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ВІДГУК  
офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора 

Рижанової Алли Олександрівни про дисертаційну роботу 
Костіної Валентини Вікторівни «Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до 
профілактики дезадаптації учнів,  

подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (доктора 
наук) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 
Значимість обраної автором теми зумовлена ускладненням процесу адаптації 

населення України до суспільних умов внаслідок різких соціокультурних змін як 

об’єктивних (перехід людства до інформаційної епохи), так і суб’єктивних для нашої 

країни (впровадження демократичних основ соціального буття). Оскільки у старшого 

покоління відсутній досвід пристосування і до об’єктивних, і до суб’єктивних 

соціальних змін, то в процесі адаптації нової генерації зростає стихійна складова, що 

призводить до поширення дезадаптованості дітей та молоді, зокрема учнів. 

Результатом демократизації країни стало створення мережі закладів (не лише 

державних, але й громадських), введення посад соціальних педагогів, соціальних 

працівників (у традиційно існуючи установи освіти, виховання, перевиховання) для 

профілактики дезадаптації різних представників підростаючого покоління: соціально 

та фізично здорових учнів, соціально незахищених учнів, учнів-правопорушників, 

учнів з особливими потребами. Дійсно, ефективність профілактики залежатиме від 

якості професійної підготовки зазначених фахівців до усвідомлення найбільш 

небезпечних для кожної категорії учнів проблем адаптації та здатності створювати 

(зважаючи на соціокультурну динаміку), якісно реалізовувати соціальні, соціально-

педагогічні технології запобігання, попередження дезадаптації дітей та молоді в усіх 

зазначених закладах, залучаючи весь соціально-виховний потенціал суспільства. 

Тому проблема, що розробляється в дослідженні В.В.Костіної, є надзвичайно 

актуальною, потребує нагального наукового, методичного та практичного 

вирішення. 

Дисертація В.В.Костіної має традиційну структуру, вона складається з 

анотацій (українською та англійською мовами), вступу, п’яти розділів, висновків до 

кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел (470 
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найменувань, із них іноземними мовами – 21), 28 додатків. Обсяг кваліфікаційної 

наукової роботи  відповідає встановленій нормі – 390 сторінок основного тексту. В 

анотаціях до дисертації відображено результати дослідження, наукова новизна 

отриманих результатів та їх практичне значення, відомості про апробацію 

результатів дослідження, ключові слова. 

Автором обґрунтовано вибір теми, представлено провідну нормативну базу, 

окреслено основні напрями дослідження та вирішення проблеми профілактики 

дезадаптації учнів вітчизняною та закордонною науковою громадськістю. 

Узагальнюючи напрями розробки проблеми підготовки майбутніх фахівців до 

соціальної та соціально-педагогічної роботи з профілактики дезадаптації дітей та 

молоді В.В.Костіна доводить недостатній рівень дослідження проблеми підвищення 

ефективності готовності фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації 

учнів з використанням можливостей закладу вищої освіти та партнерської мережі 

різних соціальних інституцій. Визначений науковий апарат дослідження, наукова 

новизна, теоретичне та практичне значення роботи є в цілому узгодженими. Отже, 

аналіз вступу рецензованої дисертації засвідчив, що він представляє загальну 

характеристику роботи, є достатнім для дослідження обраної автором теми.  

Характеризуючи соціальну проблему, до вирішення якої здійснюватиметься 

професійна підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників, В.В.Костіна 

розкриває поняття та сутність процесів «дезадаптація», «профілактика», 

«дезадаптація у дітей та молоді», «профілактика дезадаптації дітей та молоді», 

«дезадаптації учня», «профілактика дезадаптації учнів»; висвітлює причини, види, 

типологію, прояви дезадаптації та рівні, види її профілактики; представляє різні 

соціальні інституції, специфіку профілактики дезадаптації у них різних категорій 

учнів.  

Крім того, автор узагальнює існуючий досвід профілактики дезадаптації у 

різних соціальних інституціях. Щодо закладів освіти, то тут матеріал структурується 

за проблемами розвитку школярів: девіантна поведінка (Т.Лодкина), статеві девіації 

(Г. Корчова), суїцидальні нахили (А.Фетисова), дитяча бездоглядність 

(В.Оржеховська), соціальне сирітство (О.Терновець), паління (І.Топчій), 
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агресивність, девіантна поведінка (Т.Федорченко) та інші. Поряд подається цікавий 

досвід Німеччини: співпраця школи з молодіжною кав’ярнею, соціально-педагогічна 

діяльність Форуму дитячої та молодіжної культури, Молодіжного центру, 

Навчального центру Асоціації німецьких бойскаутів. У закладах соціального захисту 

– за певними категоріями дітей: з дистантних сімей, з вимушено переміщених сімей, 

діти-сироти, діти вулиці, юні матері та інші. Разом з вітчизняним описується досвід 

таких зарубіжних країн, як: Франція, Швеція, Данія, США, Австрія, Росія. Досвід 

профілактики правопорушень розглянуто в закладах перевиховання та соціальної 

допомоги дітям-правопорушникам. Провідними завданнями закладів соціальної 

підтримки та допомоги дітям з особливими освітніми потребами визнано 

профілактику: девіантної поведінки учнів, їх непристосованості до умов 

самостійного життя, сімейного неблагополуччя, неуспішної професіоналізації. 

Наочності додають представлені на Рисунку 2.1. (с.181) «Партнерська мережа 

закладів, що здійснюють профілактику дезадаптації учнів» та у Таблиці 2.1. (с.182-

183) «Модель роботи фахівців соціальної сфери, що працюють з профілактики 

дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях». 

Систематизація досвіду професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів та соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів дозволила 

автору виокремити зміст (Табл. 3.1., с. 211) та особливості (Табл. 3.2., с. 212) цієї 

підготовки. Позитивним є те, що «Модель системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів» 

презентована з виокремленням особливості цього процесу стосовно соціальних 

педагогів і соціальних працівників (Табл. 3.4., с.233). Те саме спостерігається в 

«Структурно-функціональній моделі системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних 

інституціях» в авторефераті (с. 18). «Модель професійної компетентності майбутніх 

фахівців соціальної галузі, що здійснюють профілактику дезадаптації учнів» 

(Рис. 3.1., с. 251) віддзеркалює її складові: особистісний потенціал (мотиваційно-

ціннісна компетентність, афективно-конативна компетентність) та професійний 

потенціал (когнітивно-інструментальна компетентність та професійно-діяльнісна 



4 
 
компетентність), а також їх показники, наприклад, за мотиваційно-ціннісною 

компетентністю: мотиви та потреби на профілактику дезадаптації учнів; інтереси у 

професійному розвитку та самовдосконаленні у напрямі профілактики дезадаптації 

учнів; професійний світогляд (ідеали, цінності, переконання); ціннісне ставлення до 

себе та інших). Крім цього, показники за рівнями готовності відображено в Табл. 3. 3. 

(с. 256-257). 

Зрозуміло, що відповідно до специфіки змісту та особливостей підготовки 

фахівців соціальної галузі розроблене і навчально-методичне забезпечення системи 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників 

(Табл.4.3., с. 316). Слід відзначити, що зразки практично всіх складових цього 

забезпечення відображено в додатках. 

Наочність притаманна і представленню етапів експериментального 

дослідження з формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів і 

соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів (Табл. 5.6., с. 358): 

оптація, професійна підготовка, професійна адаптація, професіоналізація, професійна 

майстерність. Кожному етапу відповідають завдання та форми, методи. Наприклад, 

етапу оптації – завдання: формування особистісних намірів стосовно майбутньої 

професіоналізації у напрямі профілактики дезадаптації учнів, створення умов для 

здійснення усвідомленого вибору відповідного професійного спрямування з 

урахуванням власних індивідуальних особливостей, – форми, методи: робота 

волонтерської групи у межах СНТ, участь у соціально-виховних заходах, виховній 

роботі факультету, спеціальності (конкурс «Дебют першокурсників», «Привітання 

першокурсників», «Посвята першокурсників у соціальні працівники»).  

У процесі реалізації варіативного експерименту було доведено ефективність 

системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних 

працівників до профілактики дезадаптації учнів (дис. – с. 384; автореф. – с. 28.). 

Висновки в дисертації (с. 386-390) тотожні висновкам в авторефераті (с.25-28). 

Додатки, крім перелічених вище матеріалів, налічують: дидактичні та 

організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів та соціальних працівників (Додаток А.4.), структурно-функціональну 
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модель системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та 

соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних 

інституціях (Додаток А.5.), діагностичний інструментарій (Додатки Б.1. – Б.4.), дані 

результатів експерименту (Додатки Е.1. – Е.6.). 

Наукова новизна, теоретичне та особливо практичне значення рецензованої 

дисертації не викликають заперечення. В ході розв’язання всіх поставлених завдань 

автор підтверджує концептуальні положення кваліфікаційної наукової роботи. 

Автореферат віддзеркалює основні положення дослідження. Матеріали і результати 

кандидатської дисертації в тексті докторської не використовувалися. Результати 

роботи опубліковано в 81 науковій праці (монографії, наукові статті у провідних 

фахових виданнях України, у міжнародних періодичних виданнях, у збірниках 

матеріалів конференцій) та в 13 – навчально-методичних роботах. 

Проведений аналіз дисертації В.В. Костіної «Теоретичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до 

профілактики дезадаптації учнів» дає підстави вважати, що рецензована робота має 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Костіної Валентини Вікторівни 

висловимо певні міркування щодо деяких дискусійних аспектів: 

1. На наш погляд, не достатня чіткість формулювання проблеми в 

актуальності дослідження (Вступ) ускладнює її кореляцію з такою частиною 

наукового апарату як об’єкт, предмет, де відсутня інформація про дітей та молодь. З 

іншого боку, не доводиться: чому саме учні потребують на профілактику 

дезадаптації (на противагу, наприклад, дітям вулиці), оскільки самий їх соціальний 

статус – учень – свідчить, що вони перебувають в закладах, де проводиться 

фахівцями професійно організований процес адаптації. Тобто не акцентується увага 

на тому, які ж недоліки професійної діяльності соціальних педагогів та соціальних 

працівників у процесі адаптації учнів викликають потребу науково обґрунтованого 

вдосконалення їх професійної підготовки в ЗВО. 

2. У дисертації широко представлено теоретико-методологічну базу самого 

процесу професійної підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників, 
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вважаємо, що якості роботі додало би визначення методологічних підходів до 

узагальнення досвіду вирішення проблеми профілактики дезадаптації учнів, 

оскільки матеріал І та ІІ розділів складає майже половину дослідження. 

3. На нашу думку, недостатня визначеність взаємозалежності та специфіки 

термінів «соціалізація», «адаптація», «дезадаптації», «виховання», «профілактика 

дезадаптації», значно ускладнила автору процес узагальнення та систематизації 

матеріалу, оскільки досить «розмитими» є межі дезадаптації учнів, а, отже, і її 

профілактики. Це призводить до розширення профілактики дезадаптації до 

попередження  всіх проблем соціалізації (як відомо, кожний її складник – адаптація, 

інтеграція, індивідуалізація –  мають специфічні проблеми) і до майже ототожнення 

проблеми дисертації зі всієї соціальною, соціально-педагогічною роботою з 

учнями, а наслідком цього є нечітке виокремлення саме особливості змісту 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників 

до саме профілактики дезадаптації. 

4.Зважаючи на поступове входження України в інформаційну цивілізацію 

зростає значення кіберскладника у процесі соціального становлення дітей та 

молоді, а, отже, існує нагальна потреба в профілактиці дезадаптації учнів у 

віртуальному соціальному середовищі, зокрема і в зазначених у дисертації 

соціальних інституціях, оскільки саме вони мають сприяти гармонійному 

входженню нової генерації як в реальний, так і віртуальний соціальний світ, 

попереджаючи на державно-суспільному рівні недоліки стихійної медіа-, 

кіберадаптації учнів. Відсутність актуалізації та вирішення завдання готовності  

працівників соціальної галузі до попередження залежності учнів від соціальних 

мереж, комп’ютерних ігор тощо, на наш погляд,  зміцнює узагальнюючий характер 

роботи В.В.Костіної, проте лишає докторську дисертацію перспективно-

прогностичних ознак. 

5. Оформлення тексту має недоліки: стиль викладення подекуди нагадує 

реферування (с.28-35 описується джерело № 346 «Психологічні критерії соціальної 

дезадаптації дитини» зі сторінок 4-33), порушення логіки викладення (та сама 

проблема у різних місцях параграфу, наприклад, профілактика девіантної поведінки 




