ВІДГУК
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поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі
загальноосвітньої школи», поданого на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук із
спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання
Реалії сьогодення зумовлюють необхідність перенесення акценту в
освітньо-виховних системах на особистість дитини, на вивчення можливостей
та обставин її індивідуального розвитку, умов саморозкриття на різних етапах її
життєдіяльності.
Вихованню підлітків притаманні певні особливості і в цьому напрямі
виконано ряд наукових досліджень. Однак проблема профілактики девіантної
поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи
вивчена недостатньо як у теоретичному, так і в практичному аспектах; крім
того, саме в цьому віці активність підлітків часто спрямована на опір виховним
впливам. Відомо, що сучасний підліток живе у світі, не знайомому його
попередникам. Це - глобальний світ, де є супутникове телебачення, соціальні
мережі, інтернет та багато іншого. Сучасні технології надають підліткам як
найкраще так і найгірше з усіх світових культур. Етичні межі звичайного
підлітка не мають чіткості. Плюралізм - прийняття багатьох ідей та філософій,
не виокремлюючи жодної, - замінив існуючі шаблони і правила поведінки. Не
дивно, що багато підлітків не знають, в якому напрямі їм рухатися.
Технологічні реалії надають сучасним підліткам зв'язок зі світом, а світові
надають можливості впливати на них. Відтак, обраний автором підлітковий вік
та відповідна тема дисертаційного дослідження цілком виправдані, оскільки
саме діти-підлітки потребують нових форм і методів виховного впливу щодо
профілактики девіантної поведінки, спеціально підготовлених фахівців.
Дисертаційну роботу Самойлова А.М. вирізняють глибина теоретичних
підходів і конкретність методичних пропозицій. Автором грамотно сплановано
науковий пошук, про що свідчить формування основних дослідницьких
категорій; чіткість концептуальних засад, з яких виходить автор, зумовлює
чіткість завдань дослідження, які повністю зреалізовані під час теоретикоекспериментальної роботи.
Слід зазначити змістовність і логічність композиційної побудови
дослідження, яке має чітку і послідовну структуру, добре окреслені вихідні
позиції. Ретельно продумано і сформульовано назви розділів і підрозділів, які
належно відображають логіку і зміст дослідницьких новацій.
У першому розділі «Теоретичні основи профілактики девіантної
поведінки підлітків» грамотно зроблено дефінітивний аналіз ключових понять.
Автором вивчено поняття девіацій, розтлумаченого в різних джерелах
вітчизняних та зарубіжних авторів; описано ознаки девіантності; подано робоче
визначення девіантності на основі вищезазначеного. Виокремлено
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також класифікацію девіантної поведінки, її рівні та категорії (с.25). Уточнено
сутність дефініції «асоціальна поведінка» як виду девіантності, «превентивна
педагогіка», в якій розрізняють первинну, вторинну і третинну профілактику.
Автором також виокремлено конкретні напрями роботи з профілактики
девіантної поведінки та концептуальні підходи, зокрема: інформаційнопросвітницький підхід, соціально-профілактичний, медико-біологічний підхід,
які не виключають, а доповнюють один одного; особистісно орієнтований
напрям (с.36-38). Показано також зарубіжний досвід і зроблено висновок про
неможливість віднайти універсальний підхід до профілактики девіацій
підлітків, а відтак профілактика повинна бути комплексною.
В цілому аналіз значної кількості психолого-педагогічної літератури
(221 джерело) дозволив виробити чіткі теоретичні позиції, які стали надійною
базою експериментального дослідження проблеми профілактики девіантної
поведінки підлітків у сучасному соціально-виховному середовищі.
Дисертантом виписано та розтлумачено принципи профілактики
девіантної поведінки підлітків, які відображають найбільш очевидні, стійкі і
повторювальні зв'язки, що характеризують виховний процес. Саме на них автор
спирається на формувальному етапі експерименту. На підставі аналізу
основних проблем і чинників формування девіантної поведінки підлітків
автором прописано пріоритетні напрями профілактичної роботи в освітній
установі.
У другому розділі «Діагностика девіантної поведінки підлітків» автором
вдало описано і проаналізовано критерії та показники девіантної поведінки
підлітків; презентовано також зміст відхилень у поведінці важковиховуваних
учнів (дослідник Г.В.Товканець с.56), та зроблено висновок про необхідність
своєчасної діагностики характерологічних відхилень.
Особливо високої оцінки заслуговують методичні аспекти
дисертаційної роботи Самойлова А.М. Для досягнення мети констатувального
етапу експерименту автору знадобилося самостійно розробляти анкети (йдеться
про «Анкету щодо виявлення ставлення учнів до школи» (с.97), «Анкету для
з'ясування рівня знань підлітків про норми моралі і права» тощо) та вибирати з
наявних педагогічних і психологічних методик, оскільки загальновизнаної
методики для визначення рівня девіацій не існує. Детально продумано і
належно представлено оригінальний зміст, методи, прийоми, форми роботи з
профілактики підліткових девіацій, що переконливо засвідчує про плідну
діяльність дисертанта у сфері теорії і методики виховання як талановитого
педагога, організатора конструктивної взаємодії учасників виховного процесу.
Аналіз отриманих під час констатувального етапу експерименту
результатів дозволив автору виокремити три рівні девіантності підлітків:
ситуативний, стійкий та критичний. Результати констатувального етапу
експерименту дозволили дисертанту стверджувати, що загальна кількість
девіантних підлітків становить 18 відсотків. Це дозволяє зробити
оптимістичний прогноз та підтверджує тезу про те, що підлітковий вік не
обов'язково повинен бути складним періодом. Деякі підлітки відчувають
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проблеми, дехто потрапляє в біду, але більшість (майже 9 з 10) проходить цей
етап досить спокійно. Професор Лоренс Стейнберг (США) зазначає, що
«проблеми, які ми розглядаємо як «природну» частину підліткової поведінки:
злочинність, насильство, неповага до авторитетів тощо, - зовсім не є
нормальними: їм можна запобігти, з ними можна впоратися. Хороші діти не
можуть автоматично стати поганими підлітками». І додає, що на справді,
більша частина того, що ми дізнаємося із засобів масової інформації, стосується
10 відсотків важких підлітків, які були важкими дітьми.
Сформульовано також вимоги до педагога щодо реалізації системнокомплексного підходу до вирішення завдань профілактики девіації.
Опис та застосування методів роботи описано у третьому розділі
«Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки підлітків». Зокрема
детально представлено методику діяльності інтерактивного театру як
ефективної форми роботи з підлітками на прикладі притч. Гарно описано
методику використання мультимедійних форм роботи (за В.Каплінським).
Детально теоретично і практично описано роботу над створенням шкільної
газети та роботу клубу журналістів ( в додатках є алгоритм). Також цікавою
формою виховної роботи є спільнота дослідників (с. 148). Автором описано
метод бесіди, його переваги, розуміння складності та специфіки цього методу в
дитячому колективі.
Аналіз дисертаційного дослідження А.М.Самойлова свідчить про
вірогідність отриманих результатів, які висвітлені в цьому ж розділі. Така
вірогідність забезпечена добором відповідного комплексу дослідницьких
методів. Достатнє володіння методами якісного та кількісного аналізу
педагогічних процесів дозволило автору зробити науково обґрунтовані
висновки, які базуються на результатах дослідження і відображають його суть.
Результати дослідження знайшли широке висвітлення в наукових
працях дисертанта. Вражає географія апробації та впровадження результатів
дослідження, а саме: участь у міжнародних, Всеукраїнських науковопрактичних конференціях, кількість публікацій (29, з них 13 у фахових
виданнях), є закордонні. Ці публікації зроблено на основі ретельної науководослідницької роботи в контексті проблематики дослідження.
Зміст дисертації узгоджено з основними положеннями автореферату.
Результати знайшли досить вдале відображення в таблицях і графіках.
Не ставлячи під сумнів здобутки дисертаційного дослідження, ми
впевнені, що його рівень ще б значніше виріс за умови більшої уваги
дослідника до наступних аспектів:
1. Ми відзначили оригінальність і дієвість запропонованих та
апробованих автором форм і методів щодо педагогічної
профілактики девіантної поведінки підлітків, але в описах не
вистачає конкретики, прикладів. Так, інтерактивний театр розігрував
вистави, створені на основі притч (с. 131), а яких саме: Біблійних, чи
взятих з інших джерел, про що вони?; відбувався аналіз епізодів
художніх фільмів, а яких саме - не сказано: назви, рік створення,

країна походження тощо. Описано роботу літнього шкільного табору.
Кількості дітей ми не знайшли в роботі, адже не всі діти
експериментальної групи відвідували пришкільний табір. Не відомо,
хто допомагав авторові в роботі. Описано, наприклад, таку форму
роботи як сплав річкою Південний Буг (с. 117), а це вимагає
спеціальних дозволів, обладнання, залучення відповідних фахівців.
Бракує плану роботи такого табору зі всіма описаними формами і
методами виховної роботи, частотою їх застосування.
2. В дослідженні не приділено уваги вивченню вікових меж
підліткового віку, адже хронологічно підлітковий період, як фаза
життєвого шляху, презентований в наукових джерелах неоднозначно.
Дослідниця Т.Гурлєєва розглядає два періоду: молодший і старший
підлітковий вік. Автор залучив до експерименту учнів 5-7 класів
(с.82, 83). На нашу думку, учнів саме 5 класів не варто було долучати
до дослідження щодо підліткових девіацій. Загально відомо, що
п'ятий клас - це період переходу дитини з початкової школи до її
середньої ланки, період адаптації, пристосування до нових умов
навчання, нових учителів, предметів тощо. Для учнів це досить
важкий період і тут девіації можуть бути пов'язані зі стресом,
спричиненим новизною обставин, в яких опинилася дитина, не
адаптованістю до нових умов навчання. Відповідно і профілактика
має бути дещо інакшою.
3. В роботі серед причин, що гальмують усунення впливу
десоціалізуючих чинників на активізацію виховного потенціалу
загальноосвітньої школи, заявлено про відсутність єдиного
координуючого центру забезпечення профілактики девіантної
поведінки (с.95-96), не здійснення профілактики процесів та явищ,
пов'язаних з девіантними проявами у дітей тощо. На нашу думку,
варто було б проаналізувати плани виховної роботи тих класних
керівників, в класах яких проведено експеримент, дізнатися, яку саме
роботу вони проводять з даного напряму; які існують державні
міністерські програми ( а вони є і на виконання їх школи звітують).
Тобто в даному випадку повинно йтися про ефективність чи
неефективність роботи, чи окремих її форм та методів, а не про повну
відсутність та непідготовленість фахівців-освітян.
4. Експериментальна вибірка дослідження, яку складають 978 учнів і 20
вчителів,
є
цілком
репрезентативною,
але
дослідноекспериментальною базою обрано загальноосвітні школи № 4 та №
26 міста Вінниці. Можливо, для більшої повноти експерименту, варто
було б залучити й сільські школи, адже відомо, що причини девіацій
та методи профілактичної роботи дещо відрізняються у сільській
місцевості відносно міста; не такий і відсоток девіантних
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підлітків. Відтак, запропонований та апробований в міських школах
комплекс заходів дещо ставить під сумнів їх доцільність у сільських
школах.
5. В роботі школа і підлітки виявилися зовсім ізольованими від сім'ї. В
моделі «Методики профілактики девіантної поведінки підлітків у
соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи» (с.99)
повністю відсутня сімейна складова, робота з батьками. Дослідники
підкреслюють, що ніколи раніше батьки підлітків не були такими
безпорадними, і водночас їх роль не була такою важливою. Підліткам
потрібні батьки більше ніж будь-коли. Всі дослідження вказують на
те, що батьки мають величезний вплив на життя підлітка
(формування його самооцінки, прищеплення морально-етичних норм
тощо). Часто діти погано поводяться лише через те, що їм бракує
любові, уваги та розуміння в родині. Хоча серед подальших наукових
розвідок і вказано вивчення шляхів взаємодії з батьками (с.197), ми
впевнені, що на будь-якому етапі виховання певних змін можна
досягти лише в тандемі співпраці з батьківською громадою. Крім
того, школа не повинна перебирати на себе функції сім'ї і сучасних
батьків часто потрібно перефокусовувати на те, що вони в першу
чергу є тими особами, які відповідають за власну дитину (як про це
зазначено в «Сімейному кодексі України»).
6. Говорячи про інформаційно-просвітницький підхід у профілактиці
підліткових девіацій, на нашу думку, не можна не згадати про
захоплення дітей комп'ютерними мережами (інтернет, соціальні
мережі тощо), відвідування сайтів з небажаним контентом, і той
плив, які вони здійснюють на сучасних школярів. Адже учні сьогодні
не слухають радіо, не читають пресу і майже не дивляться телевізор світогляд, моральні норми, поведінкові стандарти, значною мірою
формує монітор; не завжди позитивний вплив здійснюється і на
психіку дитини, що теж відбивається на її поведінці, не говорячи вже
про кіберзлочинність, де дійовими особами інколи стають і підлітки.
Навчити дітей фільтрувати безперервний потік інформації різного
наповнення - теж задача сучасного педагога в контексті
профілактики підліткових девіацій.

Вищезазначені зауваження не є суттєвими, а тому не знижують
наукового рівня та практичної цінності представленого до захисту
дослідження, яке є глибоким за змістом, чітко структурованим, логічно
довершеним, засвідчує самостійність дослідника, його сумлінність, здатність
до всебічного аналізу експериментальних даних.
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ВІДГУК
офіційного опонента - доктора педагогічних наук, професора
Федорченко Тетяни Євгенівни на дисертаційне дослідження
Самойлова Анатолія Миколайовича на тему "Профілактика девіантної
поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої
школи", поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання
Протягом останніх десятиліть все гострішою стає проблема девіантної
поведінки неповнолітніх, яка несе велику соціальну небезпеку. Ця проблема
зумовлена

багатьма

факторами,

зокрема,

вираженим

економічним

розшаруванням, руйнацією моральних норм та ціннісних орієнтирів. Але на
сьогодні державна політика стосовно підлітків недостатньо забезпечена дієвими
соціальними, правовими і моральними механізмами їх соціокультурної
реалізації. За таких обставин одним з провідних пріоритетів держави має бути
виховання морально здорового покоління в Україні. Тому проблема девіантної
поведінки та проблема її профілактики привертають все більше уваги сучасних
і зарубіжних фахівців з педагогіки, психології, соціології, права.
Усе це свідчить про те, що обране дослідження має важливе соціальнопедагогічне значення.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена загостренням
суперечностей, які були чітко визначені і в подальшому розв'язані дисертантом.
Ми засвідчуємо коректність формулювання основних позицій дисертації
— мети, об'єкта, предмета дослідження. Погоджуємось із визначеними
завданнями досліджуваної роботи. Таким чином, аналіз основних позицій
дисертації дозволяє скласти загальне позитивне уявлення про науковий апарат
роботи, її теоретичні засади, та визначає наукову цінність і логіку зазначеної
праці, що представляє собою повний дослідницький цикл.
Логічно

побудованою

та

достатньо

обґрунтованою

є

структура

дисертації, яка представлена вступом, трьома розділами, висновками, списком
використаних джерел і додатками. Привертає увагу те, що зміст кожного
розділу чітко підпорядкований меті і завданням дослідження.
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Методи, що були використані під час проведення дослідження на
пошуковому, констатувальному та формувальному етапах, а також часові
рамки дослідження дають підстави для висновку про ретельність підготовки і
проведення експериментальної роботи.
У першому розділі "Теоретичні основи профілактики девіантної
поведінки підлітків" розкрито понятійно-категоріальний апарат досліджуваної
проблеми.
Акцентуємо увагу на тому, що теоретичний аналіз філософської,
психологічної, педагогічної, соціологічної літератури з проблеми дослідження
дав змогу автору уточнити сутність феномену "девіантна поведінка підлітків"
як поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві соціально-моральних
норм

і

цінностей,

виявляється

в

соціально

неприйнятних

способах

самоствердження й ускладнює процеси саморозвитку та конструктивної
самореалізації особистості.
Аналізуючи

наукове

розуміння

означеного

феномену,

Анатолій

Миколайович вдало репрезентує у змісті роботи психолого-педагогічний,
соціально-педагогічний, медико-біологічний підходи до трактування сутності
девіантної поведінки.
Враховуючи основні чинники формування девіантної поведінки підлітків,
автор правомірно визначає пріоритетні напрями профілактичної роботи в
загальноосвітньому навчальному закладі:
- оптимізація соціально-виховного середовища, що виступає для
школярів основною сферою самореалізації;
- утвердження цінностей і норм здорового способу життя;
-

гармонізація

особистісного

розвитку

підлітків:

компенсація

психологічних особливостей, що зумовлюють схильність до девіантної
поведінки; розвиток рефлексії та емоційно-вольової сфери особистості;
- формування в підлітків конструктивних способів поведінки як запоруки
витіснення негативних звичок.
Автор дисертації вмотивовано акцентує увагу на тому, що ефективність
профілактики

девіантної

поведінки

підлітків у соціально-виховному
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середовищі загальноосвітньої школи залежить від дотримання обґрунтованих
принципів: забезпечення суб'єктної включеності учнів у профілактичний
процес; опосередкованості профілактичних заходів; диференціювання форм і
змісту профілактичної роботи відповідно до вікових та особистісних
особливостей підлітків; персоніфікації профілактичної роботи; сприяння
позитивній самореалізації учнів у групі однолітків; інтеграції і гармонізації
впливів різних соціальних інституцій на поведінку підлітків; поєднання
загальної профілактики з профілактикою конкретних видів девіантних
відхилень підлітків.
Другий розділ дисертації "Діагностика девіантної поведінки підлітків"
присвячений аналізу структурних компонентів девіантної поведінки, визначено
їх особливості, критерії (пізнавально-інформаційний, ціннісно-орієнтаційний,
особистісно-рефлексивний,

поведінковий),

показники та виявлено рівні

сформованості девіантності підлітків — ситуативний, стійкий та критичний.
Заслуговує на особливе схвалення розроблена і впроваджена методика
діагностування рівнів сформованості девіантності підлітків: "Анкета на
виявлення учнів із девіантною поведінкою", "Рівень знань підлітків про норми
моралі і права", "Шкала самооцінки", "Визначення інтегральних форм
комунікативної

агресивності

(В.

Бойко),

тест

"Самооцінка",

методика

діагностики потреби у пошуках відчуттів М. Цукермана, методика визначення
ціннісних орієнтацій підлітків, анкета для рефлексії, методика визначення
особливостей рефлексії, методика "Агресивної поведінки" (за Басса-Дарки).
У третьому розділі "Педагогічні умови профілактики девіантної
поведінки підлітків" обґрунтовано ефективність впровадження педагогічних
умов профілактики девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному
середовищі загальноосвітньої школи, які вперше та творчо розроблені автором
дисертації, представляють наукову новизну, є ціннісним науковим доробком,
що мають теоретичну і практичну значущість.
Так, перша педагогічна умова "Організація змістовної дозвіллєвої
діяльності підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої
школи", передбачала використання комплексу форм організації дозвілля: "Клуб

4
"Надія"", шкільний музей, пришкільний літній табір "Випробуй себе", зустрічі,
конкурси. Автор дисертаційного дослідження

визначає

соціально-виховне

середовище як один з основних факторів педагогічного керованого впливу на
учня, що дозволяє коригувати ціннісні орієнтації, моделі поведінки та якості
особистості девіантного підлітка, використовуючи виховний потенціал
культурно-дозвіллєвої діяльності.
Для

реалізації

другої

педагогічної

умови

"Забезпечення

єдності

морального і правового виховання учнів" дисертантом застосовувалися
інтерактивні методи виховання: групове обговорення морально-етичних дилем,
інтерактивний театр "Контакт", проектна діяльність, що сприяли розвитку
моральної свідомості підлітків, їхньої готовності здійснювати вибір у складних
обставинах, формуванню моральних установок. Автор дисертації акцентує
увагу на формуванні морально-правової культури підлітків, де презентує цікаві
форми роботи: видання шкільної газети, ігрові технології "Проблема на долоні",
"Конституція дитинства", "Перехрестя думок".
Неординарно реалізувалася третя умова "Інтеграція групових та
індивідуальних форм виховного впливу на учнів, схильних до девіантної
поведінки", яка впроваджувалася за такими напрямами: формування соціальної
свідомості та самосвідомості підлітків, схильних до девіантної поведінки,
морально-правового

досвіду

учнів

через

залучення

до

різних

форм

самоврядування, всебічний розвиток виховних функцій колективу.
Досить сучасною є
педагогічне

керівництво

четверта педагогічна умова
самовихованням

підлітків",

"Організація і

де

значна

увага

акцентувалася на формуванні морально-правової культури на основі принципів:
орієнтації на позитивне в поведінці, індивідуалізації виховних впливів,
морального загартування. Ключовими формами роботи стали бесіди "Як
вдосконалювати себе", "Планування життя", вправи, нестандартні уроки,
відеофрагменти соціальної реклами, ведення щоденника самовиховання
сприяло самоконтролю, самоствердженню, самоаналізу підлітків.
Незаперечним і доказовим є матеріал дисертації, в якому розкриваються
результати

дослідно-експериментальної

частини

дослідження,

досить
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послідовно охарактеризовано його етапи, узагальнено результати, здійснено
прогнозування подальшого розвитку досліджуваної проблеми.
Не можна оминути увагою результати педагогічного експерименту, що
супроводжуються матеріалами у графічному відображенні з використанням
таблиць. Вони презентабельні і переконливі, що покращує загальне сприйняття
дисертаційного дослідження.
Безумовною заслугою автора дисертації є цікаві додатки, які суттєво
розширюють і доповнюють змістове поле дисертаційного дослідження, а саме:
комплекс діагностичних методик, ігри на тему морально-правового виховання,
зміст інтерактивного театру "Контакт", календарний план з реалізації проекту з
видання шкільної газети, морально-етичні дилеми, приклади нестандартних
уроків, приклади бесід із самовиховання.
У загальному, на підставі вивчення дисертаційного дослідження,
публікацій А.М. Самойлова можна стверджувати, що найбільш істотні наукові
результати полягають у тому, що вперше обґрунтовано педагогічні умови
девіантної

поведінки

підлітків

у

соціально-виховному

середовищі

загальноосвітньої школи; визначено критерії, показники та схарактеризовано
рівні сформованості девіантності підлітків у соціально-виховному середовищі
загальноосвітньої школи; уточнено зміст понять "девіантна поведінка",
"соціально-виховне середовище загальноосвітньої школи".
Автореферат відповідає змістові дисертації й розкриває основні її
положення, а значний обсяг публікацій із проблеми дослідження (29
одноосібних праць та методичні рекомендації) підтверджують ґрунтовність
виконаного дослідження. Матеріали, результати і висновки дисертаційної
роботи можуть використовуватися у системі профілактичної роботи з учнями
підліткового віку, а також під час розроблення навчально-методичного
забезпечення виховної діяльності в середній загальноосвітній школі, створення
навчально-методичної

бази

для

підготовки

майбутніх

учителів

до

профілактично-корекційної роботи з девіантними підлітками.
У цілому є підстави стверджувати, що представлена дисертаційна робота
А.М. Самойлова відзначається змістовністю, обґрунтованістю ключових
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позицій, є самостійним дослідженням важливої педагогічної проблеми і за
своєю значущістю є вагомим внеском у розвиток теорії і методики виховання.
Необхідно відзначити високий науковий та методичний рівень дисертанта, який
проявився у чіткому, коректному плануванні і здійсненні педагогічного
дослідження,

застосуванні

комплексу

теоретичних,

емпіричних

та

математичних методів.
Поряд з позитивною оцінкою дисертаційної роботи вважаємо за потрібне
висловити деякі зауваження та побажання.
1. Дисертант у розділі І п. 1.1 "Сутність девіантної поведінки та її
детермінанти" подає всього декілька визначень девіантної поведінки, однак
варто було більш глибше і ширше проаналізувати цей феномен. Робота значно
виграла б, якби автор представив презентабельну таблицю визначень
дослідниками поняття "девіантна поведінка" (І. Звєрєвої, В. Менделевич, Н.
Перешеїної, М. Заостровцевої, Я. Гилинського, І. Парфанович, Д. Фельдштейна,
Л. Шнейдер, О. Змановської, С. Толстоухової, А. Капської).
2. У дисертації недостатньої уваги приділено аналізу зарубіжних підходів
до проблеми профілактики девіантної поведінки підлітків.
3.

У

першому

розділі

автор

дисертації

розкриває

принципи

профілактичної роботи з девіантними підлітками, однак, вони не згадуються і
не розкриваються під час опису методики здійснення формувального етапу
експерименту.
4. У другому розділі "Діагностика девіантної поведінки" спостерігається
певна неузгодженість в описі кількості показників до визначених критеріїв:
пізнавально-інформаційний — 3 показники; ціннісно-орієнтаційний — 6
показників; особистісно-рефлексивний — 10; поведінковий —.7 показників. За
класичними вимогами до проведення методичних процедур повинна бути
однакова кількість показників до означених критеріїв. Як тоді дисертантом
було здійснено математичну обробку результатів експерименту?
5. Беззаперечною заслугою автора дисертації є те, що експериментальною
роботою було охоплено 978 учнів 5-8 класів, однак потребує переконливої
аргументації експериментальна база дослідження яка здійснена тільки у м.

