друзів, погано 

навчається, але має успіхи з фізичного виховання, на уроках тривожний і має 

невисокий рівень інтелектуальних здібностей (за даними психологічного 

обстеження).  

4. Після похорону матері, дівчинка (9 років) стала дуже замкнутою, хоча до 

цієї події завжди ділилася своїми думками та враженнями зі старшою 

сестрою та бабусею. Після переходу в другу школу (причина – переїзд батька 

в місто), стала тривожною та агресивною. Зі слів батька, вона перестала 
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цікавитися навіть тим, що до цих трагічних подій її захоплювало. Старша 

сестра прочитала записи дівчинки в щоденнику про бажання самогубства.  

5. У лікарню привезли  восьмирічну дитину  в стані алкогольного сп’яніння. 

П’яний хлопчик бив шибки в будівлі, доки його не затримали. У лікарні 

протверезіла дитина розповіла, що горілкою його багато раз пригощав мамин 

співмешканець. 

6. Дівчинку (9 років) затримали за жебрацтво; вона розповіла, що жебракує 

під примусом матері, яка ніде не працює. Постійного місця проживання сім’я 

не має, тому змінює квартири та міста, вихованням дитини мати не 

цікавиться, житлові умови погані.  

7. Батьки третьокласника працюють за кордоном, вихованням дитини 

займається бабуся, яка звернулася до соціального педагога з приводу 

вживання хлопчиком нікотину та погіршення його навчання. Третьокласник 

виявляє такі психологічні властивості: любить бути першим і підкоряти собі 

інших, у відповідь на звичайні розпорядження прагне зробити все наперекір, 

схильний до нечесної поведінки.  

8. Дитина росте в неповній сім’ї переселенців із важкими життєвими 

умовами: батька немає, мати виховує п’ять дітей. До 1-го класу хлопчик  

пішов із бажанням вчитися. Але в його вчительки склалася упереджена думка 

про дитину, якщо в класі щось траплялося, винен завжди був він. До 3-го 

класу за ним закріпився  ярлик „важка дитина”. 

9. Дівчинка (10 років) звикла, що її грою на фортепіано завжди 

захоплювалися викладачі. На конкурсі вона посіла 3 місце та дуже 

засмутилася. Стала вередливою, розгальмованою, відмовилася займатися 

музикою. У школі вчиться на відмінно, її вважають обдарованою дитиною, 

але друзів не має, діти ставляться до неї упереджено. Удома проявляє ознаки 

агресії та емоційно нестійка.  
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Додаток Ж 

Узагальнені дані діагностування підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на 

констатувальному етапі експерименту в експериментальній та 

контрольній групах 

Додаток Ж.1 

 Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за показниками 

настановчого критерію  (мотиваційно-ціннісний компонент) 

 

Групи  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у

д
ен

ті
в
 Рівні 

Критичний Допустимий Оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими 

школярами 
ЕГ 

2014р.  
51 35 68,6 10 19,6 6 11,8 

ЕГ 

2015р. 
57 36 63,2 13 22,8 8 14 

ЕГ 
(разом)  

108 71 65,7 23 21,3 14 13 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 30 60 

 

12 

 

24 8 16 

КГ 
Кремен. 

50 26 52 14 28 10 20 

КГ 
(разом) 

100 56 56 26 26 18 18 

 

Показник 2 – соціальна відповідальність за роботу з девіантними молодшими 

школярами 
ЕГ 

2014р.  
51 25 49 21 41 5 10 

ЕГ 

2015р. 
57 27 47,4 24 42,1 6 10,5 

ЕГ 
(разом) 

 

108 52 48,1 45 41,7 11 10,2 

КГ 
Білгород. 

– Дністр.  

50 30 60 16 32 4 8 
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Продовження додатку Ж.1 

КГ 
Кремен. 

50 24 48 20 40 6 12 

КГ 
(разом) 

100 54 54 36 36 10 10 

 

Показник 3 – ціннісні соціальні орієнтації 

 
ЕГ 

2014р.   51 21 41 25 49 5 10 

ЕГ 

2015р 57 30 53 20 35 7 12 

ЕГ 
(разом) 

108 

 
51 47,2 45 41,7 12 11,1 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 26 52 16 32 8 16 

КГ 
Кремен. 50 30 60 14 28 6 12 

КГ 
(разом) 

100 56 56 30 30 14 14 

 

Показник 4 – інтерактивна спрямованість  на взаємодію з молодшими 

школярами девіантної поведінки 

 
ЕГ 

2014р.   51 21 41 22 43 8 16 

ЕГ 

2015р 57 25 43,8 23 40,4 9 15,8 

ЕГ 

(разом) 
108 46 42,6 45 41,7 17 15,7 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 28 56 15 30 7 14 

КГ 
Кремен. 50 24 48 18 36 8 16 

КГ 
(разом) 100 52 52 33 33 15 15 
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Додаток Ж.2 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за показниками 

суб’єктного критерію  (особистісний  компонент) 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
   Рівні 

 

критичний 

 

допустимий 

 

оптимальний 

 

Кількість 

 

 

 

% 

 

Кількість 

 

% 

 

Кількість 

 

% 

Показник 1 – соціальна креативність 

ЕГ 

2014р 
51 27 52,9 18 35,3 6 11,8 

ЕГ 

2015р. 57 34 59,6 16 28,1 7 12,3 

ЕГ 
(разом) 

108 61 56,5 34 31,5 13 12 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 26 52 16 32 8 16 

КГ 
Кремен. 50 22 44 18 36 10 2 

КГ 
(разом) 

100 48 48 34 34 18 18 

Показник 2 – здатність до емпатії 

ЕГ 

2014р 
51 21 41,2 22 43,1 8 15,7 

ЕГ 

2015р 57 25 43,8 23 40,4 9 15,8 

ЕГ 
(разом) 108 46 42,6 45 41,7 17 

 

15,7 

 
КГ 

Білгород. 

– Дністр. 
50 26 52 14 28 10 20 

КГ 
Кремен. 50 24 48 18 36 8 16 

КГ 
(разом) 

 
100 50 50 32 32 18 18 
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Продовження додатку Ж.2 

 

 

 

 

 

Показник 3 – особистісна зрілість 

 
ЕГ 

2014р 
51 24 47 16 31,4 11 21,6 

ЕГ 

2015р 57 25 43,9 22 38,6 10 17,5 

 

ЕГ 
(разом) 

108 49 45,4 38 35,2 21 19,4 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
  50 25 50 16 32 9 18 

КГ 
Кремен. 50 21 42 20 40 9 18 

КГ 
(разом) 

 

100 

 

46 

 

46 

 

36 

 

36 

 

18 

 

18 

 

 

Показник 4 – стресостійкість 

 

ЕГ 

2014р. 51 21 41,2 17 33,3 13 25,5 

ЕГ 

2015р 57 22 38,6 20 35,1 15 26,3 

ЕГ 

(разом) 
108 43 39,8 37 34,2 28 26 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 24 48 14 28 12 24 

КГ 
Кремен. 50 12 24 22 44 16 32 

КГ 
(разом) 

 

100 36 36 36 36 28 28 
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Додаток Ж.3 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за показниками 

гностичного критерію   (когнітивний  компонент) 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

Критичний Допустимий Оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – знання про сутність та специфіку девіантної поведінки в 

молодших школярів 
ЕГ 

2014р. 
51 36 70,6 15 29,4 0 0 

ЕГ 

2015р 57 44 77,2 13 22,8 0 0 

ЕГ 
(разом) 

 

108 80 74 28 26 0 0 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 35 70 15 30 0 0 

КГ 
Кремен. 50 36 72 13 26 1 2 

КГ 
(разом) 

 
100 71 71 28 28 1 1 

Показник 2 – знання провідних принципів діагностики, корекції, 

профілактики девіантної поведінки молодших школярів 

ЕГ 

2014р. 
51 39 76,5 12 23,5 0 0 

ЕГ 

2015р 57 45 78,95 12 21,05 0 0 

ЕГ 
(разом) 
 

108 84 77,8 24 22,2 0 0 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 36 72 12 24 2 4 

КГ 
Кремен. 50 38 76 12 24 0 0 

КГ 
(разом) 

 
100 74 74 24 24 2 2 
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Продовження додатку Ж.3 

 

 

 

Показник 3 – знання про особливості організації різних видів і форм  

соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами 

 

 

ЕГ 

2014р. 

 

51 42 82,4 9 17,6 0 0 

 

ЕГ 

2015р. 

 

57 48 84,2 9 15,8 0 0 

ЕГ 
(разом) 

 
108 90 83,3 18 16,7 0 0 

 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

 

50 40 80 10 20 0 0 

 

КГ 
Кремен. 

 

  50 42 84 8 16 0 0 

КГ 
(разом) 

 
100 82 82 18 18 0 0 
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Додаток Ж.4 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за показниками 

діяльнісного критерію (операційно-технологічний компонент) 

  

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

критичний допустимий оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – організаційні вміння 

ЕГ 

2014р. 51 27 52,9 19 37,3 5 9,8 

ЕГ 

2015р. 57 32 56 21 37 4 7 

ЕГ 
(разом)  

108 59 55 40 37 9 8 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 26 52 18 36 6 12 

КГ 
Кремен. 

50 28 56 16 32 6 12 

КГ 
(разом) 

100 54 54 34 34 12 12 

Показник 2 – комунікативні вміння 

ЕГ 

2014р. 
51 19 37,3 25 49 7 13.7 

ЕГ 

2015р. 
57 25 43,8 23 40,4 9 15,8 

ЕГ 
(разом) 
 

108 44 41 48 44 16 15 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 24 48 19 38 7 14 

КГ 
Кремен. 50 18 36 23 44 9 18 

КГ 
(разом) 

 
100 42 42 42 42 16 16 
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Продовження додатку Ж.4 

 

Показник 3 – уміння добирати методи та прийоми взаємодії з девіантними 

молодшими школярами 

ЕГ 

2014р. 

 
51 39 76,5 12 23,5 0 0 

ЕГ 

2015р. 

 
57 44 77,2 13 22,8 0 0 

ЕГ 
(разом) 
 

108 83 77 25 23 0 0 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

 

50 36 72 14 28 0 0 

КГ 
Кремен. 

 
50 30 60 20 40 0 0 

КГ 
(разом) 

 

100 66 66 34 34 0 0 

 

Показник 4 – володіння специфічними професійними вміннями взаємодії з 

девіантними молодшими школярами (діагностичними,  профілактичними, 

корекційно-реабілітаційними) 
ЕГ 

2014р. 

 
51 43 84,3 8 15,7 0 0 

ЕГ 

2015р. 57 50 87,7 7 12,3 0 0 

ЕГ 
(разом) 

 
108 93 86 15 14 0 0 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

 

50 44 88 6 12 0 0 

КГ 
Кремен. 

 
50 46 92 4 8 0 0 

КГ 
(разом) 

 
100 90 90 10 10 0 0 
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Додаток Ж.5 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки за показниками 

оцінного  критерію  (оцінно-рефлексивний компонент) 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

критичний допустимий  оптимальний 

Кількість 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – професійна мобільність у взаємодії з девіантними молодшими 

школярами 

методика №1 (ЕГ) 

ЕГ 

2014р. 

 
51 28 54,9 15 29,4 8 15,7 

ЕГ 

2015р. 57 30 52,6 20 35,1 7 
 

12,3 

ЕГ 
(разом) 

108 58 53,7 35 32,4 15 13,9 

методика №2 (ЕГ) 

ЕГ 

2014р. 

 
51 29 56,9 14 27,4 8 15,7 

ЕГ 

2015р. 

 
57 32 56 19 33 6 11 

ЕГ 
(разом) 108 61 56,5 33 30,5 14 13 

ЕГ 
(разом) 
м.№1+№2 

108 59,5 55,1 34 31,5 14,5 13,4 

методика №1 (КГ) 
КГ 

Білгород. 

– Дністр. 

 

50 

 

26 

 

52 18 36 6 12 

КГ 
Кремен. 50 24 48 18 36 8 16 

КГ 
(разом) 100 50 50 36 36 14 14 
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Продовження додатку Ж.5 

 

методика№2 (КГ) 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 31 62 12 24 7 14 

КГ 
Кремен. 

50 23 46 20 40 7 14 

КГ 
(разом) 

 

100 54 54 32 32 14 14 

КГ 
(разом) 

м.№1+№2 

100 52 52 34 34 14 14 

 

Показник 2 – вольовий потенціал у роботі з молодшими школярами 

девіантної поведінки 
ЕГ 

2014р. 
51 24 47 19 37,3 8 15,7 

ЕГ 

2015р. 
57 27 47,4 21 36,8 9 15,8 

ЕГ 
(разом) 

108 51 47 40 37 17 16 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 24 48 16 32 10 20 

КГ 
Кремен. 

50 22 44 20 40 8 16 

КГ 
(разом) 

100 46 46 36 36 18 18 

 

Показник 3 – рефлексивні  здібності 
ЕГ 

2014р. 51 26 51 22 43,1 3 5,9 

ЕГ 

2015р. 57 37 64,9 16 28,1 4 7 

ЕГ 
(разом) 

108 63 58,3 38 35,2 7 6,5 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 28 56 18 36 4 8 

КГ 
Кремен. 50 26 52 20 4 4 8 

КГ 
(разом) 

 
100 54 54 38 38 8 8 
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Продовження додатку Ж.5 

 

 

 

 

 

Показник 4 – здатність до саморозвитку 

ЕГ 

2014р. 
51 29 56,9 17 33,3 5 9,8 

ЕГ 

2015р. 57 32 56,1 18 31,6 7 12,3 

ЕГ 
(разом) 

108 61 56,5 35 32,4 12 11,1 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 29 58 16 32 5 10 

КГ 
Кремен. 

50 25 50 18 36 7 14 

КГ 
(разом) 

100 54 54 34 34 12 12 

Показник 5 – адекватна самооцінка 

ЕГ 

2014р. 
51 27 52,9 18 35,3 6 11,8 

ЕГ 

2015р. 
57 30 52,6 20 35,1 7 12,3 

ЕГ 
(разом) 

108 57 52,8 38 35,2 13 12 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 24 48 18 36 8 16 

КГ 
Кремен. 

50 28 56 16 32 6 12 

КГ 
(разом) 

100 52 52 34 34 14 14 
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Додаток Ж.6 

Результати діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Критерії 

Г
р
у

п
и

 
Рівні 

критичний допустимий оптимальний 

абс.  абс. у абс. у 

Настановчий 

ЕГ 

 
55 50,9 39 36,6 14 12,5 

КГ 

 
55 55 31 31 14 14 

Суб’єктний 

ЕГ 50 46,3 38 35,2 20 18,5 

КГ 45 45 35 35 20 20 

Гностичний 

ЕГ 85 78,7 23 21,3 0 0 

КГ 76 76 23 23 1 1 

Діяльнісний 

ЕГ 70 64,8 32 29,6 6 5,6 

КГ 

 
63 63 30 30 7 7 

  Оцінний 

ЕГ 58 53,7 37 34,3 13 12 

КГ 

 
52 52 35 35 13 13 
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Додаток З 

Контент-аналіз педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з девіантними дітьми 

Педагогічні умови Автор 

Сукупність зовнішніх і внутрішніх ресурсів вищого 

навчального закладу, обов’язкових і додаткових заходів 

освітнього процесу, а також внутрішніх резервів особистості 

студента, від реалізації яких залежить формування 

готовності майбутнього фахівця 

О. Тютюнник  

[300, с.132] 

Розробка організаційно-педагогічного алгоритму підготовки 

(професійна орієнтація, професійна адаптація, професійне 

становлення, професійне вдосконалення) та індивідуальних 

планів професійного самовдосконалення студентів, 

організація та виховання позитивної мотивації до соціально-

педагогічної діяльності з профілактики дитячого 

алкоголізму, використання інноваційних технологій 

навчання 

В. Власова 

[62] 

Цілеспрямоване залучення студентів – майбутніх соціальних 

педагогів – до активної антинаркотичної діяльності; 

утворення в освітній установі особистісно-орієнтованого 

культурно-оздоровчого середовища; формування стійкої 

антинаркотичної установки та культури здорового способу 

життя у студентів – майбутніх соціальних педагогів; 

розвиток професійної обізнаності на компетентнісній основі 

І. Сидорук 

[273] 

 

Розвиток особливої професійно-особистісної позиції 

студентів; повідомлення й закріплення знань про основні 

напрями, способи й методи роботи з девіантними дітьми в 

рамках викладання основних профільних дисциплін за 

допомогою  інтерактивних та активних методів; уведення 

Л. Галкіна 

[74] 
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 в систему підготовки великої кількості практичних занять 

(розбір практичних ситуацій, колоквіуми, практикуми, 

творчі завдання), відпрацювання наявних знань щодо 

виявлення й розвитку дітей визначеної категорії в 

соціально-педагогічній діяльності на практиці та під час 

роботи в студентському науковому товаристві, проведення 

консультацій; формування професійно важливих 

особистісних якостей у студентів за рахунок використання 

вправ, практичних завдань, моделювання ситуацій, 

ділових і рольових ігор 

 

Організація та проведення спеціальних тренінгів, „круглих 

столів”, дискусій, семінарів-тренінгів, занять, що 

гарантують інтерактивну підготовку учасників з 

актуальних соціально-педагогічних питань; упровадження 

у педагогічних ВНЗ навчально-методичних комплексів з 

елективних дисциплін „Основи соціально-правового 

захисту особистості”, „Оцінка потреб дитини та її сім’ї”; 

використання організаційних форм навчального процесу 

(упровадження соціально-педагогічних інновацій,  

розкриття особливостей забезпечення прав дітей, обмін 

передовим досвідом соціально-педагогічної роботи з 

дітьми та їхніми сім’ями). 

  

Ж. Петрочко 

[236] 
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Додаток К 

 

Контент-аналіз змістового наповнення  поняття „фасилітація”. 

 

Автор Фасилітація Параметр 

Роберт Зайонц [365] 

 

підвищення швидкості та 

продуктивності діяльності індивіда 

внаслідок уявної чи реальної 

присутності іншої людини або групи 

людей, які виступають суперниками 

чи спостерігачами 

соціальний 

(соціальна 

фасилітація) 

К. Роджерс  

[261; 262] 

форма людиноцентрованого підходу в 

психотерапії та педагогічної взаємодії 

(процес, який сприяє розвитку 

педагога та учня, де вчитель є 

„помічник” та „партнер”) 

психологічний  

та 

педагогічний 

 

 

І. Жижина  

[102] 

значуща якість особистості педагога, 

від якої залежить успішність 

оволодіння педагогічною діяльністю, 

підвищення продуктивності освіти, 

розвиток суб’єктів педагогічного 

процесу й формування особливого 

стилю взаємодії з учнями та яка 

включає комунікативні здібності, 

емпатію, рефлексію, лідерство, 

екстраверсію, інтроверсію 

психологічний  

 

 

 

 

В. Лушин [179] 

 

 

сприяння в самоорганізації відкритої 

системи особистості, м’яке 

вторгнення в її екосистему й надання 

психологічної допомоги у формі 

психологічний 

(екопсихоло -

гічна  
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Продовження додатку К 

 

 

 

 

соціальної реконструкції, змістом якої є 

створення соціального середовища, що 

знищує дезінтеграцію та відчуження  

суб’єктів взаємодії 

фасилітація)  

 

 

О. Кондрашихіна 

[144] 

фасилітаційний вплив, який полягає в 

допомозі, полегшенні, стимулюванні, 

актуалізації потреби в розвитку, 

особистісному зростанні 

психологічний  

І. Пундик  

[254, с. 119] 

функція стимулювання, ініціювання та 

заохочення саморозвитку й 

самовиховання учнів у процесі 

навчальної діяльності за рахунок 

взаємодії педагога та учня, їхнього 

особливого стилю спілкування й 

особливостей особистості педагога. 

педагогічний  

(педагогічна 

фасилітація) 

О. Шахматова  

[345] 

процес полегшення, посилення 

продуктивності сумісної діяльності 

педагога й учня, виховання, розвитку 

суб’єктів педагогічної взаємодії за умови 

певного стилю спілкування  

педагогічний  

(педагогічна 

фасилітація) 

О. Левченко 

 [170] 

 

вид педагогічної ціннісно-смислової 

взаємодії між суб’єктами, під час якої 

головною метою педагога є допомога та 

створення сприятливих умов для 

саморозвитку й самореалізації  

педагогічний 

(педагогічна 

фасилітація) 

Е. Зеєр  

[113, с. 171] 

посилення продуктивності освіти 

(навчання, виховання) та розвитку 

суб’єктів професійно-освітнього процесу  

педагогічний 

(педагогічна 

фасилітація) 
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Продовження додатку К 

  за рахунок особливого стилю 

взаємодії з учнями й авторитетним, 

референтним, визнаним педагогом 

 

P. Димухаметов 

[89; 90] 

 

 

 

 

 

 

 

усвідомлена й цілеспрямована 

діяльність викладача відповідно до 

андрогогічної моделі навчання, яку 

базовано на принципі не нав’язування 

навчальної поведінки, а „вилучення” 

творчого потенціалу учня, 

спираючись на його щиру віру й 

підтримуючи його прагнення до 

самоактуалізації. 

педагогічний 

(педагогічна 

фасилітація) 

 

 

 

 

 

 

І. Авдєєва [4; 5] утворення стимулювального 

„психологічного поля” та ситуації, 

яка припускає та містить різні 

альтернативи її продуктивного 

вирішення, сприяє усвідомленій 

апробації цих альтернатив 

соціально-

педагогічний 

С. Борисюк [43] форма взаємодії, в основі якої засади 

гуманізму, толерантності, 

полісуб’єктності, довіри й 

забезпечення гуманізації навчально-

виховного процесу 

соціально-

педагогічний 

 

І. Литвин  

[176, с.49-50] 

взаємодія між соціальним педагогом 

та учнем, яка базована на засадах 

гуманізму, полісуб’єктності, 

толерантності, дозволяє встановити  

соціально-

педагогічний 
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 зв’язок між загальноціннісними 

ідеалами української, зарубіжної 

педагогічної думки, сучасним станом 

педагогічної науки та практики, 

передбачає нагальний пошук способів 

і засобів гуманізації навчально- 

виховного процесу 

 

М. Смирнова [281] процес, що сприяє зниженню 

психофізичної навантаження на 

дитину з обмеженими можливостями 

здоров’я за умови максимально 

можливого збереження ефективності 

проведеної освітньо-виховної та 

лікувальної роботи. 

соціально-

педагогічний 

(реабілітаційна 

фасилітація)  

Л. Тімоніна 

[296, с. 65] 

спеціально організована інтеграція 

діяльності суб’єктів освітнього 

процесу з підвищення продуктивності 

діяльності дитини у складній ситуації 

соціально-

педагогічний 
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Додаток Л 

Визначення поняття „педагогічна технологія” в наукових джерелах 

Визначення  Автор 

Система способів, прийомів, кроків, які спрямовано на 

виховання, навчання та розвиток особистості вихованця й 

реалізовано в педагогічному процесі послідовно, що 

гарантує його результат 

Г. Коджаспирова 

[135, с. 350] 

Техніка реалізації навчального процесу В. Беспалько 

[27] 

Самостійна галузь науки, що досліджує  

найраціональніші шляхи навчання; система способів, 

принципів і регуляторів, що застосовують у реальному 

процесі навчання 

Г. Селевко 

[270, с. 19] 

Змістова техніка реалізації системи всіх компонентів 

педагогічного процесу, спрямована на досягнення 

поставленої мети; закономірна педагогічна діяльність, яка 

реалізовує науково обґрунтований проект навчально-

виховного процесу та має вищий рівень ефективності, 

ніж традиційні методики 

М. Чепіль 

[324, с. 12] 

Сукупність способів (методів, прийомів, операцій) 

педагогічної взаємодії, послідовна реалізація яких 

створює умови для розвитку учасників педагогічного 

процесу та передбачає його певний результат 

О. Пометун 

[245, с. 65] 

Своєрідна конкретизація методики, проект певної 

педагогічної системи, що реалізують на практиці; 

змістовна техніка реалізації навчально-виховного 

процесу; закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує 

науково-обґрунтований проект навчально-виховного 

процесу та має вищий рівень ефективності, надійності, 

В. Химинець 

[317, с. 17] 
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гарантованого результату, ніж традиційні методики 

навчання й виховання 

 

Системна сукупність і послідовне функціонування всіх 

особистісних, інструментальних і методологічних 

засобів, що сприяють досягненню педагогічних цілей 

М. Кларін 

[130, с. 13] 

Системний метод утворення, застосування й визначення 

всього процесу викладання та засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої 

взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм 

освіти  

ЮНЕСКО 

[81, с. 331] 
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Додаток М 

Тренінг „Підготовка  майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки” 

Тренінг – курс „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки” має на меті цілеспрямовану 

підготовку соціальних педагогів до зазначеного виду соціально-педагогічної 

роботи. 

Завдання тренінгу: формування підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними молодшими школярами; актуалізація  

мотивації професійного самовизначення й самовдосконалення студентів; 

здійснити інтеграцію різних аспектів підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки; розкрити 

її мотиваційно-ціннісний аспект; удосконалення професійних умінь і 

навичок, рефлексивних здібностей та професійної самосвідомості майбутніх 

соціальних педагогів; розвиток метапрофесійних якостей (здатність до 

саморозвитку і самооцінки, соціальна креативність, стресостійкість, емпатія, 

професійна мобільність, адекватна самооцінка); посилення вольового 

потенціалу та позитивного самосприйняття в майбутній професії, 

формування впевненості у власній здатності реалізовувати взаємодію з 

девіантними молодшими школярами. 

Принципи тренінгу: принцип рівності позицій – цей принцип означає, 

що керівнику занять відведено роль „каталізатора” розвитку мислення чи 

отримання нового знання, а кожен учасник тренінгу стає почергово лідером 

конкретної ситуації спілкування; принцип активності – обов’язкове 

включення в заняття всіх без винятку учасників групи; принцип зворотнього 

звя’зку – відкрите, аргументоване й конструктивне висловлювання всіх 

членів тренінгу; принцип довірливого спілкування в групі; принцип „тут і 

тепер” – обговорення лише тих ситуацій, які виникли у процесі тренінгу; 

принцип персоніфікації висловлювань полягає у відмові від безособових 

форм, що допомагають у повсякденному спілкуванні не висловлювати власну 
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позицію та уникати прямого адресування в небажаних випадках; принцип 

конфіденційності полягає в збереженні учасниками тренінгу інформації щодо 

один одного та рекомендації не виносити зміст спілкування, що відбувається 

в процесі тренінгу за межі групи. 

І. Блок „Розвиток мотиваційно-ціннісного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки” 

Тренінгове заняття №1 

Тема: взаємодія з девіантними молодшими школярами. 

Мета: формування позитивної мотивації до взаємодії з дітьми девіантної 

поведінки, соціальної відповідальності, інтерактивної спрямованості, 

ціннісних соціальних орієнтацій. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

Вправа на знайомство „Моя мотивація” 

Кожен учасник, називаючи своє ім’я, відповідає на запитання: „Що в моєї 

особистості допомагає мені мотивувати інших людей і що – заважає? Чому я 

вибрав професію соціального педагога?” Кожен наступний учасник спочатку 

повторює сказане попереднім учасником, потім каже про себе. 

2. Визначення правил роботи в „Т” - групі. 

Учасники тренінгу приймають заздалегідь підготовлені правила та додають 

свої: цінування часу – використання ліміту часу; ввічливість і позитивність 

до всіх учасників тренінгу; говорити від свого імені; правило додавання (нові 

думки додаються до тих, що були оприлюднені раніше, але не заперечуються 

та не спростовуються); правило піднятої руки (сигнал про наявність 

повідомлення учасник подає лише мовчки, піднімаючи руку вгору), 

конфіденційність. 

Запитання для обговорення: Як ви гадаєте, яких правил нам потрібно 

дотримуватися, щоб наш тренінг пройшов успішно? Які правила нам буде 
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легко виконувати, а які важко (чому)? Які з цих правил ми можемо узяти за 

основу в спілкуванні?  

3. Очікування. 

Вправа „Наші очікування” 

Спробуємо поділитися своїми думками щодо очікувань на нашому 

занятті. Для цього я роздам вам аркуші липкого паперу. Ви маєте 5 хвилин, 

щоб записати свої очікування стосовно наших заняття. Потім учасники 

оголошують свої записи та  прикріплюють їх на плакаті із зображенням 

повітряного змія. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа-розминка „Колір моєї душі”. 

Мета: уміння передати свої відчуття, прислухаючись до себе. 

Тренер: сядьте зручно, відкиньте голову назад. Заплющіть очі. 

Спробуйте заглянути у свій внутрішній світ. Прислухайтеся до себе…Ось ви 

бачите веселку кольорів... Ваша душа випромінює колір…Який він…Який 

колір ви бачили? Спробуйте його відтворити. 

Обговорення: Чи сподобалася Вам вправа? Який колір душі Ви побачили? 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Спрямованість на взаємодію з молодшими 

школярами девіантної поведінки”) 

2. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Анкетування „Мотивація до роботи з девіантними молодшими 

школярами”. 

Шановні студенти! Ми хотіли б дізнатися ваше ставлення до майбутньої 

професійної діяльності з молодшими школярами. Анонімність відповідей 

гарантуємо.  

1. Чи потрібен соціальний педагог в освітній сфері, установах інтернатного 

типу, центрах соціально-психологічної адаптації для неповнолітніх?  

      а) так; б) ні; в) не знаю. 
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2. Які категорії дітей, на ваш погляд, належать до категорії „молодші 

школярі девіантної поведінки” (перерахуйте):________________ 

3. Наскільки Ви відчуваєте себе обізнаним (ною) у питаннях вікової, 

педагогічної, спеціальної психології, корекційної педагогіки, соціальної 

педагогіки?  

 а) досить; б) частково; в) не обізнаний (на). 

4. Чи вважаєте Ви необхідною у системі підготовки майбутніх соціальних 

педагогів підготовку до взаємодії з молодшими школярами девіантної 

поведінки? 

а) так; б) ні; в) не знаю. 

5. Чи бажаєте Ви працювати з дітьми молодшого шкільного віку девіантної 

поведінки ? 

а) так; б) ні;  в) не задумувався над цим. 

      4. Чи припускаєте ви пов’язати свою майбутню професійну діяльність з 

молодшими  школярами девіантної поведінки. 

          а) так; б) ні; в) не задумувався над цим. 

      5. Чи маєте Ви уявлення про специфіку професійної діяльності 

соціального педагога з молодшими  школярами девіантної поведінки  

          а) так; в) ні; в) частково.    

Б) Вправа „Дискусія” (використання техніки акваріуму). 

Проведення дискусії для з’ясування колективної думки щодо таких питань: 

позитив і негатив у професії соціального педагога; якими професійно 

значущими якостями повинен володіти соціальний педагог (8-10 якостей) для 

взаємодії з девіантними молодшими школярами; роль цих професійно 

значущих якостей у соціально-педагогічній діяльності з дітьми виокремленої 

категорії; значення мотивації до взаємодії з молодшими школярами 

девіантної поведінки в професійній діяльності соціальних педагогів з 

окресленою категорією дітей.  

Б) Вправа „Цінності” (форми організації взаємодії „Карусель”). 
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Подібні цінності утворюють між членами групи невидимі зв’язки, 

відмінність у системі цінностей розділяє людей і призводить до конфліктів 

між ними. Зазвичай ми можемо багато чого пробачити людині, з якою 

відчуваємо спільність поглядів. Але в спілкуванні з людиною, чиї ціннісні 

соціальні орієнтації відмінні від наших, ми часто відчуваємо дискомфорт і, 

відповідно, роздратування та висловлюємо невдоволення. Наприклад, якщо 

хтось із членів групи постійно запізнюється на заняття, рано чи пізно це 

неминуче викличе роздратування й невдоволення у людей пунктуальних. У 

запропонованій вправі учасники зможуть висловитися про свої цінності й 

виявити як подібність, так і відмінності.  

Інструкція. Група ділиться на дві рівні частини, ставить стільці в два 

концентричних кола: один всередині іншого. Учасники сідають таким чином, 

щоб кожна людина, що сидить у внутрішньому колі, знаходилася обличчям 

до обличчя з людиною із зовнішнього кола. Отже, утворюються пари. Кожен 

гравець отримує аркуш із незакінченими пропозиціями (див. Додаток). 

Спочатку партнери повинні продовжити першу незакінчену пропозицію зі 

списку й вислухати варіанти один одного (2-3 хвилини). Потім гравці 

зовнішнього кола пересідають на стілець, що стоїть зліва від них. Далі вони 

продовжують друге речення зі списку. Учасники рухаються по колу доти, 

поки не пройдуть його повністю. 

Наприкінці вправи обговорюються такі запитання: „Чи часто Ви 

відчували схожість з іншими учасниками, чи часто відчували відмінність?”, 

„Чи здивував мене хто-небудь?”. „Коли збіг думок був для мене важливим?”.  

Додаток до вправи „Цінності” 

1. У групі я насамперед хочу . 

2. Я б хотів, щоб моє перебування в групі . 

3. Соціальні педагоги  зобов’язані . 

4. Я сподіваюся, що моя взаємодія в майбутньому з девіантними 

молодшими школярами . 
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5. Підготовка до взаємодії з девіантними молодшими школярами була б 

кращою, якби .. 

6. Найбільше я побоююся того, що .. 

7. Девіантні діти – це .. 

8. Вчитися взаємодіяти з девіантними молодшими школярами – значить... 

9. Найбільша складність у здійсненні соціально-педагогічної роботи з 

девіантними молодшими школярами  полягає в тому, що… 

10.  Від навчання  я очікую ...  

11.  Навчання  для мене значить ... 

12.  Від своєї майбутньої професії  я очікую ...  

13.  Моя майбутня професія  значить для мене… 

14.  Я хотів, щоб після отримання диплома...  

В) Анкетування мотиваційно-ціннісного компонента підготовленості до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Г) Вправа „Список життєвих завдань”  

Мета: часткове виявлення ціннісних орієнтацій учасників, 

усвідомлення ними моральних основ своєї суб’єктної активності та мотивів 

поведінки, діяльності, рівня цілеспрямованості. 

Інструкція. Перед Вами список життєвих завдань (здоров’я, кохання, 

багато друзів, багатство, цікава робота, сімейне благополуччя, успішна 

професійна кар’єра, суспільне визнання, вища освіта, влада, 

самовдосконалення – за Рокичем). Цей список відображає те, до чого люди 

можуть прагнути на різних етапах свого життя. Прочитайте його уважно та 

спробуйте доповнити тими завданнями, які, на вашу думку, тут відсутні. А 

тепер укладіть свій, особистий список життєвих завдань, відповівши на такі 

запитання: „Чого я хочу досягнути в житті? Чого я прагну досягти і чого б 

мені хотілося досягти? Що для мене є найбільш важливим з цього списку?” 

Після того, як Ви це зробите, ознайомтеся із завданнями партнера (робота в 

парах) [23, с. 84]. Обговорення: аналіз ціннісних орієнтацій студентів. 
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Д) Вправа „Беру відповідальність на себе” (форма інтерактивного навчання 

„два – чотири – всі разом”). 

Мета: налаштувати студентів на більш активне ставлення до своєї долі, 

дати змогу усвідомити свою відповідальність за життєві події. 

Інструкція: Людина стає особистістю лише тоді, коли вона добровільно  

та свідомо бере на себе відповідальність. За що Ви особисто відповідаєте у 

своєму житті? Подумайте й запишіть усе, що пригадаєте. Потім Ви 

обговорите свої записи в малих групах з 3-4 осіб. У кожній групі Ви повинні 

визначити загальні особливості відповідальності та того, хто зуміє 

аргументовано пояснити її. Аналогічно проводиться продовження вправи 

щодо обговорення питання відповідальності в процесі взаємодії з 

девіантними молодшими школярами [20, с. 101 – 102]. 

Е) Вправа „Відчуй іншого”. 

Мета: формування інтерактивних умінь розуміти іншого, 

установлювати фасилітативну взаємодію. 

Інструкція: кожний учасник повинен протягом 5-10 хвилин описати 

настрій когось із групи, використовуючи спочатку проективні (малюнок, 

колаж) та вербальні засоби. Уявіть собі, відчуйте людину. Її стан, емоції та 

все це опишіть. Потім усі ознаки зачитуються вголос і підтверджується їхня  

правильність [20, с. 22].   

Ж) Вправа „Психологічне підлаштування до партнера”. 

Мета: утворити інтеракцію у взаємовідносинах із партнером. 

Варіант 1. Інструкція: За допомогою цієї вправи Ви зможете навчитися 

налаштовуватися на співрозмовника, взаємодію з девіантною дитиною. Коли 

Ви створюєте рапорт, то необхідно спочатку прийняти ту саму позу, що в 

партнера (відтворити його позу). Вправу виконайте в мікрогрупах із трьох 

осіб. Перший учасник „А” демонструє будь-яку позу (краще типову для 

міжособистісного спілкування). Другий учасник, „партнер „Б”, який 

перебуває навпроти, цілком повторює, відтворює позу „партнера А”. Третій 

учасник, „партнер В”, буде „режисером”: йому надано головне завдання – 
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виправляти помилки, які допускає учасник „Б”. Після цього відбувається 

обмін ролями 2 – 3 рази. Після виконання вправи учасники по черзі 

висловлюють свої думки й почуття. 

Варіант 2. Інструкція: Якщо в парі прилаштування до пози немає, то 

згода, виражена в словах, не повинна вас ввести в оману – внутрішньої згоди 

там немає. Кожний учасник повинен вибрати партнера для діалогу (вправа 

виконується в діадах). У кожній парі оберіть дві теми для розмови, в одній з 

них ви повинні спочатку погоджуватися один з одним, у другій – не 

погоджуватися. Теми для діалогу можна вибрати різні. Наприклад: „Чому 

збільшується кількість девіантних молодших школярів?”, „Яка роль сім’ї у 

формуванні девіантності?”. Після виконання першої половини вправи 

обговоріть у парах тему, де ви один з одним не погоджуєтеся, увесь час, 

зберігаючи пристосування до пози співрозмовника. У другій половині вправи 

обговоріть тему, де ви погоджувалися з партнером, тільки прилаштування 

робити не потрібно [20, с. 55]. 

Ж) Проективна вправа „Портрет взаємодії соціального педагога з 

молодшими школярами девіантної поведінки”. 

Мета: розвиток інтерактивних і перцептивних умінь роботи в команді.  

Інструкція. Запропонувати учасникам намалювати колективну модель 

взаємодії: кожна мала група студентів за допомогою інтерактивного способу 

висловлювання групових пропозицій „Синтезу думок” обмірковує свій 

графічний образ та має право намалювати тільки один елемент, а всі інші 

інтерпретують його, використовуючи технологію „Вільний мікрофон”. 

Обговорення: Чи важко було працювати в команді? Чому? Чи сподобалося 

завдання? 

З) Вправа „Створення нарису самохарактеристики”. 

Інструкція. У літературі є таке поняття як нарис. Зараз ми будемо 

писати нариси – самохарактеристики в навчальній діяльності у вільній формі, 

у третій особі, використовуючи всі ті знання про себе, які отримали 

впродовж тренінгу. Обов’язково зробіть аналіз цінностей та якостей 



286 

особистості, які проявляються в навчанні (час – 30 хв., обсяг – 2 –3 ст.). Після 

завершення роботи відбувається обговорення нарисів – самохарактеристик: 

Які властивості, якості, особливості навчальної діяльності допоможуть або 

навпаки у взаємодії з девіантними молодшими школярами? [6, с. 13 – 14]. 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

Продумайте та декількома реченнями запишіть, що Вам сподобалося, 

спричинило подив, вдалося досягти під час проведення тренінгу, яким було 

самопочуття, настрій? Свої думки Ви будете записувати в окремому 

щоденнику самоаналізу, фіксуючи спостереження, результати 

самодіагностики, свої успіхи щодо професійного саморозвитку та 

самовдосконалення  на мормент завершення кожного тренінгового заняття. 

2. Вправа „Вечір спогадів”. 

Мета: формувати вміння передати свої відчуття, розвивати рефлексивно-

перцептивні вміння. 

Студенти заплющують очі та уявляють, що буде з ними в майбутньому: 

„Заплющіть очі та уявіть, що коли ви їх розплющете, Вам буде на 20 років 

більше. Розплющіть очі. Походіть по кімнаті, відчуйте, які Ви стали, яким 

спеціалістом. Поговоріть один з одним як на вечорі спогадів про те, якими 

Ви були 20 років тому і якими стали тепер, коли вам на 20 років більше” [15, 

с. 105]. 

3. Домашнє завдання на активізацію інтерактивної спрямованості. 

А) Вправа „Лист” 

Мета: формування здатності зрозуміти інших людей, налаштуватися на 

фасилітативну взаємодію з особистістю. 

Інструкція: Лист одержить кожний учасник групи, а розподіл (хто кому 

пише), здійснюється шляхом таємних виборів карток (на кожній картці 

вказане ім’я учасника тренінгу). У листі потрібно описати свої 

спостереження за певним учасником та описати позитивні сторони його 

поведінки. Під час зачитування їх групі наприкінці другого блоку тренінгу 
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учасники визначатимуть, кому належить цей лист. У кінці обговорення автор 

листа підтверджує чи заперечує думку членів групи [20, с. 44 - 45]. 

Б) Діагностування соціальної креативності (використання інформації з 

авторського сайту „Соціальний педагог” за адресою http://socialworker.at.ua/) 

4. Завершальна частина: „Станемо в тісне коло. Покладемо руки на плечі 

один одному. Закриємо на хвилину очі й подумки передамо один одному всі 

можливі позитивні емоції, почуття, побажання”. 

ІІ. Блок „Розвиток особистісного компонента підготовленості  майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки” 

Тренінгове заняття №2 

Тема: соціальна креативність. 

Мета: поглиблювати процес саморозкриття, активізувати процес 

самопізнання, розвивати соціальну креативність; усвідомлення і подолання 

бар’єрів для прояву й розвитку творчого потенціалу; формування навичок і 

вмінь управління творчим процесом. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Рефлексія (висловлення думок і почуттів з приводу минулої зустрічі). 

4. Очікування.  

5. Оголошення теми й мети заняття. 

6. Психорелаксаційна вправа „Світ, який змінюється”.  

Мета: усвідомлення бар’єрів у прояві креативності та створення умов 

для подолання чи зменшення їхнього впливу. 

Інструкція. Учасники групи сидять по колу. „Сядьте, будь ласка, 

зручніше й повільно закрийте очі. Зверніть увагу на ваш подих, відчуєте, як 

повітря проходить через ніс, горло, потрапляє в груди, наповнює легені. 

Відчуйте, як з кожним вдихом у ваше тіло потрапить енергія, а з кожним 

видихом йдуть непотрібні турботи, зникає напруга ... Зверніть увагу на ваше 
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тіло. Відчуйте його від ніг до верхівки голови ... Ви сидите на кріслі, чуєте 

якісь звуки, відчуваєте дотик повітря на вашому обличчі. Якщо вам 

захочеться змінити позу, зробіть це. А тепер зосередьтеся на ідеї мінливості 

світу, у якому ми живемо ... Наш складний час характеризується  швидкими й 

різкими змінами ... Часом вони бувають блискавичними ... Соціальні та 

технологічні зміни, які в минулі століття тягнулися десятки років, тепер 

можуть відбутися в лічені місяці чи навіть тижні, і все це постійно діє на 

кожного з нас. Подумайте про це. Які думки у вас виникають? Як ви 

відчуваєте себе в цьому мінливому світі? Подумайте про те, які ваші якості, 

особливості поведінки допомагають вам жити в цьому мінливому світі, а які 

заважають. А тепер згадайте, що ви сидите в цій кімнаті і тут є ще інші люди. 

Поверніться сюди, у наше коло, і зробіть це в зручному для вас темпі”. 

Завдання до вправи: намалювати свої думки, почуття, враження; 

малюнки учасників розташовуються так, щоб їх могли всі бачити. 

Обговорення (робота в групах). Мета полягає в усвідомленні кожним 

учасником групи свого досвіду життя. Учасників об’єднано в групи по 4-5 

осіб, вони діляться враженнями, роздумами, розповідають, які якості, 

особливості поведінки допомагають, а які ускладнюють життя в нашому 

мінливому світі. Кожна група складає перелік таких якостей. Після 

закінчення роботи кожна група подає свій список [22, с. 15]. 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Соціальна креативність як особистісна якість 

соціального педагога в процесі професійної діяльності з молодшими 

школярами девіантної поведінки”). 

2. Аналіз діагностування соціальної креативності.  

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Творче завдання „Соціальний педагог – професіонал” (робота в малих 

групах). 

Мета: розвиток комунікативної креативності та зміцнення групової єдності 

як умова профілактики й подолання комунікативних бар’єрів. 
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Інструкція. Із принесеного матеріалу (газети, ножиці, скоч) створюється 

великий дах уявної організації „Ідеальні соціальні педагоги”. Кожний 

заходить туди й голосно промовляє, що він туди бере (наприклад, 

професіоналізм, повагу). Згодом триває обговорення створення символіки 

групи [16, с. 219].  

Б) Вправа „Творчі сили”. 

Мета: розвиток творчого потенціалу. 

Інструкція. Кожна людина якоюсь мірою володіє певним запасом 

творчих сил, але у всіх є загальні риси. Сьогодні ми складемо узагальнений 

портрет творчої особистості. Для цього кожен із вас повинен спочатку 

написати не менше десяти ознак, які характеризують творчу особистість (7 

хвилин). Обговорення: Тепер ми обговоримо ваші пропозиції та шляхом 

голосування складемо узагальнений портрет творчого соціального педагога, 

визначимо його значення у взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

В) Вправа „Формула моєї особистості”. 

Мета: усвідомлення феномену творчості, розвиток уміння та навичок 

управління її механізмами.  

Інструкція: „Математики майже всі явища описують за допомогою 

формул. Я пропоную Вам перевтілитися в математиків і, називаючи своє 

ім’я, сказати формулу, яка, з вашої точки зору, досить точно описує вашу 

особистість”. Обговорення. Це завдання може викликати труднощі. Не варто 

наводити приклади, можна сказати, що мова математичних описів дуже 

багата [22, с. 15]. 

Д) Вирішення педагогічних задач. 

1) Польський учений А. Горальський стверджує, що „творчість як 

корелят людяності, одночасно є для цієї людяності основним (якщо не 

єдиним) джерелом”. У своєму посібнику „Правила тренінгу творчості” 

А. Горальський окреслює уміння, необхідні для творчої діяльності: уміння 

застосовувати здобуті способи сприйняття в заданих ситуаціях; здатність 
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вивільняти підсвідоме; висловлювати ідеї навіть тоді, коли вони здаються 

незрозумілими та недостатньо обґрунтованими; уміння звертати увагу на 

інших, здатність сприймати думки та емоції, позиції; здатність помічати 

відмінності та функції об’єктів, подій, явищ і процесів, а також зв’язки між 

ними; здатність усе піддавати сумніву; уміння швидко й адекватно 

пристосовуватися до нових ситуацій; здатність абстрактно мислити, 

переходити від часткового до загального; удосконалювати мовлення; 

здатність осягати цінності; уміння діяти інакше [3]. Яку проблему педагогіки 

характеризують таким чином? Чим вона зумовлена? 

2) Відомий актор, режисер і педагог К. Станіславський писав: „І в 

галузі ритму, пластики, законів мовлення, які і в галузі постановки голосу, 

дихання, є для усіх однаковими і тому для усіх обов’язковими. Те саме 

стосується галузі психічного, творчого життя... ці загальнолюдські закони 

творчості, які усвідомлюють люди, не надто численні; але доступні 

свідомості закони природи мають бути вивчені кожним актором, оскільки 

лише через них можна використовувати свідомий творчий апарат, сутність 

якого, напевне, назавжди залишиться для нас дивовижною”. Яким чином 

наведені настанови К. Станіславського реалізують у діяльності соціального 

педагога? [13] 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. Обговорення 

роботи в тренінговій групі: Чи досягнуто мети тренінгу? Яка із вправ 

найбільше сприяла досягненню мети тренінгу? Яка вправа не сприяла 

подоланню проблеми? Чому? 

2. Вправа „Мої можливості”. 

Мета: розслаблення, підготовка до виконання вправ. 

Інструкція. Дихайте глибоко. Знайдіть свій пульс, відчуйте, як кров 

тече по кровоносних судинах. Ваше серце б’ється рівно. Вам спокійно і 

добре. Вас оточують люди, яким ви цікаві та які цікаві вам. Ви довіряєте їм, 

ви – один із групи, і від кожного з вас залежить успіх нашої роботи. Дихайте 
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глибоко. Уявіть себе зернятком якоїсь рослини. Вам тепло й затишно в землі, 

але у вас є потреба якось виразити себе, тому ви починаєте рости. Ви 

відчуваєте свою силу, свої можливості. Ось ви проросли, прорвалися на 

поверхню. Відчуйте сонячне тепло, комфорт. Вас оточують рослини, схожі 

на вас. Ніхто нікому не заважає, вам радісно, що ви тепер не самотні: ви 

можете чути, відчувати інших. Уявіть собі з усіма подробицями, яка ви 

рослина, у що ви виросли. Поступово повертайтесь сюди, у клас. Розплющіть 

очі. Обговорення: Хто чим виріс? Що ви відчували під час 

медитації? [17, с. 42]. 

3. Домашнє завдання: діагностування здатності до емпатії 

(використання інформації з авторського сайту „Соціальний педагог” за 

адресою http://socialworker.at.ua/) 

4. Прощання. 

Тренінгове заняття №3 

Тема: Емпатія соціального педагога. 

Мета: розвиток вміння активного, емпатійного слухання, здатності розуміти 

іншу людину, вміння ставити себе на місце іншого. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Рефлексія (висловлення думок та почуттів з приводу минулої зустрічі). 

4. Очікування.  

5. Оголошення теми й мети заняття. 

6. Психорелаксаційна вправа „Комплімент”.  

Мета: навчитися спостерігати й визначати позитивні сторони 

особистості іншого, виявляти увагу та зацікавленість іншою особою 

(зокрема, клієнта); створити й підтримувати позитивний емоційний фон, 

сприятливий психологічний клімат у групі.  

Інструкція. Кожен учасник робить комплімент тому, хто стоїть 

навпроти й чекає зворотного компліменту, потім посувається вправо та 



292 

робить те саме, аж поки не зустрінеться з першим учасником (форма 

проведення „Карусель”) [17]. Обговорення: члени тренінгової групи діляться 

своїми враженнями від вправи. Усі висловлюються за бажанням. 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Сутність емпатії та її роль у взаємодії 

соціального педагога з молодшими школярами девіантної поведінки”).  

Групова дискусія: „Що таке „чути серцем” і як цьому навчитися?” 

Мозковий штурм (у парах): „Які ознаки свідчать про те, що ми емпатійні?” 

2. Інтерактивні ігри та вправи.  

А) Аналіз діагностування емпатійності за методикою „Здатність до емпатії” 

[11, с. 48 – 52]. 

Б) Дискусія „Чи потрібна мені емпатія в процесі взаємодії з девіантними 

молодшими школярами?” 

Мета: виявлення рівня обізнаності учасників щодо проблеми емпатії, 

розуміння її актуальності. 

Інструкція. Учасникам ставлять запитання: „Чи потрібно мені вміння 

співчувати та співпереживати девіантним молодшими школярам? Чому?”, на 

яке вони повинні знайти якомога більше варіантів відповіді. Учасники 

швидко висловлюють усі ідеї, які спадають їм на думку. Ці ідеї записують 

без оцінок і коментарів. Після висловлення думок триває активне 

обговорення проблеми, тренер робить підсумок. 

В) Вправа „Конструктивне рішення проблем”. 

Мета: відпрацювання вміння емпатійного розуміння, аналізу проблеми, 

уміння побачити проблему очима іншої. 

Інструкція. Учасники діляться на мікрогрупи (по 3 особи) й колегіально 

вирішують проблему (як висловити співчуття дитині, яка пережила агресію 

стосовно себе; за допомогою чого можна зрозуміти стан дитини; без чого не 

можна уявити взаємодію соціального педагога з девіантним молодшими 

школярем). Від мікрогрупи виступає представник із повідомленням. Під час 

обговорення йому можуть ставити запитання. Не критикуючи та не 
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оцінюючи варіанти вирішення завдання, інші групи визначають ті 

результати, які найбільше сподобалися [22, с. 5]. 

Г) Психомалюнок „Переживи почуття девіантного молодшого школяра”. 

Мета: розвиток емпатії, формування здатності розуміти почуття та 

переживання інших людей, відчувати внутрішній світ іншої людини. 

Інструкція. Учасники сидять у колі. Кожен учасник повинен зобразити 

на аркуші паперу молодшого школяра,  який викликає співпереживання (10 

хвилин). Наступний етап – презентація малюнка, яка передбачає розповідь  

про намальовану особу від її імені, наче він – це та людина, яка повинна 

викликати емпатію в мовця. Потрібно описати ті ситуації, які викликають у 

цієї особи сильні переживання. Обговорення: Що ви відчуваєте після 

проведення вправи? Що найбільше вразило, зачепило?  

Д) Вправа „Невербальне вираження підтримки”. 

Мета: формування вмінь співпереживати, виражати свої емоції та 

почуття. 

Інструкція: Один із членів групи повинен стати в центрі кола й закрити 

очі. Інші – наближаються до нього й невербально виражають свої позитивні 

почуття. Обговорення: Чи складно було висловити підтримку? Що ви при 

цьому відчували? Як почувався той, хто стояв у колі? [2, с. 136] 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Пересадка” 

Мета: активізація енергії учасників тренінгової групи. 

Інструкція. Тренер пропонує помінятися місцями тим людям, у кого, 

наприклад, є довге волосся. Якщо в групі є такі учасники, то вони 

міняються місцями. Тренер продовжує: поміняйтеся місцями ті, у кого… 

(учасники можуть самі запропонувати варіанти). Обговорення:  Чи багато 

спільного є у вашій групі? Який учасник вам найбільше запам’ятався? Чи 

є у вас бажання працювати в такій групі? Які варіанти залишилися 

нереалізованими? [7, c. 130 – 131]. 
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3. Домашнє завдання: діагностування особистісної зрілості (використання 

інформації з авторського сайту „Соціальний педагог” за адресою 

http://socialworker.at.ua/) 

4. Прощання. 

Тренінгове заняття №4 

Тема: Особистісна зрілість. 

Мета: рефлексія власного образу „Я”, самопізнання, аналіз власних 

особистіних властивостей. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Очікування. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа – аутотренінг „Зрозумій себе”. 

Мета: розвиток емпатії та рефлексії. 

Інструкція. Учасники групи сидять у колі. Тренер звертається до них: 

„Закрийте очі... Тепер нехай кожен візьме правою рукою руку сусіда, 

потримає її у своїй. Спробуйте, не відкриваючи очей, зосередитися на звуках 

навколо вас, нехай кожен зосередить увагу тільки на тому, що чує, нехай 

деякий час послухає та постарається впізнати звуки, які до нього долітають 

(1 хвилина)... А тепер, усе ще не відкриваючи очей, сконцентруйте свою 

увагу на долонях сусідів справа і зліва, на долонях, яких ви торкаєтеся... 

Спробуйте зрозуміти, яка долоня тепліша, яка – холодніша та запам’ятайте, 

це була долоня сусіда справа чи зліва (30 секунд)... Тепер, так само із 

закритими очима, розніміть руки й зосередьтеся кожен на своєму диханні, 

відчуйте, як повітря входить і виходить через ніздрі, як рухається грудна 

клітина при кожному вдиханні й видиханні (1 хвилина)... Спробуйте 

порахувати кожен видих... і на п’ятому –  відкрийте очі... Ось ми й 

зустрілися. Тепер пригадаємо свої відчуття від першого заняття... і 

проаналізуємо: чи змінилися вони... Якщо змінилися, то якими стали... І з 
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якими відчуттями, емоціями ми прийшли на заняття...” [7, с. 93]. 

Обговорення. Кожен учасник групи по колу висловлюється щодо своїх 

почуттів від минулого заняття, коментує свій стан, думки, описує емоції та 

очікування щодо сьогоднішнього заняття. 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Складові особистісної зрілості”). 

2. Аналіз діагностування рівня розвитку особистісної соціальної зрілості (за 

опитувальником Ю. Гільбуха). 

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Вправа „Самоаналіз” 

Мета: спрямувати учасників до активного самоаналізу своїх думок, 

своєї поведінки. 

Інструкція. Зараз подумайте та письмово запропонуйте відповіді на такі 

запитання: Яка риса мого характеру заважає мені вступити в контакт? Що я 

можу зробити, щоб ця риса характеру зникла під час спілкування з 

девіантними молодшими школярами? Чого я хочу досягти в процесі 

взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки? Як це можна 

реалізувати? Обговорення: Чи відразу вдалося віднайти в собі рису 

характеру, яка призводить до труднощів спілкування? Чи вдалося знайти 

шлях подолання власних проблем? Чи змогли б ви виявити причину власної 

проблеми і, знайшовши правильний шлях її подолання, ефективно 

спілкуватися? [7, с. 128]. 

Б) Вправа „Плани” 

Мета: усвідомлення життєвих планів. 

Інструкція. У кожної людини є довгий список речей, які ми  плануємо  

зробити, щоб стати професіоналами у своїй справі. Інколи люди не роблять 

нічого з цього списку, оскільки це вимагає занадто багато часу. Водночас ми 

не шкодуємо часу на те, щоб соромити себе за таку бездіяльність. Які п’ять 

речей ви привнесли б у своє життя, щоб у майбутньому ефективно 
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взаємодіяти з девіантними молодшими школярами? Обговорення: Чи вдалося 

сформулювати плани одразу? Чому? 

В) Вправа „Самоствердження”. 

Мета: розвивати перцептивні вміння, позитивне самовідношення. 

Інструкція. За допомогою методу „Вільний мікрофон” висловіть 10 

речей, за які Ви вдячні долі, а потім декілька прикладів – за які люди вдячні 

Вам. 

Обговорення: Які почуття виникали у Вас? Як тільки Ви припините 

зациклюватися на незадоволенні й навчитеся відчувати вдячність, з’являться 

нові можливості,  розпочнеться процвітання та успіх.  

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Чаші”. 

Мета: зняття м’язових затисків, вироблення навичок „м’язового контролера”. 

Інструкція: „На цьому столі стоять коштовні кришталеві чаші, повні по самі 

вінця вишневим варенням. Уявляєте їх собі? Підходьте до столу і беріть по 

чаші. Обережніше, не пролийте варення. Скільки важить така чаша? 

Пригадайте, як напружені пальці, якщо вони тримають таку вагу. Перевірте. 

Поставте чашу, візьміть цю справжню чашу з водою. Відчуваєте вагу? 

Поставте її, беріть уявну чашу та перенесіть через усю кімнату й поставте на 

стіл... Знайдіть центр тяжіння, зніміть зайве напруження” [9, с. 168]. 

3. Домашнє завдання: діагностування стресостійкості (використання 

інформації з авторського сайту „Соціальний педагог” за адресою 

http://socialworker.at.ua/) 

4. Прощання. 

Тренінгове заняття №5 

Тема: Стресостійкість соціального педагога. 

Мета: оволодіти навичками копінг-стратегій, засвоїти навички адекватного 

вираження емоційної сфери. 

І. Вступна частина. 
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1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Рефлексія.  

Аналіз вправи „Лист” [20, с. 44 – 45]. 

3. Очікування. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа – розминка „Подарунок”. 

Мета: емоційне налаштування. 

Інструкція. Учасники по колу „дарують” один одному уявні подарунки, 

намагаючись угадати бажання партнера, говорячи при цьому свої побажання. 

Обговорення: як себе почували під час отримання подарунків, а коли 

дарували? [2, с. 76] 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні лекція „Сутність стресостійкості як особистісного 

компонента підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки”). 

2. Аналіз діагностування стресостійкості. 

2. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Мозковий штурм „Аналіз стрес – факторів, які обумовлюють виникнення 

стресу в професійній діяльності соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами”. 

Б) Групова дискусія: „Професійне вигорання соціального педагога – 

неминучість чи лише ймовірність?” (аналіз факторів та умов, урахування 

яких може сприяти профілактиці та подоланню стресових ситуацій під час 

професійної діяльності). 

В) Рольова гра „Складна розмова” (робота в ротаційних парах). 

Мета: оволодіти навичками правильного вираження емоцій, способів 

опанування негативних емоцій. 

Інструкція. Усім за пропоновано вибрати для себе ситуацію, у якій 

важко з кимось розмовляти. Де може бути ситуація, яка була один раз у 
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житті, але приносить до цього часу багато болю, чи ситуація, яка постійно 

повторюється та завдає неприємних відчуттів. Кожному запропоновано 

завдання розіграти цю ситуацію, змінивши свою позицію, використовуючи 

навички правильного вираження емоцій [14, с. 27]. Кожний учасник повинен 

використати для взаєморозуміння іншого прийом фасилітативного 

педагогічного впливу „Ти – повідомлення”. Обговорення: Чи вдалося 

стримати свої емоції, налаштуватися на конструктивну взаємодію з 

партнером? 

Г) Мозковий штурм „Стратегії самодопомоги”. 

Мета: визначити особистісні допінг-стратегії. 

Відповісти на запитання: „Що ви можете зробити, щоб знизити свій 

рівень стресу? Що ви робите, щоб поклопотатися про себе, змусити себе 

радіти?”. Ведучий записує на великому аркуші пропозиції учасників. Після 

того, як пропозиції було висловлено та зафіксовано, ведучий ставить 

наступне запитання: „У який спосіб ці стратегії можуть трансформувати 

стресову ситуацію? Що ще ви можете для цього зробити? Спробуйте знайти 

сенс, наповнити значущістю звичні види діяльності, усвідомити, як вони 

можуть протистояти негативним змінам”. Перший перелік може виглядати 

так: читаю, лежачи в гамаку; плаваю; працюю в садку; займаюся хоровим 

співом; дивлюся телевізор. Другий перелік може виглядати так: гуляю лісом і 

насолоджуюся красою природи; зустрічаюся з друзями, прагнучи оцінити 

розкіш людського спілкування; працюю в садку, медитуючи. 

Обговорення: аналіз пропозицій [9, с. 42]. 

Д) Тілесна гімнастика за Джекобсоном. 

Мета: навчити різних психотехнічних прийомів, які допоможуть 

розслабитися, зняти втому, відновити сили. 

Інструкція. Ця група вправ заснована на психофізіологічній розрядці. 

Емоційне напруження супроводжує підвищений тонус м’язів, а заспокоєння 

– релаксація. Отже, поступове розслаблення певної групи м’язів у поєднанні 
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з дихальною гімнастикою здатне попередити й нейтралізувати негативні 

емоції. 

1. Техніка „Глибоке дихання”. 

Мета: зняти напруження, заспокоїти нервову систему. 

Завдання: глибоко вдихнути носом, порахувати до 8, після чого поволі 

видихнути ротом, рахуйте до 16 і більше, прислухайтеся до звуку, який 

видихаєте, і відчувайте, як знижується напруження, повторити 7 – 8 разів. 

2. Техніка „Кулачки” 

Мета: зняти напруження, зосередитися на своїх відчуттях, звернути увагу 

учасників на різницю між відчуттями в напруженому стані й у 

розслабленому. 

Завдання: станьте прямо, опустіть руки вздовж тулуба, дуже сильно, до 

болю, стисніть кулаки, а потім повільно розслабте. Повторіть. 

3. Техніка „Поплавець” 

Мета: досягти швидкого розслаблення й відчути легкість у тілі, установити 

психічну рівновагу. 

Завдання: станьте зручно, розслабтеся, заплющіть очі. Сконцентруйте свою 

увагу на диханні: вдих, видих. Ви чуєте шум хвилі. Пригадайте море, 

відчуйте перекочування хвиль. Уявіть собі, що ви поплавець на воді. 

4. Вправа „Пульс” 

Завдання: виміряти свій пульс. Протягом трьох хвилин намагайтеся змінити 

частоту пульсу, не потрібно робити ніяких фізичних вправ, просто сидіть, і 

якщо у вас різниця складає більше 10 ударів за хвилину, це означає, що ви 

добре вмієте управляти своїм емоційним станом.  

Обговорення: кожний учасник ділиться своїми враженнями: Чи вдалося 

відтворити завдання? Що допомагало, а що заважало? [18, с. 77] 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Скульптура”. 

Мета: вироблення навичок невербальної рефлексії. 
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Інструкція. Учасникам пропонується об’єднатися в групи по 4 – 5 осіб  та 

створити скульптуру, яка б уособлювала сьогоднішній день. 

4.Прощання. 

ІІІ. Блок „Розвиток операційно-технологічного компонента 

підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки” 

Тренінгове заняття 6 

Тема: Формування організаційних і комунікативних умінь 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Рефлексія (висловлення думок і почуттів з приводу минулої зустрічі). 

4. Очікування. 

5. Оголошення теми й мети заняття. 

6. Вправа-розминка „Побажання друга”. 

Мета: визначення перспектив розвитку особистості студентів у групі, 

мотивування до активної діяльності. 

Інструкція: Ми провели велику роботу щодо самопізнання й набуття 

нових знань. Сьогодні ми з вами переходимо до основного етапу нашого 

тренінгу – до пошуку шляху до змін. Візьміть свої щоденники 

самоспостереження. Спочатку перегляньте свої записи щодо першої нашої 

зустрічі. Відновіть у пам’яті основні моменти. Прочитайте також нарис 

самохарактеристики, погляньте на свої цінності й життєвий шлях. Тепер 

нехай кожен зосередить свою увагу на сенсі й меті своєї участі в нашій групі. 

Заплющіть очі. Нехай вам згадається людина, яка, як вам здається, 

зацікавлена в тому, щоб ви брали участь у роботі нашої групи, і очікує від вас 

якихось змін. Тепер уявіть, що ця людина говорить вам, чого ви повинні тут 

навчитися. Розплющіть очі. Запишіть ці побажання. 

Обговорення. Кожен розповідає про свою мету. Усі записують цілі 

учасників групи [5, с. 56]. 
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ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Організаційні та комунікативні вміння 

соціального педагога як важливі складники в структурі підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодшими 

школярами”). 

2. Аналіз діагностування (методика КОС). 

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Вправа „Спільна мова”. 

Мета: розвиток емоційної відкритості учасників тренінгу, розвиток 

невербальних засобів спілкування, активізація вміння встановлювати контакт 

різними способами. 

Інструкція. Група ділиться на трійки, у якій ролі розподілено так: 

„глухий і німий” – нічого не чує, говорити не може, в його розпорядженні зір, 

жестикуляція й пантоміміка; „глухий і паралітик” – може лише бачити й 

говорити; „сліпий і німий” – може чути, жестикулювати й користуватися 

пантомімікою. Не виходячи з приписаних ролей, потрібно домовитися про 

щось (наприклад, про місце зустрічі).  

Обговорення: Які труднощі викликало це завдання? Які шляхи 

подолання труднощів Ви обрали? З ким із партнерів було найскладніше 

спілкуватися, чому? [4, с. 58] 

Б) Мозковий штурм. Навчитися знаходити позитивні й негативні 

сторони різних ситуацій, які виникають у процесі ділового спілкування. 

Учасників розподілено на групи по 5-6 осіб. Завдання: написати аргументи 

„за” і „проти” під час аналізу таких ситуацій: „спізнення на навчання”; 

„попередження за несвоєчасне виконання завдання”; „тимчасове 

відключення електронної мережі” [16, с. 219]. 

В) Групова дискусія „Канали влади”. 

Мета: формування умінь, знань і навичок керівника в організації 

соціально-педагогічної роботи; ознайомитися з особливостями комунікації за  

каналами влади лідера. 
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Інструкція. Визначте, які уміння, навички, якості необхідні для того, 

щоб організовувати соціально-педагогічну роботу з девіантними молодшими 

школярами та досягати результатів у роботі? Заповніть таблицю. 

Знання Навички Якості 
   

Тепер проранжуйте відповідно до умов значущості для вас визначення; 

з’ясуйте, якими каналами влади ви вважаєте потрібно користуватися для 

того, щоб досягти ефективних результатів у вищезазначеній роботі: 

1. Влада впливу. Взаємодія соціального педагога з іншими людьми, дає йому 

опосередковану силу влади. Спілкуючись із такою людиною, відчувають 

його власну функцію. Через це влада посилюється (синергійний ефект). 

2.Влада компетенції. Соціальний педагог, якщо він професійно 

підготовлений, має право виступати експертом із багатьох  проблем.  

3.Влада інформації. Клієнти постійно мають потребу в інформації. 

Соціальний педагог регулює її доступ. Вияв влади: яка інформація, така й 

поведінка людей. 

4. Влада керівного положення. Що вища посада та ранг, то вищий ступінь 

впливу на людей. 

5. Влада авторитета: соціальний педагог, котрий користується авторитетом, 

реалізує владний вплив без демонстрації своїх владних уповноважень. 

6. Влада примусу. Спонукання людей до діяльності попри їхнє бажання.  

Обговорення. Що Ви зрозуміли, виконавши пропоновану вправу? Які вміння, 

знання та навички соціального педагога відповідають цим каналам влади? 

Заповніть таблицю. 

Канал влади Визначення  Інструменти Уміння, знання, навички соціального 

педагога 

    

Обговорення. Що дає змогу нам впливати на думку інших людей? Чому 

люди підкоряються? Які якості, знання, навички потрібні соціальному 

педагогу, щоб реалізувати успішну комунікацію за кількома каналами влади? 

Під час комунікації у яких каналах найбільше значення мають лідерські 

якості? [12, с.19-21]. 
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Г) Вправа „Конференція”. 

Мета: відпрацювання технік, прийомів публічного виступу, отримання 

нової корисної для себе та своєї роботи інформації. 

Обговорення. Членам групи дають теми (тематика стосується 

девіантної поведінки молодших школярів), яку розробляють усі, але виступає 

1 людина (10 хвилин). Після виступу члени інших груп можуть 

ставитидоповідачеві запитання, а він повинен на них відповісти. Оцінку 

виступу можна виробляти в балах, а також словесно, аргументуючи свою 

думку. Критерії для оцінки публічного виступу: ясність, чіткість викладу 

матеріалу; переконливість, аргументованість викладу; емоційність виступу, 

встановлення контакту з аудиторією; вільне володіння матеріалом доповіді; 

високий науковий рівень; культура мови; зміст і форма подання матеріалу; 

оригінальність композиційного рішення доповіді [1, с. 179]. 

Д) Вправа „Клієнт говорить, а соціальний педагог слухає” (використання 

технології ситуативного моделювання). 

Мета: налагодження довірливих взаємостосунків у групі, формування 

навичок емпатійного слухання й розуміння внутрішнього стану іншої особи 

(клієнта), розвиток здатності розуміти невербальну мову людини. 

Інструкція. Учасники сидять у колі по двоє, виконуючи роль 

девіантного молодшого школяра та соціального педагога. Спочатку 

протягом 3 хвилин перший із заплющеними очима розповідає про проблеми 

та труднощі, які його турбують (неуспіхи, конфлікт із близькими та в 

школі). „Соціальний педагог” мовчки вислуховує розповідь, спостерігаючи 

за його невербальними проявами. Потім „соціальний педагог” 

охарактеризує почуте. Після обговорення учасники міняються ролями й 

програють цю ситуацію ще раз. Обговорення: Що цікавого Ви спостерігали 

під час виконання вправи? З якими труднощами Ви стикалися? [4] 

Е) Вправа „Твір-мініатюра”.  

Мета: розвивати здатність спонтанного, легкого та сміливого 

продовження педагогічної ситуації. 
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Інструкція. Зачитано початок: „Повертаючись із інституту, я вирішив 

змінити звичайний маршрут і завітати до міського парку. Щойно я зайшов 

до парку, як раптом помітив дітей молодшого шкільного віку, які… 

(наводиться приклад девіантної поведінки молодших школярів: уживання 

нікотину, бійки і т.п.)”. Гравцям запропоновано закінчити розповідь.  

(робота в малих групах із застосуванням технології вирішення проблеми 

„дерево рішень”). Обговорення: Які ваші враження після проведення 

вправи? Чи подобається Вам працювати в колективі? Що дала вам ця 

вправа?  

Ж) Вправа „Новини”. 

Мета: підбиття підсумку тренінгу, узагальнення та закріплення 

найбільш важливого для соціальних педагогів матеріалу. 

Інструкція. Групу поділили на чотири підгрупи. Тренер пропонує 

учасникам уявити нову ситуацію: організації, які направили кожного 

учасника на тренінг, попросили щодня надсилати звіт про виконану роботу, 

щоб знати, яку практичну користь може принести тренінг. Цей звіт 

починають готувати слухачі, які повинні відповісти на запитання: що можуть 

узяти в роботу, виходячи з досвіду, отриманого на сьогоднішньому тренінгу: 

1) соціальні педагоги; 2) вчителі початкових класів; 3) батьки девіантних 

дітей; 4) адміністрація школи? Групу поділено на чотири команди, що 

відповідають на запитання від імені однієї із зазначених вище категорій 

спеціалістів. На підготовку відводиться 10 – 15 хвилин [8]. 

Обговорення. Звіт підгруп можна складати в будь-якій формі. 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Книга”. 

Мета: підбити підсумки заняття. 

Студентам запропоновано підійти до книги (яка лежить у центрі 

кімнати)так, яквони задоволені роботою групи. Коли відстані буде 
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визначено, кожен розповідає про своє місце, та як він ставиться до позиції 

інших учасників групи [7, с. 117]. 

3. Прощання. 

VІ. Блок „Розвиток оцінно-рефлексивного компонента підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки” 

Тренінгове заняття №7 

Тема: Професійна мобільність. 

Мета: розвиток професійної мобільності соціального педагога. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Очікування. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа-розминка „Привітайся ліктями”. 

Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками. 

Інструкція: Попросіть учасників утворити коло та рахувати на перший –  

четвертий. Потім потрібно зробити таке: кожен перший складає руки за 

головою так, щоб лікті були спрямовані в різні боки; кожен другий 

упирається руками в стегна так, щоб лікті також були спрямовані праворуч і 

ліворуч; кожен третій кладе ліву руку на ліве стегно, праву руку – на праве 

коліно, при цьому руки зігнуті, лікті розведені в сторони; кожен четвертий 

тримає складені навхрест руки на грудях (лікті в сторони). На виконання 

завдання надається 5 хвилин. За цей час учасники повинні привітатися з 

якомога більшою кількістю колег, просто назвавши своє ім’я та торкнувшись 

одне одного ліктями. За 5 хвилин зберіть учасників у чотири підгрупи так, 

щоб разом опинилися всі перші, другі, треті й четверті номери. Нехай 

учасники привітають одне одного всередині своєї підгрупи. 

Обговорення: аналіз емоцій, почуттів під час групової 

роботи [9, с. 210 – 211]. 
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ІІ. Основна частина. 

1. Інформування „Професійна мобільність соціального педагога”. 

2. Аналіз діагностування мобільності (опитувальник А. Маклакова 

„Адаптивність”, методика діагностики ригідності та гнучкості). 

2. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Вправа „Апельсин”. 

Мета: розвиток швидкості мислення, здатності усвідомлено переходити в 

нові змістовні зони. 

Інструкція: „Цей м’яч – апельсин. Зараз ми будемо кидати його один 

одному, розповідаючи, який це апельсин. Не можна повторювати вже названі 

якості, а в роботі всі повинні взяти участь”.  

Обговорення: охарактеризувати емоції та почуття учасників [22, с. 15]. 

Б) Вправа „Модель прийняття рішення „Крок за кроком”. 

Мета: розвиток соціально-педагогічних навичок прийняття рішення у 

складних ситуаціях та здатність виховувати ці навички в клієнтів. 

Інструкція. Ми приймаємо велику кількість повсякденних рішень, проте є 

такі, що дуже впливають на наше життя (життєво важливі рішення). Для 

прийняття таких рішень корисно використати модель прийняття рішення 

„Крок за кроком”. 

Модель прийняття рішення „Крок за кроком”: 

1. Назвіть приклади рішень, що дуже вплинули на ваше життя (наприклад, 

рішення щодо здоров’я, взаємин із людьми, уживання нікотину, алкоголю чи 

інших психоактивних засобів). Запишіть ці приклади на аркуші паперу. 

2. Назвіть приклади рішень, що вплинули на ваше життя, коли ви були 

підлітком, або приклади рішень, що впливають на життя підлітків зараз. 

Запишіть їх на аркуші паперу. 

3. Назвіть приклади повсякденних рішень і визначте, у чому різниця між 

повсякденними рішеннями й життєво важливими. 

4. Подумайте й дайте відповідь, як поводиться людина, приймаючи 

повсякденні та життєво важливі рішення? Чи є різниця в поведінці? 
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Постарайтеся визначити, у чому полягає ця різниця, згадавши приклади з 

власного життя. Запишіть свої думки на аркуші паперу [10, с. 123 – 124]. 

Б) Вправа „Створення розповіді”. 

Мета: розвиток гнучкості, швидкості й точності мислення. 

Інструкція: „Це завдання треба виконати письмово. Напишіть чотири 

літери: С, О, Л, П. Треба скласти якомога більше пропозицій: перше слово 

повинно починатися на букву С, друге – на букву О, третє – на Л, четверте – 

на П. Наприклад, „Саша дуже любить співати”. Зараз у вас є три хвилини на 

виконання завдання. Почали”. За 3 хв. кожен учасник читає одне речення. Це 

може бути те, яке він сам вважає найбільш вдалим. Потім процедура 

повторюється ще раз. 

Інструкція: „Тепер кожен напише розповідь про нашу групу. Кількість 

слів у реченнях, з яких буде складатися ця розповідь, може бути будь-якою, 

але слова повинні починатися на літери С, О, Л, П. Знаки пунктуації можуть 

ставитися в будь-якому місці. На виконання цього завдання у вас буде п’ять 

хвилин”. 

Обговорення. Коли робота завершена, кожен учасник зачитує свою 

розповідь. Зміст оповідань не обговорюють, не коментують і не оцінюють 

[22, с. 16]. 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа ”Книга рекордів’. 

Мета: сприяти розвитку почуття згуртованості. 

Інструкція: „У нашій книзі рекордів дві частини: змістовна й персональна. У 

змістовній частині відзначено професійні якості учасника, а в персональній – 

особисті, за які кожен із присутніх може бути записаний туди” (Учасники 

утворюють два кола (внутрішнє та зовнішнє). У зовнішньому – стоять, а у 

внутрішньому – пересуваються. Кожен із присутніх має право вибору: що 

говорити своєму партнерові, як розкривати його професійні чи особисті 

якості. За сигналом ведучого внутрішнє коло починає рухатися. Вітання 
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починається словами: „Я обов’язково запишу тебе до книги рекордів, тому 

що...”) [9, с. 210] 

3. Прощання. 

Тренінгове заняття № 8 

Тема: Вольовий потенціал. 

Мета: активізувати бажання студентів зробити внутрішній світ 

гармонічним, сприяти формуванню вольового потенціалу особистості, 

показати шляхи формування вольових рис. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Рефлексія (висловлення думок та почуттів щодо минулої зустрічі). 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Значення волі в професійній діяльності 

соціального педагога”). 

2. Аналіз діагностування за методикою „Дослідження сили волі – вольового 

потенціалу” [5, с. 124 – 126].  

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А)  Аналіз  висловів мудрих людей. 

• Велика воля – це не лише вміння чого-небудь побажати й досягти, а й 

уміння змусити себе відмовитися від чогось, коли це треба 

(А.Макаренко). 

• Наша совість – це сад, а наша воля – це садівник (Сенека). 

• Могутній дух рятує розслаблене тіло (Гіпократ). 

• Щоб виправдатися у власних очах, ми часто переконуємо себе, що не 

можемо досягти мети; насправді ми не безсилі, а безвільні 

(Ф.Ларошфуко). 

• Розчарування – властивість слабких. Не довіряйте розчарованим – вони 

майже завжди безсилі (Г. Флобер). 

• Нещастя буває пробним каменем характерів (Оноре де Бальзак). 
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• Повчай себе сам, тоді ти навчишся чого-небудь у інших (В.Ґете). 

• Мати тверду волю – не значить залишитися без серця (Сабіт  Муканов) 

[10, с. 35 - 36]. 

Б) Вправа „Володій собою”. 

Мета: визначення вольових рис, усвідомлення особистого вольового 

потенціалу. 

Інструкція. Шляхом „мозкового штурму” учасники групи складають 

список вольових рис людини. Після того, як спільний список укладено, 

кожен учасник обирає три риси, які притаманні для нього найбільше. 

Коментуючи свій вибір, зазначає обрані риси в записаному на фліпчарті 

списку. Насамкінець виділені риси тренер ранжує та встановлює провідні 

риси, притаманні переважній кількості учасників. Після закінчення роботи 

кожен учасник упевнено промовляє вислів „я володію собою тому, що...”, 

додаючи свій варіант кінця вислову [10, с. 36]. 

В) Вправа „Ні – розмова”. 

Мета: активізувати вольові риси особистості. 

Інструкція. Учасникам запропоновано поділитися на пари самостійно 

вибравши позицію „ні” чи „так”. Партнерам необхідно вести активний 

діалог упродовж 1 – 2 хвилин, дотримуючись умови: ті, хто обрав „так”, 

увесь час щось наполегливо пропонують, а ті, хто обрав „ні”, мають все 

заперечувати ввічливо, але впевнено. Обговорення. Група оцінює, як парам 

вдалося дотримуватися „Ні – розмови” [10, с. 33]. 

Г) Вправа „Прокурор і адвокат”. 

Мета: уміння взаємодіяти й відстоювати свою точку зору. 

Інструкція. Учасники об’єднуються у дві групи (довільно). Одна грає 

роль „прокурора”, інша – „адвоката”. Хтось із групи сідає в коло за жеребом 

або в міру психологічної готовності. Група починає висловлюватися, 

„адвокати” акцентують увагу на позитивних рисах того, хто сидить у центрі, 

підсилюють їх, наводять приклади на підтвердження, а „прокурори” 

аргументовано доводять зворотне [9, с. 78]. 
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Обговорення. У ролі кого було важче саме почувати? Чому? 

Д) Вправа гештальт-терапії „Сила мови”.  

Інструкція: Групу поділено на підгрупи по 4-5 осіб у кожній. Дивлячись в очі 

партнерам, скажіть 3 фрази, починаючи кожну словами: „Я повинен...”. 

Потім замініть у них слова „Я повинен...” на „Я віддаю перевагу...”, 

зберігаючи незмінною іншу частину висловлювання. Подивіться, чи веде 

заміна необхідності бажанням до відчуття свободи й полегшення. Те ж 

виконайте з фразами, що починаються зі слів „Я не можу...” – „Я не хочу...”, 

„Мені треба...” – „Я не хочу...”, „Я боюся, що...” – „Я хотів би...”, „Мене 

обурює...” – „Мене захоплює...”. 

Обговорення: „Я повинен...”, „Я не можу...” заперечують здатність людини, 

яка вимовляє їх, бути відповідальною. Змінюючи мову, можна зробити крок 

до підвищення відповідальності за власні думки, почуття та дії [22, с. 21]. 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Чарівний килим”  

Мета: згуртування групи, установлення позитивного клімату. 

Інструкція. Учасників об’єднано в чотири групи. Кожна підгрупа повинна 

поміститися на невеликому килимі розміром 50 х 50 см, не переступаючи за 

межі килима, виконати написану на звороті інструкцію, щоб „килим 

полетів”. Учасники намагаються перевертати частинами цей килим, не 

порушуючи правила, і читають слово „посміхніться”. Потім усі посміхаються 

один одному та займають місце в колі. 

Обговорення: Які прийоми використано для виконання завдання? Які 

проблеми виникли і чому? Який настрій у групі після виконання вправи? 

[2, с. 96] 

3. Прощання. 

Тренінгове заняття №9 

Тема: Рефлексивні здібності. 
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Мета: формування навичок взаємодії з використанням вербальних і 

невербальних компонентів та вміння рефлексувати з приводу того, що 

відбувається навколо. 

І. Вступна частина.  

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа – розминка: техніка „Циклон-імпровізатор”. 

Мета: розвинути вміння учасників концентруватися на собі, своїх 

переживаннях та відчуттях, схильність до аналізу й рефлексії. 

Інструкція. Проводиться під записи ритмічної, енергійної музики, що 

створює позитивний емоційний фон. Заплющіть очі та згадайте найбільш 

чисте, легке повітря, яким ви дихали коли-небудь. Повільний плавний вдих – 

і легке, чисте повітря наповнює руки, плечі; видих – і воно виходить. Вдих – 

повітря заповнює ваші гомілки, стегна, живіт, груди; видих – і воно плавно 

виходить через ноги. Вдих – повітря заповнює все тіло. Властивості повітря 

тепер – властивості вашого тіла. Легкість, прозорість, невагомість. І ось ви 

вже набираєте силу вітру... Уявіть собі, що ви – циклон, що зароджується 

десь в океані. З кожною хвилиною ви набираєте силу й водночасз легкістю, 

граючись, постійно міняєте напрямок і швидкість. Ви то женете високу пінну 

хвилю до берега, то різко зменшуйте швидкість і раптово повертаєте в інший 

бік. Ви непрогнозовані, тому що вам цікава імпровізація, і ви самі не знаєте, 

що зробити наступної секунди. Вас захоплює сам процес перевтілень, вам 

цікаво спостерігати за тим, яке враження ви справляєте на людей [12, с.14 –

15]. 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Рефлексивні здібності”). 

2. Аналіз діагностики рівня рефлективності [21]. 

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Вправа „Взаєморозуміння”. 
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Мета: сприяти взаєморозумінню між учасниками групи, розвивати 

рефлексивні здібності, сприяти груповій згуртованості. 

Інструкція. Об’єднатися в пари та виконати таке завдання: розіграти 

бесіду з людиною, яка є авторитетною в колективі, але для вас не є зразком 

наслідування; програвши ситуацію, помінятися  ролями. 

Обговорення: Яка роль далася Вам найважче? Чи відразу ввійшли в 

контакт? Чи вдалося вам подолати труднощі в спілкуванні з цією людиню? 

[7, с. 127 – 128]. 

Б) Вправа „Самоаналіз”. 

Мета: сприяти самоаналізу проблеми кожного учасника, 

проаналізувати власну проблему труднощів студентів у спілкуванні; 

намагатися знайти шлях вирішення проблеми. 

Інструкція. Зараз подумайте та письмово дайте відповіді на такі 

запитання: Яка риса мого характеру заважає мені вступити в контакт? Що я 

можу зробити, щоб ця риса характеру зникла під час спілкування? 

Обговорення: Чи відразу вдалося віднайти в собі рису характеру, яка 

призводить до труднощів спілкування? Чи вдалося знайти шлях подолання 

власних проблем? Чи змогли б ви виявити причину власної проблеми і, 

знайшовши правильний шлях її подолання, ефективно спілкуватися в 

колективі? [7, с. 128] 

В) Вправа „Секрет”. 

Мета: формування рефлексивності, методів самоаналізу.  

Інструкція: Спробуйте віднайти в собі приховані особливості. Ми 

зробимо це таким чином: уявіть, що божевільний вчений створив робота – 

вашу точну копію. Ваш двійник ідентичний вам в усіх деталях. Він – 

знаряддя зла, тому Ви не хочете, щоб люди сприймали його замість вас. Що у 

вас є такого, що неможливо продублювати? Як люди могли б викрити 

підміну? Якщо є хтось, хто знає ваші секрети, чи зможе він скористатися 

цим, щоб ідентифікувати вас? Обговорення: Який найважливіший секрет Ви 
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відкриєте в останню чергу, щоб самому впевнитися, що ви – це ви, а не ваша 

копія? [17, с. 45]. 

Г) Вправа „Допомога іншому”. 

Мета: розвиток комунікативних і рефлексивних навичок. 

Напишіть на аркушах наперу „Я б хотів у собі краще зрозуміти...” і 

протягом десяти хвилин опишіть, що у вашій поведінці, взаєминах з іншими 

людьми, думках, почуттях Вам найменш зрозуміло. Ви пишете для себе, тому 

не потрібно оприлюднювати того, чого Ви не хочете. Тепер виберіть одну зі 

своїх проблем для обговорення. Розбийтеся на пари. Визначіть, хто 

допомагає, а хто приймає допомогу. Використовуйте набуті знання, відкриті 

запитання, парафразування. Після закінчення той, кому допомагали, 

поділиться зворотною інформацією, а той, хто допомагав, поділиться своїми 

враженнями.  

Обговорення вправи. Яку користь принесла ця вправа? Які висновки 

Ви для себе зробили? [19, с. 90] 

Д) Вправа „Мій портрет очима групи”. 

Мета: уміння взаємодіяти з групою, самопрезентувати себе, бути 

толерантним і витриманим. 

Інструкція. Кожен із учасників віфдповідно до психологічної 

готовності намагається висловити свої уявлення про те, яким його уявляє 

група, якими є відчуття в кожного члена групи про нього, яким у цілому є 

групове відчуття щодо нього. Група виступає в ролі колективного експерта, 

але виправляє учасника, який висловлює свої уявлення тільки в разі дуже 

значної розбіжності зі справжнім сприйняттям групою цієї людини. 

Обговорення. Що дала Вам ця вправа? Чи завжди людина здатна ефективно 

взаємодіяти з групою? Що на це впливає? [9, с. 78] 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Рефлексія”. 
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Мета: зняти ймовірні негативні наслідки роботи в групі, дати змогу 

проговорити всі нез’ясовані ситуації. 

Інструкція. Варіанти можуть бути такі: згадати виконану в групі роботу 

та продовжити фразу: Я знайшов... Мене здивувало... Я відчув... Думаю що... 

Сьогодні мене дратувало... Мені дуже сподобалося... [22, с. 14]. 

3. Прощання. Стати в коло. Покласти руки один одному на плечі. 

Привітно подивитися один на одного й попрощатися. 

Тренінгове заняття № 10 

Тема: Здатність до саморозвитку. 

Мета: сприяти внутрішній мотивації до саморозвитку в професійній сфері, 

актуалізувати потреби в саморозвитку, усвідомлювати можливості 

професійного зростання. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Очікування. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа – розминка „Тиждень”. 

Мета: покращення настрою, сприяння піднесенню командного духу. 

Інструкція: об’єднатися в команди, наприклад, за стилем одягу: 

діловий, романтичний, спортивний. Кожному учаснику запропоновано аркуш 

із певним днем тижня. За сигналом ведучого учасники перевертають листки 

та швидко шикуються за днями тижня. Перемагає команда, яка першою 

виконала завдання [18, с. 60 – 61]. 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні-лекція „Професійне самовдосконалення та здатність до 

саморозвитку”). 

2. Аналіз діагностування (визначення рівня саморозвитку в професійно-

педагогічній діяльності). 

3. Інтерактивні ігри та вправи. 
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А) Вправа „Потрібен соціальний педагог”  

Мета: рефлексія професійних вимог, їхня відповідність особистісним 

очікуванням, мотивація до подальшої діяльності. 

Інструкція: учасникам потрібно скласти й записати анонімне рекламне 

оголошення (3 – 4 речення) про прийом на роботу соціальним педагогом у 

школу  для взаємодії з девіантними молодшими школярами, потрібно вказати 

власні професійні й особистісні якості. Оголошення складають на стіл, 

учасники виступають у ролі директора школи й виставляють бали кожному 

оголошенню: „0” – не взяв би на роботу; „1” – потрібна додаткова співбесіда; 

„2” – узяв би на роботу. Обговорення: зачитуються оголошення з 

мінімальною та максимальною кількістю балів. Якими є вимоги до 

соціального педагога? Які вимоги легше за все задовольнити? Які дуже 

складно? [18, с. 60 – 61] 

Б) Вправа „Сильні сторони”.  

Мета: аналіз своїх сильних  якостей. 

Інструкція. Зараз кожен з вас подумає про свої сильні сторони. Що ми 

маємо на увазі, коли говоримо про „сильні сторони”? Пригадайте життєві 

ситуації, коли ви були задоволені собою й зрозуміли, що успіху ви досягли 

завдяки своїм індивідуальним особливостям. Не обов’язково говорити тільки 

про позитивні риси характеру, важливо відмітити те, що є точкою опори в 

різні моменти життя. Важливо, щоб той, хто говорить, не відмовлявся від 

своїх слів, не зменшував своєї гідності, говорив прямо, без будь-яких „але”, 

„ні” (3 хвилини). Інші члени групи – лише слухачі, які не висловлюються. 

Той, хто висловлюється, не зобов’язаний обґрунтовувати чи пояснювати свої 

сильні якості.  

Обговорення. Учасники обговорюють (у малих групах), як могли б 

вони, опираючись на свої сильні якості, зробити щось по-справжньому цінне, 

не обмежуючись лише індивідуальними інтересами й потребами (30 хвилин). 

Потім учасники повертаються в загальне коло й розповідають, як вони 

збираються використовувати свої сильні якості [7, с. 93 – 94]. 
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В) Вправа „Акторський відбір” 

Мета: розвиток лідерських якостей, умінь відповідати за себе та за 

інших. 

Інструкція. Учасники групи по черзі займають місце в „акторському 

кріслі”. Кожен із тих, хто знаходиться в колі, виконує роль режисера, 

здійснюючи відбір на ту чи іншу роль (успішний соціальний педагог, 

відомий учений…). Вправа триває до того часу, поки відбір в „акторському 

кріслі” не пройде кожен учасник групи.  

Обговорення: Які були ваші відчуття, коли Ви перебували в 

„акторському кріслі”? Які ролі найбільше відображають Вашу сутність? Які 

ролі, на вашу думку, Вам не підходять? [7, с. 94]. 

ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Комплімент”. 

3. Прощання. 

Тренінгове заняття №11 

Тема: Самооцінка. 

Мета: виробити в учасників систему переконань, властивих людині з 

адекватною самоцінкою; відпрацювати навички впевненої поведінки, 

управління собою та взаємодію з іншими; формувати позитивне 

самовідношення особистості. 

І. Вступна частина. 

1. Привітання. 

2. Повторення правил роботи в „Т” - групі. 

3. Очікування. 

4. Оголошення теми заняття. 

5. Емоційна вправа – розминка „Психологічне зростання”. 

Інструкція: „Заплющіть очі та встаньте за зростом від найменшого 

до найвищого. Зліва направо. Заборонено перемовлятися, можна 
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визначати своє місце за допомогою рук”. Обговорення: Хто вгадав свій 

зріст? Хто занизив або завищив свій зріст? Чому? [22, c. 21] 

ІІ. Основна частина. 

1. Інформування (міні – лекція „Самооцінка”). 

2. Аналіз анкетування „Вербальна самооцінка” [21, с. 48 – 49]. 

3. Інтерактивні ігри та вправи. 

А) Вправа „Про мене сказали б”. 

Мета: розвинути вміння рефлектувати та оцінювати особливості 

власної професійної спрямованості. 

Інструкція. Пропонується оцінити особливості власної професійної 

спрямованості у відсотковому відношенні за своїми спостереженнями й 

презентувати їх по черзі, продовжити фразу: „Про мене сказали б, що я на 

(х % соціальний педагог, комунікатор, організатор)”. Обговорення: Чи важко 

було виконувати вправу? Чому? [7, с. 63] 

Б) Вправа „Хто я”. 

Мета: виявити особливості індивідуального самосприйняття, 

осмислити, наскільки цілісним є образ власного „Я”. 

Інструкція. Напишіть у стовпчик цифри від 1 до 20 і 20 разів 

відповідайте на запитання „Хто я?”; використовуйте характеристики, риси, 

відчуття та інтереси для опису себе, починаючи кожне речення із займенника 

„Я – ...”. Після завершення роботи кожен може голосно прочитати свій 

перелік решті групи й відрефлексувати ті почуття, емоції, думки, які 

виникали під час виконання цього завдання. Після цього учасники 

утворюють групи з 2– 3 осіб і зачитують один одному самоописи, одночасно 

заповнюючи таблицю, яка має 4 колонки („Я” – тілесне, „Я” – емоційне, „Я” 

– соціальне, „Я” – розумове). Обговорення: Що, можливо, збентежило Вас? 

Що було найважчим у процесі виконання вправи? [9, с. 77]. 

В) Вправа „Самокритика”. 

Мета: формування самокритичності, перцептивних і рефлексивних 

умінь, толерантності. 
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Інструкція. У кожної людини є своє власне уявлення про те, що робить 

її унікальною, неповторною, відрізняє від інших. Водночас мимоволі виникає 

запитання, чи розділяють ті, хто її оточує, цю думку. Учасники беруть аркуші 

паперу, підписують їх, ділять на три смуги по вертикалі. 1 графа: „Хто я?” – 

10 слів-епітетів. 2 графа: „Як на це запитання відповіли б ваші батьки, 

знайомі?” 3 графа: на це саме запитання відповідає хтось із групи. Хто саме, 

учасник визначає сам. Потім кожен забирає свій аркуш, порівнює відповіді. 

Визначає, у чому характеристики схожі. Можна визначити домінантну лінію 

поведінки – вона повторюється в усіх трьох характеристиках. Згодом підра-

хування кількості збігів. За кількістю збігів можна зробити висновок про 

ступінь відвертості людини. Обговорення: Заповнення якої графи було 

найшвидшим, важким? Чому? [9, с. 77] 

Г) Вправа „Проективний малюнок” 

Мета: розвиток уміння бачити свої найголовніші якості та особливості, 

опосередковане самовираження. 

Інструкція. Тренер пропонує виконати 2 малюнки: „Я такий, який є” і 

„Я такий, яким хочу бути” (5 хвилин). Малюнки не підписують. Усі малюнки 

розкладають у центрі кімнати. Довільно обирають один, кожен по черзі 

розповідає, що він бачить на малюнку не формальний опис, а свої відчуття 

від малюнка: яким є автор, як бачить себе, що хотів би змінити в собі. Усі 

висловлюються по черзі (автор малюнка не називає себе). Після того, як усі 

охочі висловляться, визначають автора. Потім автор називає себе, розповідає, 

що він хотів виразити своїм малюнком, відзначає репліки, які йому 

найбільше сподобалися. У такий спосіб обговорюються всі малюнки. 

Обговорення. Чи зрозуміли учасники групи Ваш малюнок? Як Ви вважаєте, 

чому? [9, с. 78] 

Д) Аналіз східної мудрості: „Той, хто, дійсно, розуміє себе, здатний 

стояти на власних ногах”. 

Ж) Аналіз рис людини, яка приймає себе. 

Риси людини, яка приймає себе: 
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Твердо вірить у певні цінності та правила: готова захищати їх, навіть 

якщо група їх не приймає. Почувається так упевнено, що може змінити їх, 

якщо новий досвід і докази інших доведуть помилку. Здатна діяти згідно зі 

своїм досвідом, без перебільшеного почуття провини, навіть якщо інші 

засуджують, та не жалкувати про зроблене. Не марнує часу на переживання з 

приводу того, що буде, що вже сталося і що діється зараз. Вірить, що зуміє 

зарадити собі, незважаючи на помилки та невдачі. Почувається рівною 

стосовно інших: ані гіршою, ані кращою – незалежно від відмінностей у 

здібностях, походженні, ставленні інших. Природно приймає свою цінність і 

цікавість для інших людей, принаймні для тих, чиє товариство обирає. Їй 

удається приймати похвалу без удаваної скромності, компліменти без 

почуття провини. Чинить опір, коли хтось хоче над нею домінувати. Відверто 

висловлює думки й не приховує того, що нею керують імпульси та прагнення 

– від злості до кохання, від смутку до щастя, від глибокої відрази до повного 

прийняття. Уміє отримувати істинне задоволення від різних речей: праці, 

забави, творчого вираження себе, товариства та пустування. Чутлива до 

потреб інших людей, шанує звичаї та добре знає, що не може бути щасливою 

за рахунок інших [19, с.91]. 

 ІІІ. Заключна частина. 

1. Підбиття підсумків тренінгу. Самозвіт учасників. 

2. Вправа „Аналіз прав людини на впевненість”. 

Щоб відчувати себе впевненою, людина повинна мати „внутрішній 

дозвіл” на це: право на впевненість; право бути незалежною, побути одній, на 

успіх, бути вислуханою та прийнятою всерйоз; отримати те, за що платиш; 

право мати права, право відмовити в проханні, не відчуваючи провини; право 

просити те, що хочеш; право робити помилки й бути відповідальною за них. 

Паралельно із зачитуванням прав їх коротко коментують. Після закінчення 

тренінгу учасникам пропонують завершити фразу: „Я добре вмію...”, а потім 

закріпити твердження: „Зараз ви сказали, що вмієте робити краще за всіх, і 

сказали це дуже впевнено, тому що ви, дійсно, це знаєте та реально оцінюєте 
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свої сили. Тому зараз ми закінчуємо наш тренінг із тим, що кожен із нас 

відчуває впевненість у собі та своїх силах, а настрій у всіх відмінний” 

[22, с. 18]. 

3. Прощання. 
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Додаток Н 

Оновлена тематика навчальних дисциплін щодо проблематики девіантності в дітей молодшого шкільного віку 

№ 
Навчальна 

дисципліна 
Модуль Тема Оновлена тематика 

1 
Соціальна 

педагогіка 

Девіантна 

поведінка як 

проблема 

соціально-

педагогічної 

роботи 

 

 

Напрями 

професійної 

діяльності 

соціального 

педагога з 

молодшими 

школярами 

девіантної 

поведінки 

 

Молодші школярі девіантної поведінки як 

об’єктивна реальність сучасної дійсності. Причини 

розвитку девіацій у виокремленому віці. Категорії 

девіантних молодших школярів. Особистісні властивості 

досліджуваних дітей. Фактори ризику виникнення 

девіантності в молодшому шкільному віці та умови 

їхнього впливу на дітей. Соціальне  оточення девіантних 

молодших школярів. Характеристика та класифікація 

видів девіантної поведінки в молодших школярів.  

 

          Соціальні ролі фахівця, що працює з молодшими 

школярами девіантної поведінки (експерт, посередник, 

духовний наставник, захисник інтересів, соціальний 

терапевт, організатор дозвілля). Функції соціального 

педагога під час взаємодії з дітьми виокремленої 

категорії. Взаємодія соціальних педагогів, психологів, 

педагогів, правоохоронних органів у профілактичній 

роботі з молодшими школярами.  
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Продовження додатку Н 

2 

Технологія 

діяльності 

соціального 

педагога 

Технології 

організації 

соціально-

педагогічної 

роботи з 

різними 

групами 

клієнтів 

Технологія роботи 

соціального 

педагога з 

молодшими 

школярами 

девіантної 

поведінки 

Соціально-педагогічні принципи впливу на 

девіантних дітей. Зміст та основні напрями профілактики 

девіантної поведінки з молодшими школярами. Інститути 

превенції девіантної поведінки молодших школярів: сім’я, 

школа. Педагогічна технологія та методи організації 

превентивної діяльності з девіантними молодшими 

школярами. Значення позакласної роботи та соціально-

педагогічної діяльності в попередженні девіантної 

поведінки в дітей молодшого шкільного віку. Програма 

соціально-педагогічної  роботи з девіантними молодшими 

школярами. 

Основна мета та зміст діагностичної діяльності в 

роботі з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Визначення зони проблематики молодшого школяра 

девіантної поведінки, специфічних особливостей 

особистості дітей виокремленої категорії, які провокують 

відхилення в поведінці, навчанні, розвитку. Корекційно-

розвивальна діяльність із молодшими школярами 

девіантної поведінки. Педагогічна корекція девіантної 

поведінки в дітей молодшого шкільного віку. Основні 

напрями педагогічної корекції під час навчально-

виховного процесу та організації дозвілля неповнолітніх. 
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Продовження додатку Н 

3 

Основи 

профілактики 

правопорушень і 

корекція 

відхилень в 

поведінці 

 

Профілактики 

правопорушень 

і корекція 

відхилень у 

поведінці 

 

Агресивна 

поведінка 

 Агресія в молодшому шкільному віці. Типи агресії 

у молодших школярів. Корекція та профілактика  

агресивної поведінки. 

Соціально-

педагогічна 

технологія 

попередження та 

корекції 

делінквентної 

поведінки дітей 

молодшого 

шкільного віку 

Завдання соціально-педагогічної роботи з 

попередження дитячої  злочинності серед молодших 

школярів. Причини  виникнення та поширення 

делінквентної поведінки дітей молодшого шкільного віку. 

Напрями соціально-педагогічної роботи з попередження 

дитячої злочинності. Шляхи взаємодії соціального 

педагога з сім’єю щодо попередження злочинності серед 

молодших школярів. 

Діагностична робота з визначення схильності до 

делінквентної поведінки молодших школярів. Рівні 

сформованості правових норм поведінки в дітей 

молодшого шкільного віку. Рання встановлена 

делінквентність. Рівні делінквентної поведінки молодших 

школярів.  

Соціально-педагогічна технологія попередження 

злочинності серед дітей молодшого шкільного віку.  

Корекція делінквентної поведінки молодших школярів.  
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Додаток П 

Вищий навчальний комунальний заклад „Балтське педагогічне училище” Одеської області 

(повне найменування вищого навчального закладу) 
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                                                                                                                               Заступник директора 

                                                                                                                                   з навчальної роботи 

                                                                                                                   Лугова О. П. 

„29” серпня 2015 року 
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напрям підготовки 0101 „Педагогічна  освіта” 
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спеціальність  5.01010201 „Початкова освіта” 

(шифр і назва спеціальності) 

Додаткова спеціалізація  „Соціальний педагог” 

(назва спеціалізації) 
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1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

1 ESTS  

Галузь знань 

      0101„Педагогічна освіта” 

(шифр і назва) 
 (за вибором)                   - 

 
Напрям підготовки  

501010201 „Початкова 

освіта” 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  вчитель 

початкової освіти, 

соціальний педагог 

  

Рік підготовки:  

Змістових модулів –  3р.10міс. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

проект, рецензування 

статті  

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  

36 

УІІ - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних 2 год. – VІІ с. 

 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 молодший спеціаліст 

10 год.  - 

Практичні, семінарські 

8 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

 6  - 

Індивідуальні завдання: 12 

год.  

Вид контролю: залік    

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до  індивідуальної роботи 

становить:для денної форми навчання – 15% 



328 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета спецкурсу визначена з врахуванням специфіки діяльності соціального 

педагога з девіантними молодшими школярами: сформувати в майбутніх соціальних 

педагогів підготовленість до роботи із зазначеною категорією дітей. Особливу увагу 

приділено основним напрямам діяльності соціального педагога з молодшими 

школярами девіантної поведінки: визначення неповнолітніх групи ризику, 

діагностування девіантності в навчально-виховному процесі, соціально-педагогічна 

профілактика девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку, корекційно-

розвивальна діяльність соціального педагога, утворення розвивального простору для 

розвитку позитивних якостей особистості молодшого школяра. 

Завдання запропонованого спецкурсу: сформувати в студентів цілісне 

уявлення про девіантних молодших школярів як певну соціальну групу; визначити 

основні види девіантної поведінки молодших школярів та їхне особливості; 

забезпечити процес навчання та засвоєння знань, умінь і навичок у обсязі, 

необхідному для формування в студентів компонентів моделі підготовленості до 

роботи з вищезазначеною категорією дітей; підготувати студентів до 

профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки. 

Студенти повинні оволодіти такими знаннями: про девіантність в 

молодшому шкільному віці як соціальний і психолого-педагогічний феномен; про 

особливості формування девіантної особистості молодшого школяра; про 

детермінанти девіантності; про особливості профілактичної, діагностичної, 

корекційно-розвивальної, реабілітаційної діяльності соціального педагога з 

девіантними молодшими школярами. 

Студенти повинні опанувати вміннями й навичками в роботі з 

молодшими школярами девіантної поведінки: планувати форми та способи 

соціально-педагогічної роботи; володіти методами й методиками діагностики, 

корекції та реабілітації девіантних молодших школярів; прогнозувати розвиток 

особистості девіантних учнів початкових класів; передбачати проблеми, труднощі в 

професійній діяльності; ефективно надавати профілактичну допомогу та створювати 
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корекційно-виховний вплив, визначати стратегію співпраці з девіантними 

неповнолітніми; аналізувати результати власної професійної діяльності, своєчасно 

корегувати і усувати недоліки. 

Розроблено спеціальний курс, спрямований на реалізацію цілей: сприяти 

формуванню професійно значущих особистісних якостей соціального педагога; 

сформувати в студентів здатність до самоаналізу, самоконтролю, пошукової творчої 

активності; мобілізувати студентів на самостійну роботу щодо вивчення 

проблематики девіантології молодшого шкільного віку; формувати підготовленість 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. Особливістю 

запропонованого курсу є взаємозв’язок теоретичного блоку з практичним (засвоєння 

методів, форм професійної діяльності соціального педагога з молодшими 

школярами девіантної поведінки). 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Девіантна поведінка молодших школярів. Визначення дефініції 

„девіантна поведінка молодших школярів”. Сучасні негативні утворення в дітей 

молодшого шкільного віку. Специфіка девіантної поведінки молодших школярів. 

Стратегії девіантної поведінки учнів початкової школи (задоволення вимог, 

реалізація влади, вчинення помсти). Рівні  девіантної поведінки за ступенем 

соціальної небезпеки (неслухняність, пустощі, бешкетництво, проступок, 

негативізм, упертість, капризи, свавілля, грубість, зухвалість, недисциплінованість, 

правопорушення). Детермінація девіантності в молодшому шкільному віці. 

Тема 2. Класифікація та характеристика девіантної поведінки молодших 

школярів. Основні групи відхилень у поведінці молодших школярів: антисоціальна 

поведінка, аутодеструктивна, асоціальна. Характеристика делінквентної, адиктивної, 

психопатологічної поведінки молодших школярів. 

Тема 3. Особливості взаємодії фахівців соціономічної сфери з  

девіантними молодшими школярами. Основні форми професійної взаємодії з 

девіантними молодшими школярами фахівців соціономічної сфери в ракурсах 

наукових розробок сучасності. Соціально-педагогічна підтримка й супровід 



330 

молодших школярів девіантної поведінки. Соціально-педагогічна діяльність із 

девіантними молодшими школярами.   

Тема 4. Технології соціально-педагогічної діяльності з девіантними 

молодшими школярами. Превенція девіантної поведінки в молодшому шкільному 

віці: мета, завдання, форми, принципи, технології. Специфіка діагностичної  

діяльності соціального педагога щодо проблематики девіантності в учнів 

початкових класів. Особливості використання технологій індивідуальної та групової 

роботи в соціально-педагогічній корекції. Сутність соціально-педагогічної 

реабілітації девіантних дітей молодшого шкільного віку.   

Тема 5. Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Сутність поняття „підготовленість 

до роботи з девіантними молодшими школярами”. Модель підготовленості 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки. Мотиваційно-ціннісний, особистісний, когнітивний, операційно-

технологічний та оцінно-рефлексивний компоненти підготовленості та їхні 

показники. Взаємозв’язок компонентів підготовленості до взаємодії з девіантними 

молодшими школярами. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л п інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Девіантна поведінка молодших школярів.  2 - 2 - 

Тема 2. Класифікація та характеристика   

девіантної поведінки молодших школярів. 

 - 2 2 - 

Тема 3. Особливості взаємодії фахівців 

соціономічної сфери з девіантними молодшими 

школярами. 

 2 - 2 2 

Тема 4. Технології соціально-педагогічної   2 4 4 4 
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Продовження таблиці „Структура навчальної дисципліни” 

діяльності з девіантними молодшими школярами.      

Тема 5. Підготовленість майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами 

девіантної поведінки. 

 4 2 2 - 

Разом за VII семестр 36 10 8 12 6 

5. Теми практичних занять 

№з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація та характеристика девіантної поведінки 

молодших школярів. 

2 

2 Технології соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними молодшими школярами. 

4 

3 Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

(використання авторського вебсайту). 

2 

 Разом за семестр 8 

 

Тематичний план практичних занять. 

Практичне заняття №1. 

Тема: Класифікація та характеристика девіантної поведінки молодших школярів. 

План 

1. Виступ творчих груп студентів за результатами інформаційних міні-проектів: 

делінквентна поведінка молодших школярів; дромоманія визначеної категорії дітей; 

лихослів’я дітей молодшого шкільного віку; комп’ютерна залежність молодших 

школярів; гемблінг дітей молодшого шкільного віку; хімічна адикція у дітей 

визначеної категорії дітей; агресивна поведінка молодших школярів. 

2. Міні-доповідь про групи відхилень у поведінці молодших школярів 

(антисоціальна, аутодеструктивна, асоціальна поведінка). 

3. Диспут „Особливості девіантної поведінки сучасних молодших школярів”. 
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Практичне заняття №2. 

Тема: Технології соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими 

школярами. 

План 

1.Специфіка діагностичної  діяльності соціального педагога щодо проблематики 

девіантності в учнів початкових класів (ознайомлення з діагностичним 

інструментарієм – робота з авторським вебсайтом). 

2.Розробіть алгоритм побудови програми соціально-педагогічного коригування 

моральних норм поведінки у дітей молодшого шкільного віку.  

3.Розробіть програму профілактики і корекції девіантної поведінки дітей молодшого 

шкільного віку. 

4.Розробіть тренінгову програму профілактики девіантної поведінки дітей 

молодшого шкільного віку. 

Практичне заняття № 3. 

Тема: Технології соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими 

школярами (використання інноваційної фасилітативної технології „Світове кафе”). 

План 

1.Підготовка „Світового кафе”. 

2.Обговорення дискусійних питань: 1 раунд – які методи та форми превенції 

девіантної поведінки найбільш ефективні в роботі з молодшими школярами; 2 – 

сучасні форми реабілітації девіантних молодших школярів; 3 – яка форма 

проведення корекції буде більш вдалою; 4 – в чому виражається фасилітативна 

взаємодія соціального педагога й девіантного учня початкової школи; 5 – якою 

повинна бути програма соціально-педагогічної роботи з девіантним молодшим 

школярем. 

3.Підведення підсумків у вигляді оцінювальної дискусії. 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими 

школярами девіантної поведінки. 
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План 

1. Діагностування показників мотиваційно-ціннісного і особистісного 

компонента підготовленості до роботи з молодшими школярами девіантної 

поведінки. 

2. Діагностування показників когнітивного компонента підготовленості. 

3. Діагностування показників операційно-технологічного компонента 

підготовленості. 

4. Діагностування показників оцінно-рефлексивного компонента 

підготовленості. 

5. Дискусія „Моделювання власної траєкторії розвитку підготовленості до 

взаємодії з девіантними молодшими школярами”. 

6. Тематика самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розробити програму соціально-педагогічної роботи з 

молодшими школярами, яким властива адиктивна поведінка 

(на вибір: комп’ютерна залежність, схильність до азартних 

ігор, до тютюнопаління). 

2 

2 Розробити профілактичне заняття для молодших школярів за 

девіантологічною тематикою. 

2 

3 Розробити заняття з організації дозвілля молодших школярів 

девіантної поведінки. 

2 

 Разом за семестр 6 

7. Індивідуальні завдання 

7. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Девіантна поведінка молодших школярів. 

Індивідуальне завдання: написати рецензію на статтю 

(використання ресурсів авторського сайту „Соціальний 

педагог”); написати реферат, повідомлення, есе щодо  

2 
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Продовження таблиці „Індивідуальні завдання” 

 зазначеної проблематики.  

2 Тема 2. Класифікація та характеристика девіантної поведінки 

молодших школярів. 

Індивідуальне завдання: написати рецензію на статтю 

(використання ресурсів авторського сайту „Соціальний 

педагог”); написати реферат, повідомлення, есе щодо 

зазначеної проблематики. 

2 

2 Тема 3. Особливості взаємодії фахівців соціономічної сфери з  

девіантними молодшими школярами. 

Приклади індивідуальних завдань: розробити зміст технології 

взаємодії суспільних інституцій у процесі здійснення 

соціально-педагогічної підтримки девіантних молодших 

школярів; розробити алгоритм організації супроводу 

девіантних молодших школярів. 

2 

3 Тема 4. Технології соціально-педагогічної діяльності з 

девіантними молодшими школярами. 

Приклади індивідуальних завдань: розробити програму 

профілактики девіантної поведінки молодшого школяра, 

створити програму корекції девіантної поведінки молодшого 

школяра; спроектувати технологічний процес соціально-

педагогічної реабілітації девіантних молодших школярів. 

4 

4 Тема 5. Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до 

роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. 

Приклади індивідуальних завдань: створення проекта 

саморозвитку компонентів підготовленості до взаємодії з 

девіантними молодшими школярами, підготовка есе „Моя 

майбутня взаємодія з девіантними молодшими школярами”. 

2 

 Разом за семестр 12 

 



335 

Методичні рекомендації до організації індивідуальних завдань студентів з 

спецкурсу „Робота соціального педагога з молодшими школярами девіантної 

поведінки” 

Індивідуальна робота включає творчі й індивідуальні навчально-дослідні 

завдання: анотація соціально-педагогічних наукових статей, книг; аналіз відео 

матеріалів; моделювання соціально-педагогічних ситуацій; написання рефератів, 

повідомлень, есе та  їх захист; підготовка сценаріїв, планів проведення соціально-

педагогічних заходів; підготовка психодіагностичних методик відповідно до 

визначеної  проблематики девіантного молодшого школяра; складання фрагментів 

діагностичної, корекційної, профілактичної, реабілітаційної діяльності соціального 

педагога з девіантними молодшими школярами; складання опорних конспектів, 

міні-лекцій; характеристика основних тенденцій інноваційних соціально-

педагогічних технологій  щодо взаємодії з девіантними молодшими школярами. 

       9. Методи навчання: словесні методи – лекція, бесіда; наочні та практичні 

методи (дослідні роботи, проекти); методи проблемного навчання, метод навчальної 

дискусії, метод рольових  та ділових ігор; методи інтерактивного навчання. 

      10. Методи контролю: диференційований залік за семестр; захист рефератів; 

методи усного контролю (усне опитування, ущільнене опитування, соціально-

педагогічні задачі); методи письмового контролю (твір, термінологічний диктант, 

самостійна робота); методи тестового контролю (тестові завдання); методи 

програмованого контролю; методи графічного контролю (таблиці, схеми, діаграми). 

11.Розподіл балів, які отримують студенти 

Рівні 

навчальних 

досягнень  

 

Бали 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

І. 

Критичний 

4 Студент знає незначну частину навчального матеріалу, 

застосовуючи обмежений термінологічний запас соціально-

педагогічних понять, має елементарно сформовані 

соціально-педагогічні вміння та навички; відсутня логічна  
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Продовження таблиці „Розподіл балів, які отримують студенти” 

  послідовність викладу матеріалу; допускає мовленнєві 

помилки. 

ІІ. 

Допустимий 

5 Студент відтворює основний зміст навчального матеріалу, 

часто з помилками і неточностями дає визначення соціально-

педагогічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на 

матеріалі підручника; не прослідковується логічність і 

послідовність викладу матеріалу. Намагається робити 

висновки без підтвердження їх прикладами. 

 6 Студент самостійно, але не повно відтворює навчальний 

матеріал, частково дотримується логіки його викладу; у 

цілому правильно вживає соціально-педагогічні терміни; 

узагальнювати, аналізувати, робити висновки може тільки при 

допомозі викладача, не проявляє творчості при виконанні 

завдань. 

 7 Студент створює достатньо повне висловлювання; може 

наводити приклади з соціально-педагогічної практики, 

методичних журналів; виокремлює деякі ознаки соціально-

педагогічних явищ. При цьому він може відхилятися від теми; 

не завжди визначає основну та другорядну інформацію, 

робить висновки з допомогою викладача. 

8 Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує 

навчальний матеріал в практичній діяльності; встановлює 

найсуттєвіші зв’язки між соціально-педагогічними явищами. 

Відповідь його обґрунтована, логічна, але з деякими 

неточностями. 

 

9 

Студент оперує навчальним матеріалом, узагальнює та 

систематизує навчальну інформацію, формулює висновки і 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях. Під час  
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Продовження таблиці „Розподіл балів, які отримують студенти” 

  відповіді використовує соціально-педагогічні погляди, але не 

висловлює власні судження щодо даної проблематики. 

ІІІ. 

Оптимальний 

10 Студент оперує основним навчальним матеріалом, має 

ґрунтовні знання з навчальної дисципліни, будує послідовне 

повне висловлювання; розв’язує ситуації соціально-

педагогічного змісту, узагальнює і систематизує матеріал в 

межах теми, ілюструє свою відповідь прикладами з життя, 

соціально-педагогічної практики; може припускатись окремих 

мовленнєвих  недоліків. 

 11 Студент відповідно до вимог навчальної програми добре 

володіє соціально-педагогічною термінологією, аналізує 

соціально-педагогічні явища та глибоко розуміє матеріал, 

пов’язуючи його з практикою; самостійно будує чітке логічне 

висловлювання та аргументує їх; самостійно користується 

додатковими джерелами для отримання соціально-

педагогічних знань.   

 12 Студент виявляє міцні і глибокі знання з спецкурсу відповідно 

навчальної програми; виявляє особисту позицію щодо 

соціально-педагогічних явищ та приводить переконливі 

приклади на захист своєї позиції, оригінально формулюючи 

свою думку; творчо виконує індивідуальні та колективні 

завдання, самостійно знаходить додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; 

відповідь характеризується науковістю, дотриманням вимог до 

мовленнєвого спілкування. 

 

12. Методичне забезпечення: програма з спецкурсу; робоча програма з спецкурсу; 

зміст лекцій, презентації лекцій; зміст практичних занять; опорні конспекти; відео 
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матеріали; http://socialworker.at.ua/ Авторський сайт Чусової О. М. „Соціальний 

педагог”. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Алемаксин М. А. Психолого-педагогические факторы правонарушений 

среди несовершеннолетних. Москва: Изд.-во Акад. обществ наук при 

ЦККПСС, 1985. 87 с. 

2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. для 

студ. ВНЗ. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 139 с. 

3. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: навч. пос. Харків: Бурун Книга, 

2011. 160 с. 

4. З досвіду корекційної роботи практичного психолога і соціального 

педагога з дітьми з девіантною та делінквентною поведінкою / упор. 

Ю. А. Луценко. Київ: Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2015. 129 с. 

5. Змановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и 

группы: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 352 с. 

6. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: підручник / за заг. ред. проф. 

А. Й. Капської. Київ: ЦНЛ, 2006. 468 с. 

7. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: учеб. пособ. для 

вузов. Москва: ТЦ Сфера, при участии Юрайт-М, 2001. 160 с. 

8. Павлова М. А. Социально-педагогические технологии работы с 

„трудными” детьми. Волгоград: Учитель, 2011. 232 с. 

9. Педагогика поддержки: учеб.-метод. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин. Москва: Издательский центр 

„Мирос”, 2001. 208 с. 

10. Поліщук В. А. Негативні особистісні утворення в дітей молодшого 

шкільного віку. Практична психологія і соціальна робота. 2002. № 6. С.11–13. 

11. Ромашина С. Я., Майер А. А. Фасилитативная педагогика: учеб. пособ. 

Барнаул: Азбука, 2011. 300 с. 
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12. Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах 

соціокультурного середовища: соціально-педагогічний аспект: монографія. 

Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. 2011. 488 с. 

13. Фіцула М. М., Парфанович І. І. Відхилення у поведінці неповнолітніх: 

шляхи їх попередження та подолання: навч.-метод. посіб. Тернопіль: 

„Навчальна книга–Богдан”, 2008. 432 с. 

14. Харченко С. Я., Краснова Н. П. Робота соціального педагога з дітьми 

девіантної поведінки. Харків: Вид. група „Основа”, 2012. 143 с. 

Допоміжна  

1. Белкин А. С. Внимание – ребенок. Причины, диагностика, предупреждение 

отклонений в поведении школьников. Свердловск: Средне-Уральск. кн. изд-

во, 1986. 128 с. 

2. Василенко Г. В. Особливості та напрями соціально-педагогічної корекції 

поведінки важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку. Вісник 

СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. Севастополь, 2013. Вип. № 144. 

С. 67–71. 

3. Вострокнутов Н. В. Школьная дезадаптация: ключевые проблемы 

диагностики и реабилитации. Москва, 1995. 180 с.  

4. Козубовська І., Товканець Г. Соціальна профілактика девіантної 

поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей в процесі 

професійного педагогічного спілкування. Ужгород: УжДУ, 1998. 196 с. 

5. Кокоренко В. Л., Кучукова Н. Ю., Маршогина И. Ю. Социальная работа с 

детьми и подростками: учеб. пособ. для студ. учреждений высш. проф. 

образования. Москва: Издательский центр „Академия”, 2011. 256 с. 

6. Колесіна Т. Є. Рання профілактика відхилень у поведінці учнів. 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх (Проблеми спільної 

роботи комісії у справах неповнолітніх та органів освіти України): зб. наук.-

метод. ст. Київ: Академпрес, 1994. С. 81. 

7. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): навч. 

посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с. 
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8. Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціально дезадаптованими 

школярами: метод. реком. Київ: ІЗМН, 1997. 158 с. 

9.  Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. Москва: Медпресс, 

2001. 432 с. 

10.  Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. Москва: 

ТЦ „Сфера”, 2001. 480 с. 

11.  Хухлаева О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья 

дошкольников и младших школьников. Москва: Академия, 2003. 184 с. 

12.  Целуйко В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 283 с. 

13.  Чусова О. М. Модель подготовки будущих социальных педагогов к работе 

с девиантными младшими школьниками. Научная дискуссия: вопросы 

педагогики и психологии: материалы международной заочной научно-

практической конференции международной заочной научно-практической 

конференции (Москва, 21 мая 2015 р.). Москва: Интернаука, 2015. С. 52–61. 

14.  Чусова О. М. Особенности подготовленности будущих социальных 

педагогов к работе с девиантными младшими школьниками. Педагогика и 

психология в контексте современных исследований проблем развития 

личности: сборник материалов 9-й международной научно-практической 

конференции (Махачкала, 25 октября 2015 р.). Махачкала: ООО „Апробация”, 

2015. С. 116–119. 

14. Інформаційні ресурси 

1. Електроні ресурси нормативно-правових актів (rada.gov.ua). 

2. http://socialworker.at.ua/ Авторський сайт Чусової О. М. „Соціальний 

педагог”. 

3. Базова література. 

4. Джерела інтернет. 
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Додаток Р 

Удосконалена програма з навчальної практики з урахуванням педагогічних 

умов формування підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки   

Пояснювальна записка 

Педагогічна практика – один із найважливіших складників підготовки 

майбутнього фахівця, зокрема соціального педагога. Практика є 

системоутворювальним чинником професійної підготовки соціального педагога, 

оскільки саме в цьому виді навчальної діяльності найбільш інтенсивно відбувається 

процес формування професійних навичок і здібностей, а також професійно 

значущих особистісних якостей. Вона дає змогу студенту практично спробувати 

свої сили у вибиранні професії, навчитися застосовувати в професійній діяльності 

набуті знання. Особливо це важливо під час оволодіння професіями, задіяних у 

сфері „людина-людина”. Майбутній фахівець повинен мати не лише наукові та 

практичні знання й навички, необхідні для його майбутньої професійної діяльності, 

а й певні вміння.  

Метою навчальної практики є придбання студентами досвіду практичної 

соціально-педагогічної діяльності, становлення професійної спрямованості їхньої 

особистості. 

Після проходження практики студент повинен знати: особливості розвитку 

особистості, яка має психологічні, педагогічні чи соціальні проблеми; методику 

соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю; особливості діагностичної, 

профілактичної, корекційно-реабілітаційної  технології та тренінгових видів роботи; 

сутність і специфіку роботи соціального педагога в сучасних умовах; особливості 

соціально-педагогічної допомоги й підтримки дитини на основі знання її концепцій, 

методик і технологій; основні етичні правила взаємовідносин між членами 

колективу. 

Після проходження практики студент повинен вміти: планувати соціально-

педагогічну роботу, її етапи та засоби діяльності щодо досягнення конкретного 

результату з урахуванням інтересів та індивідуальних особливостей дітей; володіти 
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методикою організації діагностичної, профілактичної, корекційно-реабілітаційної, 

тренінгової, гурткової роботи; ставити конкретні завдання, спрямовані на вирішення 

проблем дитини; ефективно застосовувати групові та індивідуальні методи роботи; 

установлювати й регулювати взаємовідносини; здійснювати вибір засобів, методів і 

прийомів педагогічно компетентного втручання в кризових ситуаціях, які 

виникають у колективі дітей; організувати соціальнозначущу діяльність дітей і 

підлітків; вести цілеспрямоване педагогічне спостереження, аналізувати його 

результати; коригувати свою діяльність та контролювати свої емоції у будь-якій 

ситуації;проводити діагностику особистості дитини й колективу;  прогнозувати 

виховний результат; проектувати соціально-педагогічну програму допомоги дитині. 

Педагогічна практика обов’язкова частина професійної підготовки соціальних 

педагогів. Цей вид практики передбачено в V – VІІ семестрах. Мінімальний 

навчальний час, виділений на кожен вид практики, включає також самостійну 

роботу студентів із підготовки до неї. Освітньо-професійна програма визначає види 

практичної підготовки соціальних педагогів та її терміни на кожен вид: тренінгове 

та клубне заняття для молодших школярів (V – УІ семестр); заняття з діагностики, 

корекції проблематики девіантних молодших школярів, розвивальні заняття (VІІ 

семестр). 

Мета педагогічної практики з додаткової спеціалізації „соціальний педагог” в 

V – VІ семестрі: підготувати студентів до роботи на посаді соціального педагога, 

формувати уміння й навички дослідницької роботи, закріпити методику організації 

тренінгів і корекційних занять. 

Завдання  практики з додаткової спеціалізації „соціальний педагог”: вивчення 

особливостей особистості учнів та формування гуманних відносин між учнями, 

орієнтація учнів на здоровий спосіб життя; забезпечення змістовного дозвілля дітей; 

утворення сприятливих умов для позитивної соціалізації девіантних молодших 

школярів і корекція їхньої поведінки; посередництво у творчому розвитку особи й 

групи; моделювання ситуацій, які  сприятимуть оволодінню молодшими школярами 

новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних емоцій, зміні уявлень дітей 

про своє „Я”.  
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Зміст практичної підготовки можна реалізувати на певних тематичних заняттях. 

№  Зміст 

практичної 

підготовки 

Тематика занять 

1. 

Тренінгове 

заняття 

 

навіщо люди спілкуються, міміка, жести в спілкуванні, який  

я, я і мої друзі, якщо ти людина, якості людей, чим люди 

відрізняються один від одного, мої емоції, як справитися з 

поганим настроєм, як можна передати радість, 

взаємовідносини між людьми, шкільні труднощі, правила 

особистої безпеки, подорож країною „Чуйних та уважних”, 

правила та обов’язки дитини в дитячому оточенні, говорить 

закон 

2. 
Клубне заняття 

заняття клубів: „Чомучки”, „Своїми руками”, „Школа 

етикету”, „Валеологія”, „Про все на світі” 

 

Мета програми тренінгових занять „Я та інші”: формування в дітей 

бережливого ставлення до свого фізичного та психічного здоров’я; формування 

найважливіших соціальних навичок, які мають на меті успішну адаптацію в 

суспільстві.  

Завдання програми тренінгових занять „Я та інші”: 

- усвідомлення дітьми неповторності своєї індивідуальності; 

- формування соціальних навичок; профілактика негативних звичок;  

- формування навичок протистояння груповому тиску; 

- формування адекватності способів поведінки в кризових ситуаціях.  

Суть і характер тренінгу соціальних навичок визначають такі методи, як: 

дискусійні методи (групові дискусії, метод аналізу конкретних ситуацій морального 

вибору, метод розгляду ситуацій із практики); ігрові методи (дидактичні та творчі 

ігри, рольові ігри); сенситивний тренінг (тренування саморозуміння, міжособистої 

чутливості, емпатії, техніки невербальної взаємодії).  
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Тематика клубних занять 

№ Напрям клубу Тематика занять 

1 

Клуб „Чомучки” 
явища природи, життя комах, життя земноводних, життя 

тварин, як починалося людське життя на землі, життя рослин 

2 

Клуб „Своїми 

руками” 

виготовлення виробів із паперу чи тканини, лісові диковинки 

(природний матеріал), веселий олівець-малювець, чарівна 

голочка 

3 Клуб „Школа 

етикету” 

коли ти йдеш у гості, я пишу лист, етикет у громадських 

місцях, ввічливість – це людяність, розмова по телефону 

4 

Клуб 

„Валеологія” 

моє тіло; як не хворіти, коли інші хворіють; ліки, як ними 

правильно користуватися; погода та одяг; як люди 

відпочивають; для чого люди їдять 

5 

Клуб „Про все 

на світі” 

шаради, анограми, метаграми, піктограми, ребуси; зустріч з 

„Пізнайком”; ми до тебе, казко, у гості завітали; музична 

скринька; поле чудес; у світі цікавого 

 

Завдання  практики з додаткової спеціалізації „соціальний педагог” у VІІ 

семестрі: поглибити, розширити спеціальні знання з предметів додаткової 

спеціалізації „соціальної педагогіки”; оволодіти методиками дослідження 

особистості молодшого школяра девіантної поведінки; розвити особистісні 

педагогічні здібності; виховати повагу до професії соціального педагога; набути 

навичок аналізу результатів своєї праці; формувати потребу в самоосвіті. 

Сформувати  уміння: ефективно використовувати професійні знання в 

практичній діяльності; оволодіти культурою спілкування з дітьми; аналізувати, 

прогнозувати та планувати свою роботу на науковій основі; оволодіти діагностико-

прогностичною діяльністю; сформувати вміння спілкуватися з девіантними дітьми 

молодшого шкільного віку та вивчати їхні індивідуальні особливості; навчитися 

планувати й добирати форми корекційної роботи з вищезазначеною категорією 

дітей; збирати, інтерпретувати інформацію та встановлювати  особливості видів 
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девіантності; активізувати власні зусилля дитини для вирішення її проблем; 

проектувати соціально-педагогічну діяльність та  аналізувати її результати. 

Завдання діагностичної, корекційно-розвивальної роботи: актуалізувати 

знання з методології та методів психологічних, педагогічних і соціологічних 

досліджень; закріпити професійні вміння щодо вивчення особливостей особистості 

девіантного молодшого школяра, виявлення його позитивного потенціалу та 

„проблемного поля”; вироблити вміня щодо прогнозування та проектування 

розвитку особистості. 

Зміст практичної підготовки можна реалізувати на певних тематичних заняттях. 

№ Зміст практичної 

підготовки 
Тематика занять 

1 Діагностика особливостей 

особистості та різновидів 

девіантної поведінки 

молодших школярів 

діагностика особливостей особистості 

молодших школярів і вад особистісного 

розвитку девіантних дітей молодшого 

шкільного віку 

2 
Розвиток особистості 

дитини та корекція 

відхилень поведінки 

молодших школярів 

ігри на розвиток уваги, пам’яті, образного та 

логічного мислення учнів молодших школярів; 

корекційні заняття щодо девіантної поведінки 

молодших школярів (за наслідками 

діагностичної роботи) 

Переддипломна практика – один із найважливіших складників професійної 

підготовки соціальних педагогів, завершальний етап практичної підготовки 

майбутнього соціального педагога, під час якого відбувається засвоюєння 

багатофункціональної професійної діяльністі. Методологічною основою практики як 

системного об’єкта служить особистісно-діяльнісний підхід до процесу 

професійного становлення соціального педагога. Мета соціально-педагогічної 

практики: формування професійних умінь та особистісних якостей спеціаліста 

гуманістичної спрямованості, оволодіння на їхній основі видами професійної 

діяльності на рівні, відповідному кваліфікації „молодший спеціаліст”.  
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Завдання переддипломної практики: ознайомлення студентів із різними 

видами й типами соціально-педагогічних закладів; усвідомлення ролі соціального 

педагога, його місця в організації життя й навчання дітей, ознайомлення з 

технологіями професійної діяльності соціального педагога; вивчення нормативно-

правового забезпечення діяльності соціального педагога та сфери його діяльності, 

функціональних обов'язків; формування професійних соціально-педагогічних умінь 

і навичок, створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента; 

засвоєння сучасних соціально-педагогічних технологій взаємодії з соціальними 

сиротами, правопорушниками, дітьми „групи ризику”, девіантними молодшими 

школярами; формування в студентів творчого й дослідницького підходів до 

професійної діяльності; розвиток навичок професійної рефлексії та особистісних 

якостей, необхідних соціальному педагогу в професійній діяльності. 

Студенти під час проходження практики зобов’язані: цілком виконувати 

завдання, передбачені програмою переддипломної практики; дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що діють в організації, що є базою практики; 

вивчати й суворо дотримуватися норм охорони праці та правил пожежної безпеки; 

після закінчення практики надати в училище належним чином оформлену звітну 

документацію. 

Після проходження переддипломної практики студенти повинні знати: 

сутність методів і форм виховання; особливості соціально-педагогічних технологій і 

механізми їхньої реалізації, що використовують у роботі конкретної установи; 

понятійний категоріальний апарат і методологію соціально-педагогічної роботи з 

різними категоріями дітей, які потребують педагогічної підтримки; володіти 

інструментарієм соціально-педагогічного аналізу, проектування та прогнозування; 

зміст діяльності соціального педагога щодо підвищення рівня соціальної адаптації 

дитини, групи дітей за допомогою їхнього особистісного розвитку; особливості 

професійно-етичних взаємин соціального педагога з дитиною, батьками (особами, 

що їх заміняють), вихователями, викладачами. 

Уміти: аналізувати досвід і практику роботи фахівців у галузі соціальної 

педагогіки та свою власну професійну діяльність; організовувати діяльність 
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соціального педагога; сформувати навички педагогічного спілкування з дітьми 

різного віку; виявляти дітей, підлітків, які потребують надання їм необхідної 

допомоги соціального педагога; розробляти плани, конспекти, сценарії  соціально-

педагогічних занять; визначати способи вирішення особистих і соціальних проблем 

дітей, уживати заходів для соціального захисту й реабілітації дітей і молоді; 

організовувати та проводити різноманітні соціально-педагогічні заходи з дітьми, 

підлітками, учителями та батьками; проводити самоаналіз, самооцінку  власної  

діяльності. 

Тематичний план переддипломної практики  

 

Зміст переддипломної практики з додаткової спеціалізації 

„соціальний педагог” 

I день 

1. Ознайомлення з системою роботи соціального педагога в школі (з планом 

роботи на рік, місяць, тиждень). 

2. Спостереження за роботою соціального педагога. 

3. Збір інформації для створення соціального паспорта класу, де навчається 

девіантний молодший школяр. 

№ Види та етапи практики Види діяльності студента 

1 Знайомство з установою, де 

проходить практика, специфікою  

роботи соціального педагога в 

ній. Спостереження за роботою 

соціального педагога. 

Вивчення посадових обов’язків, 

специфіки діяльності та документації  

соціального педагога. Аналіз професійної 

діяльності соціального педагога. 

2 Реалізація поставлених цілей і 

завдань переддипломної 

практики, підбір засобів і методів 

їхньої реалізації. 

Підбір засобів і методик реалізації 

поставлених цілей і завдань. 

Систематизація вибраних засобів, 

методів та їхня реалізація. 

3 Оформлення звітної 

документації. 

Формулювання висновків і рекомендацій 

за виконану роботу. 
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4. Провести соціометричне дослідження в класі, де навчається девіантний 

молодший школяр. 

5. Підбір інформації для створення папки „Стимульний матеріал до 

діагностичної, корекційної, профорієнтаційної, профілактичної роботи”. 

II день 

1. Скласти соціальний паспорт класу, де навчається девіантний молодший 

школяр. 

2. Проведення першого тренінгового заняття із запропонованого циклу. 

3. Проведення заняття на валеологічну тематику. 

4. Індивідуальна робота з  молодшими школярами девіантної поведінки. 

5. Підготовка стимульного матеріалу для папки „Стимульний матеріал до 

діагностичної, корекційної, профорієнтаційної, профілактичної роботи”. 

IІІ день 

1. Проведення другого заняття „Т” - групи. 

2. Провести правознавче заняття за однією із запропонованих тем. 

3. Підготувати виступ на батьківських зборах за однією із запропонованих тем 

щодо проблематики девіантності в молодшому шкільному віці. 

4. Підготувати та провести заняття з психології розвитку особистості молодшого 

школяра. 

5.  Індивідуальна робота з девіантними молодшими школярами. 

6. Підготовка стимульного матеріалу для папки „Стимульний матеріал до 

діагностичної, корекційної, профорієнтаційної, профілактичної роботи”. 

ІV день 

1. Проведення третього заняття „Т”-групи. 

2. Провести заняття щодо організації дозвілля за однією із запропонованих тем. 

3.  Оформити „Куточок соціального педагога”. 

6. Індивідуальна робота з молодшими школярами девіантної поведінки. 

4. Профорієнтаційна робота. 

5. Підготовка стимульного матеріалу для папки „Стимульний матеріал до 

діагностичної, корекційної, профорієнтаційної, профілактичної роботи”.  
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V  день 

1. Проведення четвертого заняття „Т”-групи. 

2. Провести заняття з профілактики наркоманії та СНІДу, адиктивної та 

делінквентної поведінки, уживання алкоголю та тютюну. 

3.  Корекційно-розвивальне заняття з девіантними молодшими школярами. 

4. Індивідуальна робота з молодшими школярами девіантної поведінки. 

5. Оформити папку „Стимульний матеріал до діагностичної, корекційної, 

профорієнтаційної, профілактичної роботи”. 

6. Написання психолого-педагогічної характеристики на девіантного молодшого 

школяра. 

7. Підбиття підсумку роботи. Написання звіту про вид практики.  

Важливим аспектом проходження переддипломної практики для студента-

практиканта є самоаналіз і самоконтроль. Лише за умови постійного самоконтролю 

можлива максимальна ефективність під час виконання завдань практики. Як 

самоаналіз за підсумками переддипломної практики студентам пропонується 

відповісти на такі запитання: (відповіді надано у звіті за підсумками педпрактики в 

письмовому вигляді):  

1. Чи готові Ви працювати з обраної спеціальності?  

2. Чого нового Ви навчилися під час практики?  

3. Що найголовніше в професії соціального педагога Ви дізналися за час практики?  

4. Які цікаві завдання Вам довелося вирішувати під час практики?  

5. Які труднощі виникли у Вас під час практики?  

6. З чим Ви пов’язуєте труднощі, що виникли під час переддипломної практики?  

7. Які успіхи під час практики Вас особливо порадували? Із чим вони пов’язані?  

8. Яким було ставлення до Вас з боку керівника практики за місцем її проходження? 

З чим це ставлення пов’язано?  

9. На що, на Вашу думку, варто звернути особливу увагу під час підготовки 

соціальних педагогів до самостійної трудової діяльності?  

Результати самоконтролю та самоаналізу студента, що проведено під час 

переддипломної практики, треба включити до звіту про результати проходження 
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практики. Письмовий звіт про проходження переддипломної практики з додаткової 

спеціалізації „соціальний педагог” повинен містити наступні структурні елементи: 

мета й завдання практики; загальна характеристика установи – бази практики; опис 

виконаних завдань із кількісними та якісними характеристиками, відповіді на 

запитання анкети. У звіті студент зобов’язаний відобразити вплив практики на 

формування професійних умінь і навичок соціально-педагогічної діяльності. 

Формою звітності студентів із переддипломної практики є щоденник, щоденник 

обліку успішності студента, звіт, характеристика керівника практики від установи, 

де відбувалася практика з рекомендованою оцінкою за практику. 

Оцінка з переддипломної практики має диференційований характер. Під час 

оцінки підсумків роботи студента необхідно брати до уваги виконання програми 

переддипломної практики й реалізація поставлених завдань у повному обсязі, 

активність, відповідальність і творчий підхід практиканта до роботи, якісна 

характеристика продуктивності діяльності, якість підсумкової документації та 

подання її у встановлені терміни. Крім цього, під час підбиття підсумків роботи 

студента беруть до уваги оцінку, виставлену йому керівником практики від 

установи. Оцінку „12-10” отримує студент, який вчасно та в повному обсязі, на 

високому рівні виконав програму переддипломної практики. Документацію 

оформлено відповідно до вимог та надано в зазначені терміни. Оцінка керівника 

практики від установи відмінна. Оцінку „9-7” отримує студент, який виконав 

програму переддипломної практики в повному обсязі з незначним порушенням 

термінів, виявив практичні вміння відповідно до спеціалізацієї, але був недостатньо 

самостійний, ініціативний у професійній діяльності. Документацію оформлено 

відповідно до вимог, проте надано з незначним порушенням термінів. Відгук 

керівника практики від установи позитивний. Оцінку „6-5” отримує студент, який 

виконав програму практики не в повному обсязі, допускав помилки в роботі, які 

свідчать про поверхневі знання з теорії спеціальності. Звітна документація надана 

вчасно, але не в повному обсязі, є серйозні зауваження щодо її оформлення та 

змісту, які вимагали доопрацювання. Відгук керівника практики від установи із 

зауваженнями. Оцінку „4” отримує студент, який не виконав програму практики. 
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Звітну документацію не представлено. Відгук керівника практики від установи 

негативний, або зовсім не представлений. Заключний етап переддипломної 

практики, на якому аналізують її результати, проходить у формі підсумкової 

науково-практичної студентської конференції, яка має звітний характер.  
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Додаток С 

Оновлена тематика курсових робіт 

1. Девіантний молодший школяр як об’єкт соціальної педагогіки. 

2. Соціально-педагогічний супровід молодших школярів. 

3. Субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра. 

4. Соціально-педагогічна робота з важковиховуваними молодшими школярами. 

5. Попередження тютюнопаління у дітей молодшого шкільного віку. 

6. Організація соціально-педагогічної роботи з агресивними молодшими 

школярами. 

7. Соціально-педагогічний супровід обдарованих молодших школярів в 

загальноосвітній школі. 

8. Попередження адиктивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. 

9. Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми. 

10.  Педагогічна та соціальна занедбаність молодших школярів як об’єкт 

соціально-педагогічної діяльності. 

11.  Попередження одиничних випадків вживання алкоголю молодшими 

школярами в роботі соціального педагога загальноосвітньої школи. 

12.  Лихослів’я у молодшому шкільному віці. 

13.  Соціально-педагогічні технології роботи з дезадаптованими молодшими 

школярами. 

14.  Соціально-педагогічна реабілітація девіантної поведінки молодших школярів. 

15.  Соціально-педагогічна технологія формування здорового способу життя 

молодших школярів. 

16.  Соціально-педагогічна підтримка молодших школярів „групи ризику”. 

17.  Основні напрямки соціально-педагогічної роботи з девіантними молодшими 

школярами. 

18.  Комп’ютерна залежність молодших школярів та методи її превенції. 

19.  Взаємодія соціального педагога і практичного психолога загальноосвітньої 

школи в превенції соціальних девіацій у дітей молодшого шкільного віку. 

http://studentam.net.ua/content/view/10319/100/
http://studentam.net.ua/content/view/10317/100/
http://ukrreferat.110mb.com/human/soc_ped/deviant.html
http://studentam.net.ua/content/view/8064/100/
http://studentam.net.ua/content/view/8064/100/
http://studentam.net.ua/content/view/8084/100/
http://studentam.net.ua/content/view/8084/100/
http://studentam.net.ua/content/view/8051/100/
http://studentam.net.ua/content/view/8051/100/
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20.  Бродяжництво дітей молодшого шкільного віку як соціально-педагогічна 

проблема.  

21.  Соціально-педагогічна діагностика відхилень у поведінці молодших 

школярів. 

22.  Корекція адиктивної поведінки молодших школярів.  

23.  Зміст і основні напрями роботи соціального педагога з девіантними 

молодшими школярами. 

24.  Запобігання дитячій жорстокості в молодшому шкільному віці. 

25.  Соціально-педагогічні напрями роботи з протиправною поведінкою 

молодших школярів. 

26.  Профілактика шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку. 

27.  Соціально-педагогічна діяльність з молодшими школярами схильними до 

нечесної поведінки. 

28.  Соціально-педагогічна робота з батьками молодших школярів „групи 

ризику”. 

29.  Казка як засіб профілактики девіантної поведінки молодших школярів. 

30.  Молодший шкільний вік та ризик розвитку девіантної поведінки. 

31.  Соціально-педагогічна технологія попередження злочинності серед дітей 

молодшого шкільного віку. 

32.  Профілактика та корекція комп’ютерної залежності молодших школярів. 

33.  Зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з девіантними молодшими 

школярами. 

34.  Роль сім'ї в попередженні девіантної поведінки молодших школярів. 

35.  Діагностика та корекція асоціальної поведінки у молодших школярів. 

36.  Особливості соціально-педагогічної діяльності з коригування моральних 

норм поведінки молодших школярів. 
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Додаток Т 

Узагальнені дані діагностування підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на 

прикінцевому етапі експерименту в експериментальній та контрольній групах 

Додаток Т.1 

 Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки за показниками настановчого 

критерію (мотиваційно-ціннісний компонент) 

 

 Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у

д
ен

ті
в
 

Рівні 

Критичний Допустимий Оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – позитивна мотивація до взаємодії з девіантними молодшими 

школярами 
ЕГ 

2014р. 
51 15 29,4 20 39,2 16 31,4 

ЕГ 

2015р. 57 13 22,8 26 45,6 18 31,6 

ЕГ 
(разом) 

108 28 25,9 46 42,6 34 31,5 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 29 58 

 

13 

 

26 8 16 

КГ 
Кремен.  50 25 50 15 30 10 20 

КГ 
(разом) 

100 54 54 28 28 18 18 

Показник 2 – соціальна відповідальність за роботу з девіантними молодшими 

школярами 

ЕГ 

2014р. 

51 

 
7 13,7 26 51 18 35,3 

ЕГ 

2015р 57 9 15,8 25 43,6 23 40,3 

ЕГ 
(разом) 

108 16 14,8 51 47,2 41 38 
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Продовження додатку Т.1 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 28 56 18 36 4 8 

  КГ 
Кремен. 50 23 46 21 42 6 12 

КГ 
(разом) 100 51 51 39 39 10 10 

 

 

Показник 3 – ціннісні соціальні орієнтації 

ЕГ 

2014р.  
51 8 15,7 29 56,9 14 27,4 

ЕГ 

2015р 57 15 26,3 25 43,9 17 29,8 

ЕГ 
(разом) 

108 23 21,3 54 50 31 28,7 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 24 48 17 34 9 18 

  КГ 
Кремен. 50 27 54 16 32 7 14 

КГ 
(разом) 

100 51 51 33 33 16 16 

Показник 4 – інтерактивна спрямованість на взаємодію з молодшими 

школярами девіантної поведінки 

ЕГ 

2014р.  
51 9 18 25 49 17 33 

ЕГ 

2015р 
57 11 19,3 27 47,4 19 33,3 

ЕГ 
(разом) 

108 20 18,5 52 48,2 36 33,3 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 27 54 16 32 7 14 

  КГ 
Кремен. 50 23 46 19 38 8 16 

КГ 
(разом) 

100 50 50 35 35 15 15 



356 

Додаток Т.2 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки за показниками суб’єктного 

критерію  (особистісний  компонент) 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

ту
д

ен
ті

в
   Рівні 

критичний допустимий оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – соціальна креативність 

ЕГ 

2014р. 
51 7 13,7 26 51 18 35,3 

ЕГ 

2015р 
57 9 15,8 29 50,9 19 33,3 

ЕГ 

(разом) 
108 16 14,8 55 50,9 37 34,3 

КГ 

Білгород. 

– Дністр. 

50 24 48 18 36 8 16 

  КГ 

Кремен. 
50 20 40 20 40 10 2 

 

КГ 

(разом) 

100 44 44 38 38 18 18 

Показник 2 – здатність до емпатії 

ЕГ 

2014р. 
51 9 17,6 23 45,1 19 37,3 

ЕГ 

2015р 
57 7 12 27 47 23 41 

ЕГ 

(разом). 
108 16 14,8 50 46,3 42 38,9 
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Продовження додатку Т.2 

КГ 

Білгород. 

– Дністр. 

50 24 48 16 32 10 20 

КГ 

Кремен. 
50 23 46 19 38 8 16 

КГ 

(разом) 

 

100 47 47 35 35 18 18 

Показник 3 – особистісна зрілість 

ЕГ 

2014р 51 8 15,7 22 43,1 21 41,2 

ЕГ 

2015р 57 9 15,8 26 45,6 22 38,6 

ЕГ 
(разом) 108 17 16 48 44 43 40 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 22 44 19 38 9 18 

 КГ 
Кремен. 50 20 40 21 42 9 18 

КГ 
(разом) 100 42 42 40 40 18 18 

Показник 4 – стресостійкість 
ЕГ 

2014р. 
51 7 13,7 25 49 19 37,3 

ЕГ 

2015р 
57 6 10,5 28 49,1 23 40,4 

ЕГ 
(разом) 

108 13 12 53 49,1 42 38,9 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 22 44 16 32 12 24 

КГ 
Кремен. 

50 10 20 24 48 16 32 

КГ 
(разом) 

100 32 32 40 40 28 28 
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Додаток Т.3 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки за показниками гностичного 

критерію (когнітивний компонент) 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

критичний допустимий  оптимальний 

Кількість 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – знання про сутність та специфіку девіантної поведінки у 

молодших школярів 
ЕГ 

2014р. 
51 15 29,4 19 37,3 17 33,3 

ЕГ 

2015р 57 17 30 21 37 19 33 

ЕГ 
(разом) 

108 32 29,6 40 37,1 36 33,3 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 

50 34 68 16 32 0 0 

  КГ 
Кремен. 50 35 70 15 30 0 0 

КГ 
(разом) 

100 69 69 31 31 0 0 

 

Показник 2 – знання провідних принципів діагностики, корекції, 

профілактики девіантної поведінки молодших школярів 

 

ЕГ 

2014р. 
51 9 17,6 23 45,1 19 37,3 

ЕГ 

2015р 57 11 19,3 31 54,4 15 26.3 

ЕГ 
(разом) 

108 20 18,5 54 50 34 31,5 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 35 70 15 30 0 0 

  КГ 
Кремен. 50 37 74 13 26 0 0 

КГ 
(разом) 

100 72 72 28 28 0 0 
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Показник 3 – знання про особливості організації різних видів і форм  

соціально-педагогічної діяльності з девіантними молодшими школярами 

 

ЕГ 

2014р. 
51 12 23,5 23 45,1 16 31,4 

ЕГ 

2015р 
57 10 17,5 27 47,4 20 35,1 

ЕГ 
(разом) 

108 22 20,4 50 46,3 36 33,3 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 40 80 10 20 0 0 

  КГ 
Кремен.   50 42 84 8 16 0 0 

КГ 
(разом) 

100 82 82 18 18 0 0 
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Додаток Т.4 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки за показниками діяльнісного 

критерію (операційно-технологічний компонент) 

  

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

критичний допустимий оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

 

Показник 1 – організаційні вміння 

ЕГ 

2014р. 51 9 18 25 49 17 33 

ЕГ 

2015р. 57 12 21 26 46 19 33 

ЕГ 
(разом)  

108 21 19,5 51 47,2 36 33,3 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 25 50 19 38 6 12 

  КГ 
Кремен. 50 27 54 17 34 6 12 

КГ 
(разом) 

100 52 52 36 36 12 12 

 

Показник 2 – комунікативні вміння 

 
ЕГ 

2014р. 
51 8 15,7 28 54,9 15 29,4 

ЕГ 

2015р. 
57 10 17,5 27 47,4 20 35,1 

ЕГ 
(разом) 

108 18 16,7 55 50,9 35 32,4 

КГ 
Білгород. 

– Дністр.. 

50 23 46 20 40 7 14 

  КГ 
Кремен. 50 17 34 24 48 9 18 

КГ 
(разом) 

100 40 40 44 44 16 16 
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Показник 3 – уміння добирати методи та прийоми взаємодії з девіантними 

молодшими школярами 

ЕГ 

2014р. 
51 19 37,3 17 33,3 15 29,4 

ЕГ 

2015р. 57 24 42,1 20 35,1 13 22,8 

ЕГ 
(разом) 108 43 39,8 37 34,3 28 25,9 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 35 70 15 30 0 0 

  КГ 
Кремен. 50 329 58 21 42 0 0 

КГ 
(разом) 

100 64 64 36 36 0 0 

  

Показник 4 – володіння специфічними професійними вміннями взаємодії з 

девіантними молодшими школярами (діагностичними, профілактичними, 

корекційно-реабілітаційними) 

ЕГ 

2014р. 
51 16 31,4 18 35,3 17 33,3 

ЕГ 

2015р. 57 15 26,3 22 38,6 20 35,1 

ЕГ 
(разом) 

108 31 28,7 40 37 37 34,3 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 44 88 6 12 0 0 

  КГ 
Кремен. 50 46 92 4 8 0 0 

КГ 
(разом) 

100 90 90 10 10 0 0 
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Додаток Т.5 

Діагностика рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки за показниками оцінного  

критерію  (оцінно-рефлексивний компонент) 

 

 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 Рівні 

критичний допустимий  оптимальний 

Кількість 

 

 

% Кількість % Кількість % 

Показник 1 – професійна мобільність у взаємодії з девіантними молодшими 

школярами 

методика №1 (ЕГ) 

ЕГ 

2014р. 

 
51 6 11,8 26 51 19 37,2 

ЕГ 

2015р. 57 7 12,3 33 57,9 17 29,84 

ЕГ 
(разом) 

108 13 12 59 55 36 33 

методика №2 (ЕГ) 

ЕГ 

2014р. 

 
51 9 17,6 24 47,1 18 35,3 

ЕГ 

2015р. 
57 4 7 33 58 20 35 

 

ЕГ 
(разом) 

108 13 12 57 53      38 35 

ЕГ 
(разом) 
м.№1+№2 

108 13 12 58 54 37 34 

методика №1 (КГ) 
КГ 

Білгород. 

– Дністр. 

 

50 

 

24 

 

48 20 40 6 12 

  КГ 
Кремен. 50 24 48 18 36 8 16 

 

КГ 
(разом) 

100 48 48 38 38 14 14 
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методика№2 (КГ) 
  КГ 
Білгород. 

– Дністр 

50 30 60 13 26 7 14 

КГ 
Кремен. 

50 22 44 21 42 7 14 

КГ 
(разом) 

 

100 52 52 34 34 14 14 

КГ 
(разом) 

м.№1+№2 

100 50 50 36 36 14 14 

 

Показник 2 – вольовий потенціал у роботі з молодшими школярами 

девіантної поведінки 

 
ЕГ 

2014р. 
51 7 14 26 51 18 35 

ЕГ 

2015р. 57 8 14 28 49 21 37 

ЕГ 
(разом) 

108 15 14 54 50 39 36 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 22 44 18 36 10 20 

  КГ 
Кремен. 50 21 42 21 42 8 16 

КГ 
(разом) 

 
100 43 43 39 39 18 18 

 

Показник 3 – рефлексивні здібності 

 
ЕГ 

2014р 51 6 11,8 27 52,9 18 35,3 

ЕГ 

2015р. 57 7 12,3 29 50,9 21 36,8 

ЕГ 
(разом) 

108 13 12 56 52 39 36 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 26 52 20 40 4 8 

 КГ 
Кремен. 50 26 52 20 4 4 8 

КГ 
(разом) 

100 52 52 40 40 8 8 
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Показник 4 – здатність до саморозвитку 

 

ЕГ 

2014р. 
51 7 13,7 26 51 18 35,3 

ЕГ 

2015р. 57 8 14 29 50,9 20 35,1 

ЕГ 
(разом) 

108 15 13,9 55 50,9 38 35,2 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 26 52 19 38 5 10 

  КГ 
Кремен. 50 22 44 21 42 7 14 

КГ 
(разом) 

100 48 48 40 40 12 12 

 

Показник 5 – адекватна самооцінка 

 

ЕГ 

2014р. 
51 9 17,6 26 51 16 31,4 

ЕГ 

2015р. 57 10 18 28 49 19 33 

ЕГ 
(разом) 

108 19 18 54 50 35 32 

КГ 
Білгород. 

– Дністр. 
50 23 46 19 38 8 16 

  КГ 
Кремен. 50 27 54 17 34 6 12 

КГ 
(разом) 

100 50 52 34 34 14 14 
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Додаток Т.6 

Результати діагностики рівнів підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки на формувальному 

етапі експерименту 

 

Критерії 

Г
р
у

п
и

 

Рівні 

критичний допустимий оптимальний 

абс.  абс.  абс.  

Настановчий 
ЕГ 22 20,4 51 47,2 35 32,4 

КГ 51 51 34 34 15 15 

Суб’єктний 
ЕГ 16 14,8 51 47,2 41 38 

КГ 41 41 38 38 21 21 

Гностичний 
ЕГ 25 23,2 48 44,4 35 32,4 

КГ 74 74 26 26 0 0 

Діяльнісний 
ЕГ 28 25,9 46 42,6 34 31,5 

КГ 61 61 32 32 7 7 

  Оцінний 

ЕГ 15 14 55 51 38 35 

КГ 49 49 38 38 13 13 
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Додаток У 

Порівняння розподілів експериментальних і контрольних груп в 

експериментальній роботі  

 ТаблицяУ.1 

Порівняння розподілів експериментальних і контрольної груп на 

констатувальному та прикінцевому етапах 

 

Групи КГ  (100осіб) ЕГ  (108 осіб) 

 

  
Д

aн
i 

  

  
к
о

н
ст

ат
у

в
ал

ьн
о

го
  

  
eт

aп
у
 

  
Д

aн
i 

 

  
п

р
и

к
ін

ц
ев

о
го

 

  
eт

aп
у
 

П
р
и

р
іс

т(
∆

) 

  
Д

aн
i 

 

  
к
о

н
ст

ат
у

в
ал

ьн
о

го
  

  
eт

aп
у
 

  
Д

aн
i 

 

  
п

р
и

к
ін

ц
ев

о
го

  
 

  
eт

aп
у
 

П
р
и

р
іс

т(
∆

) 

 

Р
ів

ен
ь 

аб
с.

 

 %
 

аб
с.

 

 %
 

%
 

аб
с.

 

  %
 

аб
с.

 

  %
 

%
 

Настановчий критерій 
Критичний 55 55 51 51 -4 55 50,9 22 20,4 -30,5 

Допустимий 31 31 34 34 +3 39 36,1 51 47,2 +11,1 
Оптимальний 14 14 15 15 +1 14 13 35 32,4 +19,4 

Суб’єктний критерій 
Критичний 45 45 41 41 -4 50 46,3 16 14,8 -31,5 

Допустимий 34 34 38 38 +4 38 35,2 51 47,2 +12 
Оптимальний 21 21 21 21 0 20 18,5 41 3,8 +19,5 

Гностичний критерій 

Критичний 76 76 74 74 -2 85 78,7 25 23,2 -55,5 
Допустимий 23 23 26 26 +3 23 21,3 48 44,4 +23,3 
Оптимальний 1 1 0 0 -1 0 0 35 32,4 +32,4 

Діяльнісний критерій 

Критичний 63 63 61 61 -2 70 64,8 28 25,9 -38,9 
Допустимий 30 30 32 32 +2 32 29,6 46 42,6 +13 
Оптимальний 7 7 7 7 0 6 5,6 34 31,5 +25,9 

Оцінний критерій 
Критичний 52 52 49 49 -3 58 53,7 15 14 -39,7 

Допустимий 35 35 38 38 +3 37 34,3 55 51 +16,7 
Оптимальний 13 13 13 13 0 13 12 38 35 +23 
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Таблиця У.2 

Показники діагностувального зрізу рівнів підготовленості майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки 

у процесі фахової підготовки студентів експериментальної групи 

№ xi yi di (di- ) (di- )2 

Респондент 1 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 2 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 3 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 4 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 5 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 6 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 7 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 8 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 9 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 10 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 11 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 12 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 13 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 14 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 15 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 16 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 17 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 18 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 19 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 20 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 21 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 22 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 23 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 24 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 25 1 1 0 -0,56 0,31 

 



368 

Продовження таблиці У.2 

Респондент 26 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 27 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 28 1 1 0 -0,56 0,31 

Респондент 29 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 30 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 31 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 32 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 33 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 34 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 35 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 36 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 37 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 38 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 39 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 40 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 41 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 42 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 43 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 44 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 45 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 46 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 47 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 48 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 49 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 50 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 51 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 52 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 53 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 54 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 55 2 1 1 0,44 0,19 
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Респондент 56 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 57 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 58 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 59 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 60 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 61 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 62 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 63 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 64 2 1 1 0,44 0,19 

Респондент 65 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 66 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 67 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 68 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 69 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 70 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 71 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 72 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 73 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 74 2 2 0 -0,56 0,31 

Респондент 75 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 76 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 77 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 78 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 79 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 80 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 81 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 82 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 83 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 84 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 85 3 2 1 0,44 0,19 
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Респондент 86 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 87 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 88 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 89 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 90 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 91 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 92 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 93 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 94 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 95 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 96 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 97 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 98 3 2 1 0,44 0,19 

Респондент 99 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 100 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 101 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 102 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 103 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 104 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 105 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 106 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 107 3 3 0 -0,56 0,31 

Респондент 108 3 3 0 -0,56 0,31 

Сума - - 60 - 26,28 
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Таблиця У.3 

Порівняння розподілів експериментальних та контрольних груп на 

констатувальному та прикінцевому етапах за критерієм Пірсона 2 

 

 

 

Критерії 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона 2  

при порівнянні 

розподілів КГ і ЕГ до 

експерименту 

Емпіричне значення 

критерію Пірсона 2  

при порівнянні розподілів 

КГ і ЕГ після експерименту 

Настановчий 0,61 22,65* 

Суб’єктний 0,20 19,04* 

Гностичний 1,19 65,58* 

Діяльнісний 0,20 32,23* 

Оцінний 0,08 33,17* 

Примітка: *  значущі розбіжності між розподілами на рівні 0,05. 

 

Таблиця У.4 

Вихідні данні обчислювання коефіцієнта кореляції Пірсона 

Групи ЕГ ос. (108 осіб) 

 Дaнi 

підсумкового 

eтaпу ЕГ 

(кількість осіб) 

   

 

 

 
 

 
Рівень 

Настановчий критерій 

Критичний 22 -1,12 

0.51 2.12 Допустимий 51 -0,12 

Оптимальний 35 0,88 

Суб’єктний критерій 
Критичний 16 -1,23148 

0,47 2,23 Допустимий 51 -0,23148 

Оптимальний 41 0,768519 

Гностичний критерій 

Критичний 25 -1,09259 

0,55 2.09 Допустимий 48 -0,09259 

Оптимальний 35 0,907407 

Діяльнісний критерій 

Критичний 28 -1,05556 

0,58 2,06 Допустимий 46 -0,05556 

Оптимальний 34 0,944444 

Оцінний критерій 

Критичний 15 -1,21296 0,45 2,21 
 



372 

Додаток Ф 

Список публікацій здобувача 

1. Чусова О.М. Практична підготовка студентів за спеціальністю „соціальний 

педагог”. Науково – методичний журнал „Наша школа”. 2011. №1–2. С. 45–47. 

2. Чусова О.М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. Науковий вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. 

Чернігів, 2012. Вип. № 96. С. 248–252.  

3. Чусова О.М. Професійна мобільність майбутніх соціальних педагогів у 

процесі взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки. Наукові записки. 

Серія: психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2012. № 6. С. 209–213. 

4. Чусова О.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені  

К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. Одеса, 2013. № 5– 6. С. 252– 258. 

5. Чусова О.М. Діагностика підготовленості майбутніх соціальних педагогів 

до роботи з  молодшими школярами девіантної поведінки. Наука і освіта: науково-

практичний  журнал ПНЦ НАПН України. Одеса, 2014. № 3– СХХ. С. 199–203. 

6. Чусова О.М., Постоян Т.Г. Стресостійкість менеджера освітнього закладу. 

Наука і освіта: науково-практичний. журнал ПНЦ НАПН України. Одеса, 2011. 

№7–СІІІ. С. 94–96.  

Статті у зарубіжних наукових виданнях: 

7. Чусова О.М. Оценочно-рефлексивный компонент подготовленности 

социального педагога к работе с девиантными младшими школьниками. Журнал 

научных трудов Ариэльского университетского центра в Самарии. г. Ариэль 

(Израиль), 2015. № 6. С. 58–62.  

8. Чусова О.М. Модель подготовки будущих социальных педагогов к работе с 

девиантными младшими школьниками. Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии: материалы международной заочной научно-практической конференции 



373 

международной заочной научно-практической конференции (Москва, 21 мая 

2015 р.). Москва: Интернаука, 2015. С. 52–61. 

9. Чусова О.М. Особенности подготовленности будущих социальных 

педагогов к работе с девиантными младшими школьниками. Педагогика и 

психология в контексте современных исследований проблем развития личности: 

сборник материалов 9-й международной научно-практической конференции 

(Махачкала, 25 октября 2015 р.). Махачкала: ООО „Апробация”, 2015. С. 116–119. 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

10. Чусова О.М. Діагностика девіантної поведінки молодших школярів. 

Виховання і культура: міжнародний науково-практичний журнал. Одесса, 2011. 

№ 2 (26). С. 162–164. 

11. Чусова О.М. Особливості підготовки соціального педагога до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Виховання і культура: міжнародний 

науково-практичний журнал. Одесса, 2012. № 1. С. 85–88. 

12. Чусова О.М. Практико-орієнтовна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки. Студентські 

соціальні ініціативи: реалії та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції (Одеса, 23 квітня 2014 р.). Одеса, 2014. С. 220–227. 

13. Чусова О.М. Підготовленість майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

молодшими школярами девіантної поведінки. Соціальна педагогіка і соціальна 

робота: виклики сьогодення: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Тернопіль, 28–29 жовтня 2015 р.). Тернопіль: Вектор, 2015. С. 188–193. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях та повідомленнях на наукових конференціях різного рівня: 
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