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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку української 

держави, що характеризується нестабільністю фінансово-економічної й політичної 

систем, зокрема через військові події на сході країни, зумовлює девальвацію 

культурних і духовних цінностей суспільного життя. Проявом такого знецінення 

соціальних пріоритетів стає активізація різних форм девіантної поведінки молодого 

покоління, серед яких інтенсивного розвитку набуває феномен учнівської 

жорстокості. Поширення негативних явищ вимагає підвищеної уваги з боку 

соціальних інституцій, зокрема закладів освіти, провідним напрямом діяльності 

яких у зв’язку з цим стає соціально-педагогічна профілактика. 

Здійснення профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи є 

соціальним замовленням, що відповідає міжнародній і вітчизняній законодавчій базі 

(Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України 

у XXI столітті, Закони України „Про освіту”, „Про середню освіту”, „Про охорону 

дитинства”, „Про попередження насильства у сім’ї”, „Про соціальну роботу з дітьми 

та молоддю” тощо), відповідно до положень якої кожна дитина, її життя, безпека, 

здоров’я, благополуччя, честь, гідність, недоторканість і захищеність визначаються 

найвищою соціальною цінністю, і забезпечується в навчальній і позанавчальній 

діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

Потенціал у формуванні загальної культури учнів, пробудженні віри у власні 

можливості, розвитку їхніх творчих здібностей, активізації процесу комунікації з 

іншими людьми, вихованні гуманної, толерантної особистості як підґрунтям для 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

має анімаційна діяльність, організація та здійснення якої характеризується швидким 

розвитком якісно нового рівня можливостей використання вільного від навчання 

часу учнів з метою вирішення соціально-педагогічних проблем в учнівському 

середовищі. 

Вивчення феномену жорстокої поведінки завжди перебувало в дослідницькому 

просторі вітчизняних та зарубіжних представників різних наукових галузей: 

філософів (Августин, Х. Аквінський, Аристотель, В. Афанасьєв, Ф. Гегель, 

Ф. Ніцше, В. Садовський, Е. Юдін та ін.), педагогів (Г. Абрумова, М. Алємаскін, 

С. Бєлічева, П. Блонський, О. Колеснікова, Ф. Корольов, Н. Кузьміна, Н. Савіна та 

ін.), психологів (О. Змановська, К. Лоренц, Н. Максимова, З. Фройд, К. Юнг та ін.), 

юристів (Ю. Антонян, Ю. Аргунова, М. Кудрявцев, С. Муратова та ін.), соціологів 

(В. Лазаренко, Є. Забадикіна, О. Сердюк та ін.), медиків (М. Буянов, А. Личко, 

Н. Мухіна, В. Павлюченко та ін.), соціальних педагогів (О. Башкатов, О. Безпалько, 

Ю. Галагузова, А. Капська, О. Караман, О. Кузьміна, Г. Лактіонова, Л. Міщик, 

А. Поляничко, Ж. Петрочко, В. Степанова, Г. Штинова та ін.). 

Особливості психовікового розвитку учнів основної школи розкрито в студіях 

А. Бандури, І. Башкатова, М. Галагузової, А. Капської, А. Личко, М. Роганової, 

Г. Паренса, С. Холла, З. Фройда, Н. Хіменла, Г. Штинової та ін. 

Соціально-педагогічну профілактику негативних явищ розглянуто в працях 

А. Богуш, О. Василенко, М. Васильєвої, Н. Заверико, Л. Міщик, А. Капської, 

О. Караман, С. Коношенка, В. Поліщук, А. Рижанової, І. Трубавіної, С. Харченка, 
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С. Хлєбік, Л. Цибулько та ін. Зміст та особливості соціально-педагогічної 

профілактичної діяльності з учнями, учителями, батьками щодо попередження 

жорстокої поведінки учнів вивчали К. Венцель, О. Дроздов, Ю. Клочан, Г. Кожина, 

Д. Олвеус, А. Поляничко та ін. 

Питанням організації профілактичної діяльності в позанавчальній діяльності 

присвячено розвідки Г. Аванесової, Р. Азарової, Л. Гордіна, А. Капської, 

О. Карпенко, С. Курінної, Г. Лактіонової, В. Муромець, С. Омельченко, 

А. Поляничко, Л. Штефан та ін. Особливості анімаційної діяльності як засобу 

вирішення соціально-педагогічних проблем розкрито А. Андреєвою, І. Будник, 

Л. Волик, А. Гурдон, Ж. Дюмазедьє, Т. Лесіною, Н. Максимовською, С. Сергієнко, 

М. Ярошенко та ін. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що в сучасній науці створено певні 

передумови для профілактики жорстокої поведінки дітей та молоді, однак, 

незважаючи на широкий і багатоплановий характер наукових досліджень, проблема 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності не знайшла повного висвітлення й аналізу в 

соціально-педагогічній теорії, проте залишається актуальною, теоретично й 

практично значущою. 

Актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми дослідження посилюється 

необхідністю подолання виявлених суперечностей між: об’єктивною суспільною й 

державною потребою в забезпеченні процесу соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи та відсутністю інноваційних форм, 

методів і засобів зазначеної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу; потужним виховним потенціалом засобів анімаційної діяльності та 

недостатнім його використанням у процесі соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи; необхідністю комплексної, 

структурованої, ефективної діяльності з попередження жорстокої поведінки учнів 

основної школи та відсутністю розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики зазначеної проблеми з використанням потенціалу засобів анімаційної 

діяльності. 

Актуальність проблеми дослідження, її соціальна й педагогічна значущість, 

недостатня теоретико-методична розробленість, об’єктивна необхідність у 

розв’язанні виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – 

„Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності”. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Харківської 

державної академії культури на період 2014 – 2017 рр. у межах комплексної теми 

кафедри соціальної педагогіки „Дослідження культурологічних основ розвитку 

соціальної педагогіки та соціальної психології в умовах інформаційного 

суспільства”. Тему затверджено Вченою радою Харківської державної академії 

культури (протокол № 5 від 08.12.2014 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук України 

(протокол № 2 від 15.02.2015 р.). 
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Об’єкт дослідження – процес профілактики жорстокої поведінки учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально 

перевірити систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури визначити суть жорстокої поведінки 

учнів основної школи та особливості, що детермінують її прояв. 

2. Розкрити суть і особливості соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

3. Теоретично обґрунтувати й розробити систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

4. Експериментально перевірити ефективність системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

У ході дослідження для досягнення мети й розв’язання поставлених завдань 

використано комплекс методів: теоретичних: аналіз наукової літератури, синтез, 

порівняння, зіставлення, систематизація, класифікація, узагальнення – для 

обґрунтування змісту базових понять дослідження та вивчення стану розробленості 

досліджуваної проблеми в теорії та практиці; методи моделювання, прогнозування 

та проектування – для розробки системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності; 

емпіричних: соціально-педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи) з метою перевірки ефективності розробленої системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності; бесіди, спостереження, анкетування, тестування, 

опитування, моделювання соціально-педагогічних ситуацій для виявлення рівня 

схильності учнів основної школи до проявів жорстокої поведінки; математичної 

статистики – для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних, перевірки 

валідності та надійності отриманих результатів, а також для їх інтерпретації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації: 

– уперше: теоретично обґрунтовано розроблену систему соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності, блоками якої є функціонально-цільовий, суб’єкт-об’єктний, 

концептуальний, змістово-процесуальний, діагностико-результативний; визначено 

поняття „соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності”, її структуру, принципи, форми, методи й 

засоби реалізації; схарактеризовано особливості соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи з використанням 

потенціалу засобів анімаційної діяльності; визначено поняття „жорстока поведінка 

учнів основної школи”, „соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки 

учнів основної школи”;  
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– уточнено суть понять „жорстокість”, „жорстока поведінка”, „засоби 

анімаційної діяльності”; сучасні види, форми та чинники формування жорстокої 

поведінки учнів основної школи; особливості учнів основної школи, які 

детермінують прояви жорстокої поведінки; критерії, показники та рівні прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи; 

– подальшого розвитку набули форми, методи та засоби соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи в загальноосвітніх 

навчальних закладах з використанням засобів анімаційної діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності в соціально-виховному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів; упровадженні заходів з використанням засобів анімаційної 

діяльності з педагогічним колективом школи (педагогічні тренінги, всеобучі, 

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

лекторії, батьківські ринги, батьківські вечори), з представниками установ охорони 

здоров’я, внутрішніх справ, соціального захисту, громадських організацій, закладів 

культури і дозвілля тощо (круглий стіл, інтерактивні лекції, тематичні консультації, 

конференції тощо); з учнями основної школи (кінотерапія, форум-театр, ігрові та 

спортивні методики, екскурсії, свята тощо); розробці й упровадженні проекту 

„STOP-булінг”, розробці соціально-педагогічних інформаційних буклетів „Як 

виховати в дитині людину”, „Труднощі підліткового віку”, „Як попередити 

підліткову жорстокість?”, навчально-методичного комплексу з вибіркової 

дисципліни для студентів вищих навчальних закладів „Соціально-педагогічна 

профілактика жорстокої поведінки учнів”. Результати дослідження можуть бути 

використані в навчально-виховному процесі та позанавчальній діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів, закладах соціально-педагогічного, соціально-

культурного, профілактичного спрямування; професійній підготовці й підвищенні 

кваліфікації фахівців соціальної галузі у вищих навчальних закладах; під час 

написання студентами наукових робіт. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та Харківської області: 

Харківський педагогічний ліцей № 4 (довідка № 243/02-08/17 від 17.03.2017 р.), 

Харківська спеціалізована школа I – III ступенів № 114 (довідка № 212/17-01 від 

17.03.2017 р.), Комунальний заклад „Харківська спеціалізована школа I – III 

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

(довідка № 243 від 17.03.2017 р.), Хотімлянська загальноосвітня школа I – III 

ступенів № 1 (довідка № 174 від 24.03.2017 р.), Чугуївська загальноосвітня школа  

I – III ступенів № 7 (довідка № 196/17 від 23.03.2017 р. ). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях на 

науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних: „Інноваційні 

процеси на виробництві та в професійній освіті” (Первоуральськ, 2012, 2013), 

„Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень” (Харків, Первоуральськ, 

2013), „Актуальні проблеми професійної загальної і соціальної освіти: теоретичний 

и компетентнісний аспект” (Харків, Первоуральськ, 2013), Актуальні проблеми 



 

 

5  

 

формування духовно-моральних цінностей і професійних компетенцій молоді” 

(Харків, Первоуральськ, 2013); „Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні 

стратегії розвитку” (Харків, 2015), „Багатоманітність культур як педагогічна 

проблема” (Бердянськ, 2015), „Актуальні дослідження в соціальній сфері” (Одеса, 

2016) „World Science in 2016: Results” (Morrisville, 2016); Всеукраїнських: 

„Соціально-педагогічна робота з організації дозвілля дітей та молоді” (Глухів, 2012), 

„Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді” (Глухів, 2013); „Культура та 

інформаційне суспільство XXI століття” (Харків 2014 – 2017), „Підготовка 

соціального педагога на засадах партнерства” (Харків, 2015), „Педагогізація 

соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами” (Харків, 2016), 

„Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми та перспективи” 

(Харків, 2016), „Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень” (Харків, 

2016); регіональних: „Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки” (Харків, 2014), 

„Студент-волонтер – активний громадянин та фахівець” (Харків, 2014), „Соціально-

педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми і перспективи” (Харків, 2016), а 

також під час обговорення на засіданнях методологічних семінарів кафедр 

соціальної педагогіки Харківської державної академії культури та Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи викладено в 

24 одноосібних наукових публікаціях, із них: 6 статей – у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 17 – у збірниках 

матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(289 найменувань, з них 14 – іноземною мовою), 14 додатків на 45 сторінках, 

14 таблиць та 4 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, із них – 

171 сторінка основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методи дослідження; сформульовано наукову новизну та 

практичне значення роботи; наведено відомості про впровадження й апробацію 

результатів дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні засади соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності” – розкрито стан розробленості проблеми дослідження; узагальнено 

визначення провідних дефініцій, розкрито суть, особливості, сучасні форми й 

причини формування жорстокої поведінки учнів основної школи, з’ясовано 

особливості її соціально-педагогічної профілактики з використанням потенціалу 

засобів анімаційної діяльності; теоретично обґрунтовано систему соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, схарактеризовано її компоненти.  

На основі аналізу й узагальнення положень наукових праць (Ю. Антонян, 

І. Бердишев, О. Дроздов, Д. Олвеус, А. Поляничко, Н. Щербак та ін.) жорстокість 

визначено як багатоаспектний соціально-психологічний феномен, який за своєю 
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суттю може виступати морально-психологічною рисою характеру (вродженою або 

набутою), формою поведінки (рефлексною або усвідомленою), способом 

самовираження (прагненням до визнання, завойовуванням лідерської позиції), що 

характеризується відсутністю або низьким рівнем співчуття, гуманізму та 

толерантності щодо іншої живої істоти, а також порушенням прийнятих у 

суспільстві соціальних норм і цінностей. Жорстокою визначено поведінку, яка, 

маючи негативний, руйнівний, аморальний, протиправний характер, спрямована на 

іншу живу істоту й перешкоджає нормальним взаєминам людей у соціумі. 

Аналіз наукових праць О. Башкатова, О. Безпалько, А. Капської, Ю. Клочан, 

Л. Міщик, Д. Олвеуса, А. Поляничко, Г. Штинової засвідчив, що учнів з проявами 

жорстокої поведінки науковці характеризують як важковиховуваних, проблемних, 

дезадаптованих, девіантних, асоціальних, дітей „групи ризику”, поведінка яких може 

бути і виявленням короткочасного негативного емоційного стану, і тривалою 

поведінковою реакцією, спрямованою на спричинення шкоди іншим.  

На підставі узагальнення характеристик науковців жорстоку поведінку учнів 

основної школи визначено як сукупність їхніх деструктивних дій і вчинків емоційно-

негативного забарвлення з прагненням завдати дискомфорт будь-якого характеру 

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

особливості учнів основної школи, які детермінують прояви жорстокої поведінки: 

несформованість стійких механізмів соціально схвалюваної поведінки через 

прагнення до самостійності, незалежності, самовираження; негативізм, замкнутість, 

агресивність через комплекси щодо власної зовнішності, іміджу, групової або 

соціальної приналежності; неусвідомлення негативних наслідків жорстокої 

поведінки через недостатність життєвого досвіду; „стадний” інстинкт жорстокості 

(„роблю, як усі” або „не хочу бути білою вороною”) через високий рівень 

залежності від інших; посилена збудливість, емоційна нестійкість, підвищена 

грубість та імпульсивність через прискорений фізіологічний і статевий розвиток. 

Схарактеризовано види прояву жорстокої поведінки учнів основної школи: 

емоційно-психологічний (висміювання, приниження, залякування, образи, плітки, 

відторгнення, ігнорування, соціальна ізоляція тощо); фізичний (штовхання, ляпаси, 

нанесення ударів, побиття, застосування зброї тощо); сексуальний (натяки, слова та 

дії інтимного характеру, сексуальні домагання, примус до порнографії, ґвалтування 

тощо); економічний (розкрадання, псування майна, вимагання грошових коштів, їжі, 

одягу, гаджетів, примус до вчинення крадіжки чужого майна тощо).  

Розкрито сучасні форми прояву жорстокої поведінки учнів основної школи: 

мобінг (характеризується порушенням цілісності учнівського колективу, розвитком 

негативного емоційного клімату, викликаним будь-якою відмінністю однією (або 

кількох) особистістю від загальної маси учнів); хейзинг (вид знущання, жорстокого 

поводження або приниження учня, найчастіше новачка в колективі, з метою його 

ініціації в певну групу однолітків шляхом виконання ним принизливих завдань); 

булінг (тип деструктивної конфліктної взаємодії в учнівській групі, у ході якої 

кривдником стосовно жертви, нездатної себе захистити або відмінної від інших за 

зовнішністю, іміджем, успішністю тощо, здійснюються систематичні, тривалі, 

повторювані жорстокі дії); кібербулінг (навмисні агресивні дії індивіда або групи 

систематичного характеру за допомогою використання електронних форм взаємодії, 
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спрямовані проти жертви, нездатної себе захистити); тролінг (вид жорстокого 

приниження, що передбачає розміщення на веб-сайтах, у соціальних мережах 

публічної негативної, принизливої, неправдивої інформації); остракізм (відчуження 

через виключення особистості з реальних або віртуальних спільнот, що призводить 

до соціальної ізоляції учнів) тощо. 

З’ясовано чинники, що зумовлюють формування жорстокої поведінки учнів 

основної школи: біологічні (вроджені нервові, фізичні розлади); психофізіологічні 

(наявність психопатології або акцентуації, які виражаються в нервово-психічних 

захворюваннях; непривабливий зовнішній вигляд); соціально-економічні (інфляція, 

соціальне напруження, нестабільність); морально-етичні (низький моральний рівень 

суспільства, девальвація духовних цінностей, байдуже ставлення соціуму до різних 

проявів девіантної поведінки); соціально-педагогічні (дефекти шкільного, сімейного 

або громадського виховання, навчальна дезадаптація, жорстоке або байдуже 

ставлення до учня); організаційно-педагогічні (недостатня увага адміністрації школи 

до проблеми жорстокості й насильства в навчально-виховному середовищі, низький 

рівень довіри та поваги між педагогами й учнями, домінування суто освітніх цілей 

над проблемами особистісного розвитку дітей тощо). 

Виявлений негативний характер явища жорстокої поведінки учнів основної 

школи актуалізував пошук інноваційних шляхів забезпечення його соціально-

педагогічної профілактики як сукупності педагогічних форм, методів і засобів, 

спрямованих на попередження, нейтралізацію або послаблення дії різних чинників 

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

негативні явища й відхилення в поведінці учня. Одним з таких шляхів визначено 

використання засобів анімаційної діяльності.  

На основі аналізу наукових праць (І. Будник, Л. Волик, М. Гавриленко, 

Т. Дедуріна, Н. Максимовська) анімаційну діяльність визначено як спеціально 

організований соціально-творчий процес включення особистості в добровільну 

суспільно корисну діяльність з метою розкриття й актуалізації її внутрішніх 

ресурсів, духовно-творчого потенціалу, формування здатності до саморозвитку й 

самопокращення. Засобами анімаційної діяльності, що забезпечують профілактику 

негативних явищ в учнівському середовищі, визначено систему „інструментів” 

активного добровільного включення учнів у процес творчої роботи в навчальний і 

позанавчальний час з метою забезпечення контрольованих, соціально комфортних, 

позитивно забарвлених умов життєдіяльності і способів комунікації з іншими. 

Проведений аналіз наукових джерел (А. Андреєва, Л. Волик, А. Гурдон, 

Ж. Дюмазедьє, Т. Дедуріна, Т. Лесіна, Н. Максимовська, С. Сергієнко, 

М. Ярошенко) дозволив визначити соціально-педагогічну профілактику жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності як спеціально 

організовану в загальноосвітньому навчальному закладі діяльність усіх суб’єктів 

соціального середовища з виявлення й попередження проявів жорстокої поведінки 

учнів основної школи через упровадження засобів анімаційної діяльності (шкільна 

медіація, арт-терапія, форум-театр, кінотерапія, гуртки, екскурсії, ігротерапія, 

самоврядування тощо), спрямованих на подолання їхніх негативних емоцій, 

покращення психоемоційного стану, формування соціально значущих якостей 

(толерантності, емпатії, гуманізму тощо) і налагодження їхньої безконфліктної 
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взаємодії з іншими людьми. З’ясовано особливості використання засобів 

анімаційної діяльності в соціально-педагогічній профілактиці жорстокої поведінки 

учнів основної школи: орієнтація на самостійний і вільний вибір учнями форми 

діяльності; урахування інтересів і захоплень учнів; невимушений, 

нерегламентований і творчий характер діяльності; забезпечення активізації 

вольових ресурсів, прагнень і життєвих ідеалів учнів, які сприяють попередженню 

негативізму та жорстокості. 

Доцільність і необхідність використання потенціалу засобів анімаційної 

діяльності в соціально-педагогічній профілактиці жорстокої поведінки учнів 

основної школи зумовили розробку системи соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності, 

представлену у вигляді моделі (див. рис. 1 на с. 9) як єдність функціонально-

цільового, суб’єкт-об’єктного, концептуального, змістово-процесуального, 

діагностико-результативного блоків. 

Функціонально-цільовий блок представлено метою, завданнями й функціями 

(орієнтувальна, нормативно-комунікативна, культуро-творча, рекреаційна, 

компенсувальна, прогностична, рефлексивна) соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. 

Суб’єкт-об’єктний блок системи включає внутрішніх (адміністрація школи; 

педагогічний колектив; соціальний педагог; шкільний психолог) і зовнішніх (батьки 

учнів; представники органів державного, місцевого управління; фахівці закладів 

охорони здоров’я; представники органів внутрішніх справ; спеціалісти центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; громадські організації; заклади 

культури і дозвілля) суб’єктів і об’єктів (учні основної школи) соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, які можуть змінювати свій статус залежно від етапу 

діяльності та його змістового наповнення. 

Концептуальний блок передбачає нормативно-правове забезпечення процесу 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності та принципи її здійснення як закономірності 

організації та проведення зазначеної діяльності. 

Змістово-процесуальний блок включає організаційно-координаційний, активно-

діяльнісний й оцінювальний етапи, кожному з яких відповідає конкретний зміст, 

форми, методи й засоби взаємодії з педагогічним колективом, батьками, учнями 

основної школи, спрямовані на ефективне забезпечення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. 

Діагностико-результативний блок системи передбачає моніторинг змін у 

поведінці учнів основної школи, зокрема діагностику зміни в рівнях прояву 

жорстокості, що зумовило розробку критеріально-діагностичної бази. Як критерії й 

відповідні показники визначено ціннісно-мотиваційний (рівень усвідомлення та 

засвоєння загальнолюдських соціальних цінностей; прагнення до позитивної 

взаємодії в соціальному середовищі); когнітивний (повнота, системність знань про 

негативний характер і наслідки жорстокої поведінки; обізнаність з конструктивних, 

ненасильницьких шляхів і способів вирішення конфліктних ситуацій); 
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ЗАГАЛЬНА МЕТА: соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи  
засобами анімаційної діяльності 
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МЕТА: створення партнерської мережі спеціалістів з соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
поведінки учнів основної школи та визначення ролі і змісту діяльності кожного з них. 
ЗМІСТ: визначення напрямів, принципів та форм партнерської взаємодії для ефективного здійснення 
соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 
діяльності. 
ФОРМИ, МЕТОДИ: кругі столи, конференції, семінари, інтерактивні лекції, розробка 
інформаційно-методичних матеріалів 
 

ЗАВДАННЯ: оволодіння учнями знаннями щодо норм і правил поведінки, шляхів ефективного попередження 
жорстокості через позитивно спрямовану анімаційну діяльності; формування мотивації учнів до участі у 
позанавчальних анімаційних заходах; формування комунікативних умінь та навичок безконфліктної поведінки 
учнів у процесі анімаційної діяльності, підготовка педагогів ЗНЗ та батьків до СПП жорстокої поведінки учнів 
основної школи засобами анімаційної діяльності 
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Когнітивний 
(повнота, системність 

знань стосовно 
негативного характеру,  

наслідків жорстокої 
поведінки; обізнаність з 

конструктивних, 
ненасильницьких шляхів 
вирішення конфліктів) 
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ФУНКЦІЇ: орієнтувальна, нормативно-комунікативна, культуро-творча, рекреаційна, компенсувальна, 
прогностична, рефлексивна 
 
 

Діяльнісно-поведінковий 
(сформованість умінь та 

навичок толерантної, 
поведінки, свідоме їх 

застосування; активна участь у 
заходах анімаційної діяльності, 

ініціативність у виконанні 
суспільних доручень) 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 

учні 
основної 
школи 
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Внутрішні: 
адміністрація ЗНЗ, 

педагогічний колектив, 
соціальний педагог, 
шкільний психолог 

Зовнішні:  
батьки учнів; представники органів державного, місцевого 

управління; фахівці закладів охорони здоров’я; представники 
органів внутрішніх справ; спеціалісти центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; громадські організації; заклади культури 
дозвілля 
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Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної профілактики: 
Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, ЗУ „Про освіту”,  „Про 

середню освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” 
 

Принципи соціально-педагогічної профілактики: 
інноваційності; адресності; комплексності та інтеграції зусиль; помірності; компенсаційності; 

профілактичної спрямованості аксіологічності і толерантності; активності та творчості; емоційної 
домінанти; вибору та добровільності; змінюваності діяльності 

 
 

Результат – зниження рівнів прояву жорстокої поведінки учнів основної школи  
 

Ціннісно-
мотиваційний  

(рівень усвідомлення 
загальнолюдських 

соціальних цінностей; 
прагнення до 

позитивної взаємодії у 
соціальному 
середовищі) 

 

Якостей 
особистості 

(сформованість 
соціально-

значущих якостей, 
необхідних для 

позитивної 
взаємодії в соціумі) 

Рис. 1. Модель системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 
засобами анімаційної діяльності 

 

МЕТА: оцінка й аналіз ефективності та результативності застосованих форм, методів і засобів. 
ЗМІСТ: розробка рекомендації, вироблення стратегій самостійного подолання учнями основної 
школи негативних проявів у власній поведінці та поведінці інших людей. 
ФОРМИ, МЕТОДИ: спостереження, індивідуальні бесіди з учнями основної школи, консультації з 
батьками та педагогічним колективом школи 
 

НАПРЯМИ, МЕТА 

З педагогами  
(забезпечення професійної 

готовності педагогів до 
здійснення СПП жорстокої 

поведінки учнів основної школи 
засобами анімаційної діяльності) 

 
 

З батьками  
(формування СП обізнаності 
та активності батьків із СПП 
жорстокої поведінки учнів 
основної школи засобами 
анімаційної діяльності) 

З учнями основної школи 
(формування знань, умінь та 

навичок безконфліктної 
взаємодії; розвиток особистісних 

соціально значущих якостей) 

всеобучі, майстер-класи, арт-
терапевтичні заходи, творчі 

вечори, релаксації, круглі столи, 
тренінги, диспути тощо  

 

конференції, відеолекторії, 
консультації, батьківські 

ринги , метод проблемних 
ситуації, творчі вечори тощо 
 

служба шкільної медіації, форум-
театр, кінотерапія, ігрові 

методики, арт-терапевтичні, 
гуртки і секції тощо  

ФОРМИ, МЕТОДИ 
 



 

 

10  

 

 якостей особистості (сформованість соціально значущих якостей, необхідних для 

позитивної взаємодії в соціумі (доброта, толерантність, гуманізм, емпатія, щирість); 

діяльнісно-поведінковий (сформованість умінь і навичок толерантної, безконфліктної 

поведінки, характер їх застосування; ініціативність у виконанні суспільних 

доручень; характер участі в анімаційній діяльності). Схарактеризовано рівні прояву 

жорстокої поведінки учнів основної школи (низький, середній і високий).  

Розроблена система вимагала експериментальної перевірки її ефективності. 

У другому розділі – „Експериментальна перевірка системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності” – розкрито організацію та результати 

експериментальної перевірки ефективності розробленої системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності, проаналізовано й узагальнено отримані результати. 

Експериментальною роботою (констатувальний, формувальний, контрольний 

етапи), що проводилась упродовж 2014 – 2017 років у Харківському педагогічному 

ліцеї № 4, Харківській спеціалізованій школі № 114, Комунальному закладі 

„Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів 

№ 16 ім. В. Г. Сєргєєва”, Хотімлянській загальноосвітній школі № 1 і Чугуївській 

загальноосвітній школі № 7 Харківської області, було охоплено 496 учнів основної 

школи; 35 класних керівників, соціальних педагогів, шкільних психологів; 434 

батьків учнів основної школи. 

На констатувальному етапі експерименту на підставі аналізу даних, 

отриманих за допомогою використання діагностичних матеріалів (питальник 

соціально-комунікативної компетентності; анкети „Що ми знаємо про жорстокість?” 

і „Правопорушення та покарання”; методики визначення емпатії А. Меграбяна та 

М. Епштейна, спрямованості особистості Є. Рогова, незакінчених речень) виявлено 

переважно високий і середній рівні прояву жорстокої поведінки учнів основної 

школи, що підтвердило необхідність здійснення спеціальної соціально-педагогічної 

профілактичної діяльності, спрямованої на формування гуманістичних і 

толерантних цінностей учнів, розвиток їхніх соціально значущих особистісних 

якостей (емпатії, дружелюбності, доброти, відкритості, щирості, милосердя тощо), 

вироблення знань, умінь і навичок безконфліктної поведінки. У створеній 

експериментальній групі учнів ЕГ (254 особи) упроваджувалася розроблена система 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності на відміну від контрольної групи учнів КГ (242 

особи), де навчально-виховний процес здійснювався традиційно. 

Відповідно до визначених мети, завдань, функцій (функціонально-цільовий 

блок) з урахуванням принципів, положень нормативно-правового забезпечення 

(концептуальний блок) створено партнерську мережу спеціалістів (суб’єкт-

об’єктний блок), яку склали суб’єкти внутрішнього і зовнішнього профілактичного 

впливу. Метою соціального партнерства в соціально-педагогічній профілактиці 

жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності було 

максимальне узгодження й реалізація спільних соціально-виховних профілактичних 

можливостей і потенціалів зі створення соціально-позитивної атмосфери в 

учнівському середовищі з використанням засобів анімаційної діяльності. Взаємодія 
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здійснювалась за принципами демократичності, добровільності, рівноправності, 

соціальної солідарності, взаємоповаги, соціального діалогу, співпраці, компромісу, 

урахування інтересів тощо. Особливо ефективними формами взаємодії суб’єктів з 

метою обміну досвідом і вироблення спільних стратегій виховання гуманної, чуйної, 

високоморальної, позитивно зорієнтованої, соціально-культурної, милосердної 

особистості, здатної впливати на власне життя й будувати толерантні взаємини з 

іншими, виявилися: інтерактивні семінари з виступами спеціалістів різного 

профілю, спрямовані на всебічний аналіз особливостей жорстокої поведінки 

підлітків і розгляд чинників їх формування, на тему „Обережно, феномен 

жорстокості сучасних учнів!”; всеобуч „Наслідки жорстокої поведінки учнів”, 

спрямований на з’ясування негативних наслідків жорстокості для молодої 

особистості; круглий стіл „Профілактика жорстокої поведінки учнів основної школи 

як актуальна проблема сьогодення” з висвітлення сучасних профілактичних 

методик; творчі вечори „Кожен з нас має потенціал”, „Разом ми сильніші”,  

спрямовані на розвиток творчих здібностей і розкриття соціально-виховного 

потенціалу кожного з суб’єктів профілактичного впливу. 

На формувальному етапі експерименту під час реалізації змістово-

процесуального блоку системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності роботу здійснено 

за трьома напрямами (з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального 

закладу, з батьками та учнями основної школи), відповідно до яких 

упроваджувалися конкретні форми, методи та засоби діяльності.  

Взаємодія з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу 

передбачала забезпечення професійної готовності педагогів до здійснення 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності, яка складалася з мотиваційного, теоретичного й 

практичного компонентів. З метою формування мотиваційного компонента 

готовності педагогів проведено: професійно зорієнтовану інтерактивну лекцію 

„Школа без жорстокості”, яка передбачала ознайомлення педагогів з негативними 

характеристиками жорстокої поведінки учнів основної школи та проблемними 

наслідками зазначеної поведінки і для шкільного середовища, і для суспільства 

загалом та забезпечувала підвищення інтересу педагогів до попередження 

негативного феномену; арт-терапевтичний вечір „Ми разом”, що сприяв 

налагодженню взаємодії й активного спілкування суб’єктів виховного впливу в 

творчому процесі, коли педагоги набували досвіду колективної командної роботи, 

розвивали особистісний потенціал, комунікативні, організаторські, лідерські якості, 

виступали в ролі художників, ораторів, арт-майстрів, ставили та вирішували 

актуальні соціально-педагогічні проблеми, що існують в учнівському середовищі; 

круглий стіл „Креативізація соціально-виховного середовища школи”, спрямований 

на мотивацію педагогів до використання анімаційного підходу до соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів. Забезпечення теоретичної 

готовності педагогів здійснювалося завдяки проведенню всеобучу „Сучасні форми, 

методи і засоби профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи”, що 

сприяв поглибленню та виробленню нових знань педагогів щодо механізмів 

ефективної профілактичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах; 
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інтерактивного семінару „Види і форми жорстокої поведінки сучасних учнів 

основної школи”, що розширював знання педагогічних працівників щодо 

різноманіття проявів жорстокої поведінки сучасних учнів основної школи 

(третирування, булінг, кібербулінг, флеймінг, харасмент, кіберсталкінг, тролінг, 

секстинг, остракізм, хепіслепінг тощо). З метою формування практичного 

компонента професійної готовності педагогів до здійснення соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності було проведено практичний семінар „Профілактичний потенціал засобів 

анімаційної діяльності”, який передбачав розроблення кожним учасником 

конкретного засобу анімаційної діяльності, спрямованого на попередження 

жорстокої поведінки учнів (притча, казка, музичні та художні твори, гра, кінофільм, 

екскурсія тощо). Результатом взаємодії з педагогічним колективом виявилося 

оволодіння педагогами знаннями, уміннями та навичками ефективної організації та 

здійснення анімаційної діяльності з метою попередження негативних соціальних 

явищ в учнівському середовищі, зокрема проявів жорстокої поведінки. 

Робота з батьками учнів основної школи була спрямована на формування їхньої 

соціально-педагогічної обізнаності та активності в питаннях профілактики 

жорстокої поведінки дітей засобами анімаційної діяльності. Так, з метою 

інформування батьків про суть, особливості, позитивний потенціал використання 

засобів анімаційної діяльності в процесі соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи використано: метод „мозкового штурму” – 

для актуалізації вже наявних у батьків знань з проблеми жорстокої поведінки учнів 

основної школи, шляхів її профілактики; батьківські збори-рефлексії „Що нам 

відомо про анімацію?”, „Сфери застосування засобів анімаційної діяльності”, що 

забезпечили формування в батьків знань про анімаційну діяльність, її засоби та 

особливості їх застосування залежно від бажаної мети; батьківські конференції 

„Анімаційна діяльність: переваги та недоліки”, „Потенціал використання засобів 

анімаційної діяльності в профілактиці жорстокої поведінки учнів”, що завдяки 

обміну між батьками наявними знаннями й досвідом сприяли розширенню, 

поглибленню й закріпленню знань з виховання власних дітей та профілактики 

негативних проявів у поведінці із застосуванням засобів анімаційної діяльності; 

батьківський відеолекторій „Анімаційна діяльність у різних країнах”, що орієнтував 

на використання закордонного досвіду соціально-педагогічної профілактики 

жорстокої поведінки учнів засобами анімаційної діяльності; батьківські ринги, що 

забезпечили отримання відповідей на самостійно розроблені батьками питання про 

шляхи попередження соціально-педагогічних проблем. Організована в такий спосіб 

взаємодія з батьками забезпечила їхній інтерес і активну участь у заходах 

анімаційної діяльності (загальношкільних святах, спортивних олімпіадах, 

екскурсіях); сформованість їхніх практичних умінь організації і здійснення 

анімаційної діяльності з метою соціально-педагогічної профілактики жорсткої 

поведінки учнів основної школи поза межами навчального закладу. 

Взаємодія з учнями основної школи була спрямована на вироблення в дітей 

знань, умінь і навичок безконфліктної взаємодії з іншими, формування їхньої 

толерантної й гуманної поведінки через активізацію участі в анімаційних заходах 

відповідно до їхніх інтересів і можливостей; сприяла розвитку здібностей адекватно 
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оцінювати власні емоції і поведінку щодо інших людей; навчала співчуттю й 

милосердю; забезпечувала розвиток соціально-позитивних рис характеру. 

Найефективнішими засобами анімаційної діяльності в роботі з учнями виявилися: 

методичні вправи „Друг у небезпеці”, „Людина”; ігрові методики „Допоможи 

ближньому”, „Хто я ?”, що сприяли формуванню людських почуттів, моральних 

якостей, усвідомленню необхідності взаємодопомоги, співробітництва; обговорення 

притч „Який вовк переможе?”, „Легенда фрески да Вінчі”, інтерактивна лекція 

„Булінг – назва нова, а явище відоме”; відеолекторій „Страшно жити у страху”; 

тренінг „Маніпулятор і гідність”, що забезпечили вироблення в учнів уміння 

протидіяти конфліктам, образам, маніпуляціям, ігноруванню іншими; спряли 

формуванню спрямованості й мотивації учнів до конструктивних, толерантних 

способів розв’язання проблем у міжособистісному спілкуванні; вечір поезії „Ти 

знаєш, що ти людина?”; творчі майстерні „Кольори людських почуттів”; 

інтерактивні лекцій та круглі столи із залученням видатних представників науки, 

мистецтва, спорту з метою підвищення інтересу учнів до зазначених галузей як 

альтернативних шляхів виходу негативних емоцій і способів зняття емоційної 

напруги та стресу. Результатом такої взаємодії з учнями основної школи було 

створення позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському 

середовищі, сформованість їхніх знань, умінь і навичок толерантної та гуманної 

поведінки, активна участь у заходах анімаційної діяльності. 

На оцінювальному етапі реалізації змістово-процесуального блоку системи 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності здійснювалася оцінка ефективності впроваджених 

форм, методів і засобів шляхом спостереження, проведення індивідуальних бесід з 

учнями, консультацій з батьками і педагогами. 

Упровадження діагностико-результативного блоку системи соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності забезпечило проведення повторної діагностики рівнів прояву 

жорстокої поведінки учнями основної школи, виявлення рівнів обізнаності та 

готовності педагогічного колективу і батьків до здійснення системної соціально-

педагогічної профілактичної роботи з використанням засобів анімаційної діяльності.  

На контрольному етапі експериментальної роботи виявлено зміни в поведінці 

учнів основної школи експериментальної й контрольної груп, аналіз результатів 

яких засвідчив суттєві якісні та кількісні зміни щодо проявів жорстокої поведінки в 

учнів ЕГ, порівняно з учнями КГ, що узагальнено представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 
Рівні 

прояву 

жорстокої 

поведінки 

ЕГ (254 особи) 

Д
и

н
ам

ік
а КГ (242 особи) 

Д
и

н
ам

ік
а 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Низький 18,5 31,5 +13,0% 26,4 29,9 +3,5% 

Середній 47,2 46,4 -0,8% 44,5 42,7 -1,8% 

Високий 34,3 22,1 -12,2% 29,1 27,4 -1,7% 
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Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження підтвердив 

ефективність упровадження в ЕГ розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності (порівняно з КГ, де навчально-виховний процес здійснювався 

традиційно), про що свідчать кількісні та якісні зміни. Статистичну значущість 

одержаних результатів доведено методом математичної статистики (використано 

критерій t-Стьюдента). 

 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності. Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність виконання 

поставлених завдань і дали підстави для формулювання висновків. 

1. На основі аналізу наукової літератури і практики виявлено особливу 

актуальність вивчення проблеми соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах і 

відсутність досліджень з вирішення зазначеної проблеми із використанням 

потенціалу засобів анімаційної діяльності.  

На підставі узагальнення характеристик науковців жорстоку поведінку учнів 

основної школи визначено як сукупність їхніх деструктивних дій і вчинків 

емоційно-негативного забарвлення з прагненням завдати дискомфорт будь-якого 

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

Розкрито особливості учнів основної школи, які детермінують прояви жорстокої 

поведінки: несформованість стійких механізмів соціально схвалюваної поведінки 

через прагнення до самостійності, незалежності, самовираження; негативізм, 

замкнутість, агресивність через комплекси щодо власної зовнішності, іміджу, 

групової або соціальної приналежності; неусвідомлення негативних наслідків 

жорстокої поведінки через недостатність життєвого досвіду; „стадний” інстинкт 

жорстокості („роблю, як усі” або „не хочу бути білою вороною”) через високий 

рівень залежності від інших; посилена збудливість, емоційна нестійкість, підвищена 

грубість та імпульсивність через прискорений фізіологічний і статевий розвиток. 

З’ясовано чинники формування жорстокої поведінки учнів основної школи 

(біологічні, психофізіологічні, соціально-економічні, морально-етичні, соціально-

педагогічні, організаційно-педагогічні), види (емоційно-психологічний, фізичний, 

сексуальний, економічний) і сучасні форми (мобінг, хейзинг, булінг, кібербулінг, 

тролінг, остракізм тощо) її прояву. 

2. На основі аналізу наукових праць визначено соціально-педагогічну 

профілактику жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності як спеціально організовану в загальноосвітньому навчальному закладі 

діяльність усіх суб’єктів соціального середовища з виявлення й попередження 

проявів жорстокої поведінки учнів основної школи через упровадження засобів 

анімаційної діяльності (шкільна медіація, арт-терапія, форум-театр, кінотерапія, 

гуртки, екскурсії, ігротерапія, самоврядування тощо), спрямованих на подолання 
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їхніх негативних емоцій, покращення психоемоційного стану, формування 

соціально значущих якостей (толерантності, емпатії, гуманізму тощо) і 

налагодження їхньої безконфліктної взаємодії з іншими людьми. З’ясовано 

особливості використання засобів анімаційної діяльності в соціально-педагогічній 

профілактиці жорстокої поведінки учнів основної школи: орієнтація на самостійний 

і вільний вибір учнями форми діяльності; урахування інтересів і захоплень учнів; 

невимушений, нерегламентований і творчий характер діяльності; забезпечення 

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

попередженню негативізму та жорстокості. 

3. Теоретично обґрунтовано, розроблено та представлено у вигляді моделі 

систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності як єдність блоків: функціонально-цільового 

(мета, завдання, функцій діяльності); суб’єкт-об’єктного (суб’єкти й об’єкти 

соціально-педагогічної профілактики); концептуального (єдність нормативно-

правової бази та принципів соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності); змістово-

процесуального (сукупність напрямів, форм, методів і засобів соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності); діагностико-результативного (визначення ефективності 

впровадження розробленої системи через оцінювання отриманих результатів на 

основі критеріїв і показників). 

4. Розроблену систему соціально-педагогічної профілактики жорстокої 

поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності перевірено шляхом 

її впровадження в експериментальній групі під час спеціально організованої 

експериментальної роботи, спрямованої на забезпечення визначених напрямів 

діяльності з використанням відповідних форм, методів і засобів.  

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження підтвердив 

ефективність упровадження в ЕГ розробленої системи соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності, про що свідчать кількісні (зменшення кількості учнів ЕГ з високим 

рівнем прояву жорстокої поведінки учнів на 12,2%, із середнім – на 0,8% і 

збільшенням кількості учнів з низьким рівнем на 13,0% (у КГ на 3,5%, 1,8% і 1,7% 

відповідно) та якісні зміни (учні ЕГ стали більш толерантними, гуманними, 

відкритими до спілкування, чуйними та милосердними). Статистичну значущість 

одержаних результатів доведено методом математичної статистики (використано 

критерій t-Стьюдента). 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 

анімаційної діяльності. Перспективи подальшої роботи вбачаємо в пошуку шляхів 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до ефективного використання 

потенціалу засобів анімаційної діяльності в процесі розв’язання актуальних проблем 

профілактики жорстокої поведінки учнів; пошуку шляхів попередження й 

подолання сучасних видів жорстокої поведінки учнів молодших класів, студентів 

тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

Олійник В. О. Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 

діяльності.  

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми жорстокої поведінки учнів 

основної школи; теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено систему 

соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи 

засобами анімаційної діяльності, блоками якої є функціонально-цільовий, суб’єкт-

об’єктний, концептуальний, змістово-процесуальний, діагностико-результативний; 

визначено поняття „соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки учнів 

основної школи засобами анімаційної діяльності”, її структуру, принципи, форми, 

методи й засоби реалізації; схарактеризовано особливості соціально-педагогічної 

профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи з використанням 

потенціалу засобів анімаційної діяльності; визначено поняття „жорстока поведінка 

учнів основної школи”, „соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки 

учнів основної школи”.  

Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність упровадженої 

системи соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 

школи засобами анімаційної діяльності. 

Ключові слова: учні основної школи, жорстокість, жорстока поведінка, 

профілактика, соціально-педагогічна профілактика, анімаційна діяльність, засоби 

анімаційної діяльності, загальноосвітній навчальний заклад, система. 
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Олейник В. A. Социально-педагогическая профилактика жестокого 

поведения учеников основной школы средствами анимационной деятельности. –  
Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 

учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 

Славянск, 2017. 

Диссертационное исследование посвящено научному решению проблемы 

социально-педагогической профилактики жестокого поведения учеников основной 

школы средствами анимационной деятельности.  

В ходе исследования социально-педагогическую профилактику жестокого 

поведения учеников основной школы средствами анимационной деятельности 

охарактеризовано как специально организованную в учебном заведении 

деятельность всех субъектов социальной среды по выявлению и предупреждению 

проявлений жестокого поведения учеников основной школы путем внедрения 

средств анимационной деятельности (школьная медиация, арт-терапия, форум театр, 

кинотерапия, кружки, игротерапия, самоуправление и т.д.), направленных на 

преодоление их негативных эмоций, улучшение психоэмоционального состояния, 

формирование социально значимых качеств (толерантности, эмпатии, гуманизма, 

человечности и т.д.) и налаживания их бесконфликтного взаимодействия с 

окружающими. Раскрыты особенности использования средств анимационной 

деятельности в социально-педагогической профилактике жестокого поведения 

учеников основной школы: ориентация на самостоятельный и свободный выбор 

учащимися формы деятельности; учета их интересов, увлечений; обеспечение 

активизации волевых ресурсов, стремлений и жизненных идеалов учащихся, 

которые способствуют предупреждению развития жестокости; непринужденный, 

нерегламентированный, творческий характер деятельности. 

В диссертации теоретически обоснована и разработана система социально-

педагогической профилактики жестокого поведения учеников основной школы 

средствами анимационной деятельности с учетом особенностей данного процесса, 

которая представлена в целостности блоков: функционально-целевого (цель, задачи, 

функции), субъект-объектного (субъекты, объекты), концептуального (нормативно-

правовое обеспечение, принципы), содержательно-процессуального (направления, 

формы, методы и средства социально-педагогической профилактики), оценочно-

результативного (оценка эффективности разработанной системы на основе 

критериев и показателей).  

Система экспериментально проверена путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений. Результаты 

проведѐнного эксперимента доказали ее эффективность. Полученные результаты 

подтверждены в ходе применения математических и статистических методов 

исследования. 

Ключевые слова: ученики основной школы, жестокость, жестокое поведение, 

профилактика, социально-педагогическая профилактика, анимационная 

деятельность, средства анимационной деятельности, общеобразовательное учебное 

заведение, система. 
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The dissertation is dedicated to the relevance problem of the socio-pedagogical 

prevention violent behavior of primary school pupils by mean of animation. 

The dissertation presents a theoretical analysis the problem violent behavior of 

primary school pupils. In the course of the study it was established that the violent 

behavior of primary school pupils by is a combination of their destructive actions and 

actions of an emotionally negative coloration with the desire to cause discomfort of any 

character (psychological, physical, economic, etc.) to another living being. 

The dissertation developed and is experimentally checked system of socio-

pedagogical prevention violent behavior of primary school pupils by mean of animation 

which structural block is: functional-target, object-object, conceptual, content-procedural, 

diagnostic-productive, the defined a notion socio-pedagogical  prevention violent behavior 

of  primary school pupils by mean of animation, its structure, principles, forms, methods 

and means of realization; characterized features socio-pedagogical  prevention  violent  

behavior of primary school pupils by mean of animation, the defined a notion violent 

behavior of primary school pupils, socio-pedagogical prevention violent behavior of 

primary school pupils. 

An experimental examination of the developed system socio-pedagogical prevention 

violent behavior of primary school pupils by mean of animation proved its own 

effectiveness. 

Key words: primary school pupils, violent, violent  behavior, prevention, socio-

pedagogical prevention, animation activity, mean of animation activities, general 

educational institution, system. 


