
                                               ВІДГУК 

                             офіційного опонента Козубовської І.В. 

  на дисертаційне дослідження Зубрицького І.Я.   «Розвиток ідей щодо 

профілактики соціальних відхилень у неповнолітніх на сторінках 

української педагогічної періодики Східної Галичини (1918 – 1939 

роки)», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук (13.00.05 – соціальна педагогіка) 

 

        Актуальність дисертаційного дослідження Зубрицького І.Я. зумовлена 

зростанням кількості соціальних відхилень серед неповнолітніх, про що 

свідчать результати численних наукових досліджень, і необхідністю 

реформування сучасної системи профілактики. 

       Як слушно відзначає дисертант, досвід наших попередників є цінним 

джерелом для пошуку нових підходів до вдосконалення системи 

профілактики соціальних відхилень і подальшого розвитку її науково-

педагогічних засад. Одним із шляхів розв’язання соціально-педагогічних 

аспектів профілактики соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх є 

вивчення, систематизація та впровадження у практику здобутків провідних 

вітчизняних і зарубіжних педагогів минулого. Значний інтерес у цьому плані 

становить історичний період першої половини ХХ ст., який характеризувався 

появою нових ідей та концептуальних підходів до системи педагогічної 

профілактики соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх та соціального 

виховання загалом. 

Важливим і суттєвим елементом історії педагогіки є педагогічна преса, 

яка дає об’єктивне уявлення про стан педагогічної науки, народної освіти і 

про основні проблеми, які хвилювали педагогічну громадськість у той чи 

інший період історії. Вагому роль у дослідженні проблем профілактики 

соціальних відхилень у поведінці дітей та молоді відіграє українська 

педагогічна періодика Східної Галичини міжвоєнного періоду (1918–

1939 рр.), що виходила у світ завдяки зусиллям українських педагогічних 



товариств краю. Галицькі педагогічні часописи, на відміну від педагогічних 

видань інших українських регіонів, не стали рупором офіційно-догматичних 

поглядів польської держави, що вигідно вирізняє їх на загальному фоні. Вони 

є цінним джерелом для дослідження соціальних та освітніх процесів, що 

проходили в Україні протягом тривалого часу, за допомогою якого можна 

отримати інформацію про тогочасні нормативні нововведення в системі 

освіти, діяльність українських педагогічних товариств, нові педагогічні ідеї, 

результати наукових досліджень, методичні розробки та поради, в тому числі 

й щодо профілактики соціальних відхилень у неповнолітніх. 

Актуальність проблеми дослідження підсилюється також виявленими 

дисертантом суперечностями, які сьогодні існують в організації 

профілактичної роботи з неповнолітніми і вимагають вирішення. 

        Дослідження Зубрицького І.Я. виконане відповідно до тем роботи 

кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка «Удосконалення 

якості професійної підготовки соціальних педагогів в світлі сучасних вимог» 

(2011-2015 рр.), «Теоретико-практична підготовка фахівців соціальної сфери 

на засадах компетентнісного підходу». 

       Тему дисертації затверджено вченою радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка та узгоджено в Міжвідомчій 

раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 

в Україні. 

       Вважаємо, що дисертантом правильно визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету і основні завдання. 

  Автором обґрунтовано вибір хронологічних меж дослідження, 

зумовлений тим, що саме у міжвоєнний період ідеї профілактики соціальних 

відхилень у поведінці дітей та молоді набувають значного поширення й 

практичного втілення серед української громади на теренах Східної 

Галичини.  

         Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань дисертантом 



обрано адекватні методи дослідження: діалектичний метод, завдяки якому 

отримана можливість розглянути предмет дослідження у всіх його взаємних 

соціальних зв’язках і залежностях; порівняльно-історичний та 

герменевтичний методи – для аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації 

історико-педагогічних джерел, педагогічної періодики з теми дослідження, 

що забезпечили проникнення у сутність процесу профілактики соціальних 

відхилень та визначення стану досліджуваної проблеми; хронологічний та 

діахронний – для простеження розвитку ідей соціальної профілактики на 

сторінках педагогічних часописів Східної Галичини 1918–1939 рр.; 

прогностичний метод, що уможливив визначення перспективних шляхів 

використання ідей соціальної профілактики в сучасній практиці соціальної 

педагогіки. 

Широкою і різноманітною є джерельна база дослідження. Автором  

використано українську професійно-фахову (педагогічну) пресу міжвоєнного 

періоду, яка виходила у Східній Галичині впродовж 1918–1939 рр., зокрема 

матеріали педагогічних періодичних видань («Учительське слово», «Життя і 

школа», «Шлях навчання і виховання», «Методика і шкільна практика», 

«Світло», «Учитель», «Рідна школа», «Українська школа», «Шлях виховання 

й навчання», «Шлях молоді»), а також наукові праці з історії освіти та 

педагогічної думки України, монографії, дисертації, наукові статті сучасних 

авторів із досліджуваної проблеми. Всього – 449 найменувань, що свідчить 

про ґрунтовність проведеного дослідження. 

Аналіз дисертаційного дослідження Зубрицького Ігоря Ярославовича дає 

підстави стверджувати, що дисертантом проведена значна робота по збору 

емпіричного матеріалу, обробці, аналізу, систематизації, узагальненню 

результатів дослідження, формулюванню цілком самостійних ґрунтовних 

висновків. 

        Найбільш істотні наукові результати, які містяться в дисертації : на 

основі аналізу теоретичних засад профілактики соціальних відхилень у 

поведінці неповнолітніх у педагогічній періодиці Східної Галичини 



визначено сутнісні характеристики дефініції «профілактика соціальних 

відхилень у поведінці неповнолітніх»; досліджено чинники детермінації 

соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх у зазначений період; 

схарактеризовано ідеї та визначено основні напрями профілактики 

соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх у педагогічній періодиці 

Східної Галичини (1918–1939 рр.); виявлено можливості екстраполяції 

позитивного історико-педагогічного досвіду профілактики соціальних 

відхилень у поведінці неповнолітніх у сучасну соціально-педагогічну 

практику. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що:  

вперше предметом цілісного та системного аналізу став розвиток ідей  

профілактики соціальних відхилень у неповнолітніх на сторінках 

педагогічної періодики Східної Галичини (1918–1939 рр.);  

схарактеризовано регіональні чинники, які обумовлювали соціально 

неприйнятну поведінку неповнолітніх у досліджуваний період;  

виокремлено основні напрями педагогічної діяльності з профілактики 

соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх: 

уточнено сутність понять «соціальні відхилення», «профілактика 

соціальних відхилень у неповнолітніх» та ін..; 

узагальнено актуальні в сучасних умовах позитивні надбання процесу 

розвитку ідей профілактики соціальних відхилень у неповнолітніх у 

вітчизняній соціально-педагогічній думці; уведено до наукового обігу 

маловідомі та нові матеріали з проблеми профілактики соціальних відхилень, 

що раніше не використовувалися у наукових працях, надруковані на 

сторінках педагогічної періодики Східної Галичини (1918–1939 рр.);  

Подальшого розвитку набули питання внеску громадських та 

культурно-освітніх діячів минулого у розробку теоретичних основ та 

практичних рекомендацій щодо налагодження дієвої системи профілактики 

соціально відхиленої поведінки у неповнолітніх у досліджуваний період. 



Дослідження має безперечне практичне значення, оскільки його 

результати можуть бути використані викладачами, студентами закладів 

вищої освіти, вчителями-практиками, здобувачами наукових ступенів для 

поглиблення знань із теорії та історії педагогіки, соціальної педагогіки, теорії 

та історії соціального виховання, профілактичної діяльності; у системі 

підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери, їхнього професійного 

самовдосконалення та підготовки до здійснення профілактичної роботи з 

неповнолітніми, схильними до соціальних відхилень.  

Отримані результати можуть слугувати основою для подальших 

наукових розвідок з історії української соціально-педагогічної освіти, 

створення підручників і посібників, методичних рекомендацій до спецкурсів 

і семінарів з теорії та історії соціальної педагогіки, при підготовці лекцій та 

семінарських занять із дисциплін «Теорія та історія соціального виховання», 

«Соціальна педагогіка», «Методика соціально-виховної роботи», «Методика 

соціально-педагогічної роботи з дитячими та молодіжними організаціями», 

«Історія соціальної роботи», «Соціальна профілактика»; у практиці сучасного 

соціального виховання в закладах загальної середньої освіти різного типу, 

центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спеціальних навчальних 

закладах для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання. 

Результати дослідження пройшли відповідну апробацію (публікації, 

виступи на конференціях).  

Цінним є те, що основні  результати дослідження вже впроваджені в 

навчально-виховний процес окремих вітчизняних вищих навчальних 

закладів. 

Дисертаційне дослідження загалом відзначається логічністю і 

послідовністю викладу, обґрунтованістю основних положень. 

       Висновки до кожного розділу, а також загальні висновки дисертації чітко 

відображають значний обсяг виконаної наукової роботи згідно визначених 

завдань, якість отриманих дисертантом результатів, їхню наукову новизну та 

практичну значущість, зорієнтованість на майбутні розробки.  



       Результати дослідження збагачують соціальну педагогіку, соціальну 

роботу, історію педагогіки, загальну педагогіку, превентивну педагогіку. 

Зміст дисертації адекватно відображений в авторефераті. 

       Незважаючи на загальну позитивну оцінку наукового доробку 

Зубрицького І.Я. вважаємо, що в роботі є певні недоліки : 

1. Автор визначив низку суперечностей у вирішенні 

досліджуваної проблеми, які, на нашу думку, потребують 

уточнення. Зокрема, це стосується суперечності між 

«стрімким зростанням дитячої бездоглядності, 

безпритульності, рівня підліткової злочинності та 

невикористаними можливостями закладів освіти, 

позашкільних установ та громадських організацій з 

профілактики соціально неприйнятних відхилень у 

поведінці неповнолітніх». Така суперечність існує. Проте, 

враховуючи тему дослідження, більш доцільно було 

визначити суперечність між стрімким зростанням дитячої 

бездоглядності, безпритульності, рівня підліткової 

злочинності та невикористаними можливостями 

педагогічної періодики у їх висвітленні.  

2. В назві дисертації задекларована профілактика соціальних 

відхилень, але в самій роботі розглядається тільки 

профілактика алкоголізму, наркоманії, згадується статеве 

виховання. Всі інші відхилення та їх профілактика 

залишилися поза увагою автора. 

3. На нашу думку, варто було більш глибоко розкрити поняття 

«профілактика», проаналізувати її різновиди, тим більше, 

що цьому питанню присвячено розділ 1.1. Автор в 

основному зосередив увагу на соціально-педагогічній 

профілактиці. Відомо, що вчені виділяють різні види 

профілактики: соціальна, психологічна, педагогічна, 



кримінологічна, медична, віктимна та ін. і підкреслюють, 

що ефективною може бути тільки комплексна 

профілактика, хоч в кожному окремому випадку домінує 

якийсь конкретний вид. Наприклад, в роботі з учнями, 

схильними до вживання наркотиків, важливою є соціальна, 

педагогічна, психологічна, кримінологічна, медична 

профілактика. З дисертації не зовсім зрозуміло, чи різні 

види профілактики були відображені в педагогічній 

періодиці вказаного періоду. 

4. Не зовсім коректно, на нашу думку, визначено напрями 

профілактики соціальних відхилень (ІІ розділ дисертації), 

серед яких: недопущення вживання неповнолітніми  

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотиків; 

підвищення виховної ролі освітніх закладів у попередженні 

відхилень; підвищення ролі сім’ї у профілактиці відхилень; 

використання потенціалу громадських організацій та ін. 

Проте перший напрям (недопущення вживання 

неповнолітніми алкоголю, тютюнових виробів, наркотиків) 

входить у всі інші напрями, адже підвищення ролі школи, 

родини, громадських організацій у профілактичній роботі 

якраз і передбачає недопущення вживання неповнолітніми 

алкоголю, наркотиків тощо. 

5. Позитивним є широке впровадження результатів 

дослідження у навчально-виховний процес освітніх 

закладів, про що свідчать представлені довідки. Але, 

вважаємо, що апробація результатів могла б бути більш 

значною, оскільки результати дослідження представлені 

всього на 4 конференціях, 3 з яких відбулися в 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті, а  

 



 


