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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Важливим аспектом збереження 

України як незалежної держави є створення її Збройних сил, спроможних 

гарантувати суверенітет, територіальну цілісність країни, забезпечувати 

надійний захист національних інтересів від воєнних загроз. На тлі зростання 

нестабільності внаслідок воєнного конфлікту, який розпочався 2014 року 

окупацією Автономної Республіки Крим, частини територій на сході України, 

воєнно-політична обстановка в нашій країні залишається напруженою, 

ескалації міждержавних конфліктів стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють 

нові регіони й держави.  

За таких умов важливою є проблема підготовки висококваліфікованих, 

боєздатних, свідомих, морально-стійких, патріотично налаштованих військових 

кадрів, ефективність якої значною мірою залежить від успішної адаптації 

курсантів до освітньо-виховного процесу вищого військового навчального 

закладу (ВВНЗ). Особливість процесу адаптації курсантів молодших курсів 

ВВНЗ порівняно зі здобувачами вищої освіти в цивільних закладах вищої 

освіти полягає в одночасній адаптації до освітньої й до службово-бойової 

діяльності (СБД), що суттєво ускладнює цей процес і може доволі часто 

призводити до його порушення, тобто до дезадаптації, яка негативно 

позначається на результатах СБД і окремих військовослужбовців, і підрозділів 

та військових частин загалом. 

Дезадаптація часто виявляється в девіантній поведінці молодих людей, 

недотриманні ними статутних норм СБД, порушенні правил взаємин між 

військовослужбовцями, етики спілкування з товаришами по службі, 

комп’ютерній адикції, уживанні психотропних речовин, зниженні успішності в 

навчанні, що потребує відповідної соціально-педагогічної профілактики. Із 

дезадаптованими особами зазвичай проводять реабілітацію. Проте у 

військовому середовищі є певні обмеження, і про реабілітацію особистості 

курсанта фактично може не йтися, оскільки особу можуть звільнити з 

військової служби. Тому соціально-педагогічну профілактику дезадаптації 

(СППД) курсантів спрямовано на запобігання подібним наслідкам. 

У наукових працях у галузі військової педагогіки (О. Васильєв, 

М. Нещадим, В. Чорний, В. Ягупов та ін.) розкрито специфіку навчального 

процесу й виховання в системі вищої військової освіти. Науковці – А. Алімпієв, 

О. Діденко, С. Залкін, Г. Пєвцов, В. Сідаш, С. Сідченко, К. Хударковський та ін. 

– обґрунтовують стратегічні напрями подальшого розвитку військової освіти, 

які мають забезпечити її інноваційний, динамічний рух, престижність у 

сучасному суспільстві та суттєве значення в зміцненні обороноздатності 

України. Стає очевидною необхідність удосконалення підготовки курсантів 

ВВНЗ, формування в них особистісних, зокрема соціальних, якостей, що 

відповідають складним викликам сьогодення. 

Фундаментальні положення соціалізації та соціального формування 

особистості в умовах трансформації соціального середовища викладено в 
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студіях таких науковців, як О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, 

Г. Лактіонова, Л. Мардахаєв, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омельченко, 

О. Рассказова, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко та ін. 

Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної роботи зі 

студентською молоддю та різними категоріями населення репрезентовано в 

роботах Т. Алєксєєнко, І. Звєрєвої, О. Караман, А. Капської, Г. Лактіонової, 

Н. Олексюк, Л. Романовської, І. Трубавіної та ін. 

Загальнотеоретичні питання адаптації, соціально-педагогічної профілак-

тики дезадаптації особистості репрезентовано в публікаціях учених, як 

В. Афанасьєва, І. Звєрєв, Т. Мартинюк, В. Ролінський, Н. Сергєєв та ін.; проб-

леми адаптації та дезадаптації у військовому та цивільному середовищах – у 

розвідках науковців військової галузі та соціальних педагогів (І. Бугер, Л. Вой-

тович, С. Дьомочкін, А. Капська, Н. Олексюк, В. Рютін, Л. Штефан та ін.).  

Проблеми адаптації різних категорій військовослужбовців стали об’єктом 

наукового пошуку психологів Н. Агаєва, В. Бараннік, О. Бугер, Л. Войтовича, 

Н. Глушко, М. Горліченко, М. Дяченко, Р. Єгорова, Л. Кандибовича, 

І. Каськова, В. Кислого, Н. Максимової, О. Марченко, В. Невмержицького, 

Г. Петрука, Б. Рудова, Ю. Широбокова, О. Щебрук та ін. Процеси 

психологічної адаптації до СБД та порушення цього процесу у 

військовослужбовців схарактеризовано сучасними військовими психологами 

(В. Афанасенко, Ю. Горбенко, І. Ліпатов, А. Маклаков, Л. Шестопалова та ін.). 

Дослідники А. Злотніков, О. Сафін, С. Чистяков, В. Юсипович указують 

на необхідність психологічної профілактики внутрішньоособистісних 

конфліктів курсантів ВВНЗ. У роботі В. Гічун представлено систему 

профілактики та лікувально-профілактичних заходів аутоагресивної поведінки 

військовослужбовців. Шляхи профілактики та психокорекції агресивності 

майбутніх офіцерів схарактеризовано Г. Гайдукевич.  

Важливим для вирішення проблеми дезадаптації військовослужбовців є 

питання підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи з 

військовослужбовцями та їхніми сім’ями, що розглянуто в працях таких 

науковців, як С. Борисова, В. Бочарова, С. Григорьєва, Л. Гуслякова, 

Н. Данакіна, І. Звєрєва, А. Лященко, Л. Топчій, О. Холостова, Б. Шапіро та ін. 

У дисертаційних роботах останніх років висвітлено низку проблем, 

дотичних до проблеми дослідження. Так, педагогічні умови адаптації курсантів 

до навчання у ВВНЗ досліджено М. Горліченко; проблему оцінювання 

адаптованості курсантів до навчання у ВВНЗ – Н. Івашко; чинники адаптації 

курсантів як показника успішності професійного становлення курсантів 

розглядає у своїй роботі Є. Пустовалова. 

Проте в згаданих вище педагогічних дослідженнях вирішуються класичні 

педагогічні завдання системи підготовки офіцерських кадрів без належного 

врахування дезадаптувального впливу референтного цивільного середовища на 

курсантів, особливо молодших курсів. Незважаючи на всебічне вивчення форм 

та методів профілактики дезадаптації здобувачів вищої освіти до навчальної 

діяльності та військовослужбовців до СБД, бракує досліджень, які б 
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створювали наукове підґрунтя для розв’язання проблеми підвищення 

ефективності соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів ВВНЗ, розробки її системи, розкриття специфіки форм, 

методів, технологій та соціально-педагогічного інструментарію її реалізації. 

Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

суперечності між: соціальною значущістю проблеми соціалізованості курсантів 

молодших курсів ВВНЗ та недостатньою розробленістю в соціальній педагогіці 

теоретичних засад профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів 

ВВНЗ; потребою підвищення ефективності соціально-педагогічної профілак-

тики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ та недостатньою 

розробленістю методологічних засад цього процесу; потенціалом військово-

освітнього та цивільного середовищ як чинників профілактики дезадаптації та 

відсутністю системи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації 

курсантів молодших курсів ВВНЗ. 

Отже, актуальність проблеми профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів ВВНЗ, її соціальна й практична значущість, виявлені 

суперечності та відсутність цілісного дослідження теоретичних і методичних 

засад процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів ВВНЗ зумовили вибір теми дисертації – „Соціально-

педагогічна профілактика дезадаптації курсантів молодших курсів вищих 

військових навчальних закладів”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) у межах теми 

„Використання автоматизованого психодіагностичного комплексу визначення 

професійної придатності військовослужбовців внутрішніх військ для розподілу 

кандидатів за військово-обліковими спеціальностями різних типів військових 

частин внутрішніх військ МВС України” (номер державної реєстрації 

0111U008894-2). Тему затверджено Міжвідомчою радою з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 

№ 5 від 15.06.2010 р.). 

Об’єкт дослідження – процес профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів вищих військових навчальних закладів. 

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних 

закладів. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити ефективність системи соціально-педагогічної профілактики дезадап-

тації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:  

1. На основі аналізу наукової літератури схарактеризувати проблему 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових 

навчальних закладів як соціально-педагогічний феномен. 
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2. Розкрити сутність та особливості соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ. 

3. Теоретично обґрунтувати та розробити систему соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ.  

4. Схарактеризувати сучасний стан соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ. 

5. Упровадити та експериментально перевірити ефективність системи 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів 

вищих військових навчальних закладів. 

Методологічними засадами дослідження є: наукові положення про 

діалектичну єдність і взаємозумовленість соціуму та особистості й розвиток 

особистості в середовищі як відкритій системі; загальнотеоретичні положення 

про визначальну роль діяльності, спілкування й свідомості в процесі 

соціалізації особистості; фундаментальні ідеї системного, середовищного, 

особистісно-діяльнісного підходів до аналізу соціально-педагогічних явищ і 

процесів та визначення сутності й особливостей системи СППД курсантів 

молодших курсів вищих військових навчальних закладів. 

Теоретичними засадами дослідження визначено: філософські ідеї 

системного підходу (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін), 

теоретичні засади та принципи моделювання педагогічних, зокрема соціально-

педагогічних, систем (В. Докучаєва, Т. Ільїна, О. Караман, Н. Кузьміна, 

С. Харченко); фундаментальні положення феноменологічного (О. Больнов, 

Е. Гуссерль, П. Петерсен, А. Фішер), особистісно-діяльнісного (О. Асмолов, 

І. Бех, Л. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Рубінштейн), середовищного 

(М. Боритко, Л. Буєва, Ю. Мануйлов, Л. Новикова) підходів; сучасні положення 

філософії освіти (В. Андрущук, Б. Гершунський, Б. Коротяєв, В. Кремень, 

В. Курило), зокрема військової (А. Алімпієв, О. Васильєв, О. Діденко, 

С. Залкін, М. Нещадим, Г. Пєвцов, В. Сідаш, В. Чорний, В. Ягупов); концепції 

соціалізації особистості (Г. Андреєва, М. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, 

А. Мудрик; Г. Гіддінгс, Е. Дюркгейм, Дж. Мід), зокрема молоді юнацького віку 

(Е. Еріксон, І. Кон, А. Лічко, З. Фрейд, Л. Фрідман, Дж. Холл); теоретичні 

засади соціально-педагогічної діяльності (О. Безпалько, Р. Вайнола, І. Звєрєва, 

А. Капська, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, Л. Мардахаєв, Л. Міщик, А. Мудрик, 

С. Омельченко, О. Рассказова, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко); наукові 

положення щодо соціальної адаптації (О. Безпалько, А. Капська, А. Мудрик) та 

дезадаптації (Л. Войтович, В. Кислий, Л. Мардахаєв, Б. Рудов); теоретичні та 

методичні аспекти соціально-педагогічної підтримки (Т. Анохіна, С. Бадер, 

В. Бедерханова, О. Газман, М. Галагузова, І. Фрумін); загальнотеоретичні 

питання соціально-педагогічної профілактики дезадаптації особистості 

(В. Афанасьєва, І. Звєрєв, Т. Мартинюк, В. Ролінський, Н. Сергєєв) та 

профілактики порушень адаптаційних процесів у військовому середовищі 

ВВНЗ (Л. Войтович, С. Демочкін, М. Медвідь М. Нещадим, Н. Ничкало, 

Н. Олексюк, В. Рютін, Ю. Чернецька, В. Ягупов). Дисертація ґрунтується на 

нормативно-правовій базі, зокрема принципах і нормах Конституції України, 
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Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Статутів Збройних сил 

України та інших нормативно-правових актах. 

Для реалізації мети, розв’язання поставлених завдань використано такі 

методи дослідження: теоретичні – аналіз та систематизація наукових праць з 

метою розкриття сутності, структури та визначення специфіки профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ, особливостей військового й 

цивільного середовищ та їхнього впливу на процес профілактики дезадаптації 

курсантів; теоретичне узагальнення наукових розвідок для з’ясування 

соціально-психологічних особливостей курсантів молодших курсів ВВНЗ як 

специфічної психовікової групи та визначення особливостей процесу 

профілактики їхньої дезадаптації; узагальнення, систематизація наукових 

положень для виявлення теоретичних і методичних засад СППД курсантів 

молодших курсів ВВНЗ, зокрема розроблення програми СППД курсантів 

молодших курсів ВВНЗ; моделювання – для розробки системи СППД курсантів 

молодших курсів ВВНЗ; емпіричні – анкетування, бесіди, аналіз документації 

щодо організації освітнього процесу курсантів молодших курсів ВВНЗ, 

спостереження, діагностичні методики для з’ясування рівня адаптованості 

курсанта молодшого курсу ВВНЗ до й після дослідно-експериментальної 

роботи; соціально-педагогічний експеримент для перевірки ефективності 

розробленої системи з СППД курсантів молодших курсів у військово-

освітньому та цивільному середовищах; методи математичної статистики – 

з метою визначення статистичної значущості отриманих результатів 

дослідження (за критерієм χ2).  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася у продовж 2010 – 2018 року на базі Національної академії 

Національної гвардії України (м. Харків), Національної академії Сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів). Усього в експериментальній роботі 

взяли участь 813 курсантів ВВНЗ, 26 офіцерів по роботі з особовим складом  та 

курсових офіцерів, 11 практичних психологів, 14 батьків курсантів молодших 

курсів та 3 військові капелани.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 

розроблено систему соціально-педагогічної профілактики дезадаптації 

курсантів молодших курсів ВВНЗ, що містить такі компоненти: суб’єкт-

об’єктний та середовищний (суб’єкти й об’єкти профілактики дезадаптації, 

структура середовища, у якому відбувається профілактика дезадаптації); 

концептуально-цільовий (мета, підходи, принципи соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових 

навчальних закладів); змістовно-технологічний (напрями та завдання 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації, форми, методи та етапи 

роботи, спрямовані на їхню реалізацію), діагностично-результативний 

(критерії, показники та рівні адаптованості курсантів молодших курсів вищих 

військових навчальних закладів до освітньої діяльності та СБД); удосконалено 

зміст, форми, методи та технології соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ; набули подальшого розвитку 
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наукові уявлення про сутність і зміст понять адаптації, дезадаптації, соціально-

педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ; 

причини виникнення дезадаптованості та особливості її прояву в курсантів 

молодших курсів; соціально-педагогічну профілактику дезадаптації як напрям 

соціально-педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці та реалізації 

системи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших 

курсів ВВНЗ; розробці програми та методичних рекомендацій щодо 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ для представників 

адміністрації ВВНЗ, керівників структурних підрозділів, які відповідають за 

профілактику дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ, курсових 

офіцерів, кураторів навчальних груп, викладачів, батьків.  

Результати дослідження можуть бути використані в освітньо-виховному 

процесі ВВНЗ з метою підвищення соціальної адаптованості курсантів до 

середовища вищого військового навчального закладу, зокрема в практичній 

діяльності офіцерів під час роботи з особовим складом, практичних психологів 

щодо соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших 

курсів; у ході розробки та впровадження науково-методичного забезпечення 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів ВВНЗ; 

викладачами ВВНЗ у процесі фахової підготовки майбутніх офіцерів, зокрема у 

викладанні курсів „Педагогіка”, „Військова педагогіка та психологія”, 

підготовці навчальних та навчально-методичних видань; у системі 

післядипломної педагогічної освіти, у процесі самовиховання курсантів ВВНЗ. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ВВНЗ, які 

здійснюють професійну підготовку курсантів, зокрема Національної академії 

Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) (довідка про 

впровадження № 5814 від 11.04.2017 р.); Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) (довідка про 

впровадження № 365 від 14.03.2018 р.); Харківського університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба (довідка про впровадження № 4/78 від 22.03.2018 р.); 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (довідка про 

впровадження № 325 від 28.03.2018 р.); Національної академії Національної 

гвардії України (м. Харків) (довідка про впровадження № 2/123 від 

11.04.2018 р.); Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) (довідка про впровадження 

№ 2/312 від 19.04.2018 р.); Військової академії (м. Одеса) (довідка про 

впровадження № 2/5/309 від 27.04.2018 р.). 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в розкритті сутності понять адаптації, дезадаптації, соціально-

педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ (з 

М. Медвідем, О. Черкашиним), особливостей структурно-функційної моделі 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів 

вищих військових навчальних закладів (з М. Медвідем), реадаптації курсантів 
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молодших курсів ВВНЗ (з О. Довженко); моделюванні системи СППД 

курсантів молодших курсів ВВНЗ (з М. Медвідем, В. Рютіним).  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

результати дослідження висвітлено в доповідях і повідомленнях на наукових 

конференціях різного рівня: Міжнародних – „Соціальні комунікації в 

стратегіях формування суспільства знань” (Харків, 2009), „Держава і право: 

проблеми становлення і стратегія розвитку” (Суми, 2010 – 013), „Культурологія 

та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку” (Харків, 2012); 

Всеукраїнських – „Новітні технології для захисту повітряного простору” 

(Харків, 2009), „Культура та інформаційне суспільство XXI століття” (Харків, 

2009, 2010), „Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний 

аспекти” (Харків, 2010), „Соціальний педагог – спеціаліст із соціального 

виховання” (Харків, 2011), „Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля” 

(Харків, 2014), „Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток” (Львів, 

2018); відомчих – „Наукове забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС 

України” (Харків, 2012), „Наукове забезпечення службово-бойової діяльності 

Національної гвардії України” (Харків, 2015), „Компетентнісний підхід у 

формуванні та розвитку людських ресурсів для виконання службово-бойових 

завдань силовими структурами України” (Харків, 2016); обговорювалися на 

засіданнях кафедри психології та педагогіки гуманітарного факультету 

Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), кафедри 

соціальної педагогіки Харківської державної академії культури, кафедри 

психології та педагогіки Харківської національного університету повітряних сил  

ім. І. Кожедуба. 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження 

висвітлено у 22 публікаціях (із них 18 – одноосібні), зокрема: 8 статей у 

наукових фахових виданнях, з яких 3 – у періодичних закордонних виданнях та 

1 – у виданні, включеного до міжнародної наукометричної бази.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (241 позиція, із них 10 – іноземними мовами), 14 додатків 

на 93 сторінках. Дисертація містить 36 таблиць та 3 рисунки (із них 1 рисунок 

на 1 сторінку). Загальний обсяг дисертації – 305 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методи дослідження, його методологічні та теоретичні 

засади; розкрито наукову новизну й практичне значення дисертаційної роботи: 

наведено відомості про апробацію та впровадження одержаних результатів, 

структуру й обсяг роботи.  

У першому розділі – „Теоретичні засади соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових 

навчальних закладів” – викладено проблему профілактики дезадаптації 
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курсантів молодших курсів ВВНЗ як соціально-педагогічний феномен; 

розкрито сутність та особливості соціально-педагогічної профілактики дезадап-

тації курсантів молодших курсів ВВНЗ; обґрунтовано систему соціально-

педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ. 

На основі аналізу та теоретичного узагальнення наукових праць таких 

учених, як В. Афанасьєва, В. Бараннік, І. Бойко, О. Галус, М. Горліченко, 

Л. Дябел, І. Звєрєва, Ю. Клочан, О. Кокун, В. Лєсовий, О. Литовченко, 

Н. Максимова, Т. Мартинюк, О. Марченко, В. Невмержицький, В. Петрук, 

В. Ролінський, Б. Рудов, Н. Сергєєва, О. Щебрук та ін., виокремлено 

проблему профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ як 

соціально-педагогічний феномен, визначено та схарактеризовано понятійно-

категоріальне поле досліджуваної проблеми. 

Поняття адаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ розглядаємо як 

процес пристосування та активного включення до освітньої та службово-

бойової діяльності, зумовлений змінами соціальної дійсності та спрямований 

на оптимізацію взаємодії курсантів із навколишнім соціальним середовищем 

ВВНЗ у відповідь на появу в ньому нових референтних чинників, яких не 

було в їхньому попередньому індивідуальному досвіді, формування 

статутних стосунків і вироблення ними власної позиції щодо вимог, 

цінностей та норм входження в соціальне середовище, засвоєння нових 

професійних функцій та обов’язків. 

На думку широкого кола дослідників, дезадаптація курсантів 

молодших курсів ВВНЗ визначається як процес порушення пристосування до 

освітньої діяльності та службово-бойової діяльності, зумовлений змінами 

соціальної дійсності та небажанням визнавати або невмінням виконувати 

курсантами вимоги соціального середовища ВВНЗ, а також реалізовувати 

свою індивідуальність у конкретних соціальних умовах. Як наслідок – 

курсанти не дотримуються встановлених норм та правил поведінки і 

задовольняють свої потреби у спосіб, який завдає шкоди їм та соціальному 

середовищу. 

Урахування низки теоретичних положень дало підстави визначити 

соціально-педагогічну профілактику дезадаптації курсантів молодших 

курсів ВВНЗ як науково обґрунтовану і своєчасну соціально-педагогічну 

діяльність, спрямовану на попередження негативного впливу чинників 

соціального ризику, створення оптимальних умов розвитку курсантів, різних 

видів їхньої активності, розкриття внутрішнього потенціалу, що пов’язана з 

виявленням і своєчасним запобіганням педагогічним, психологічним 

чинникам військового та цивільного середовищ, які зумовлюють їх 

відхилення в психічному й соціальному розвитку.  

Теоретичний аналіз філософської, педагогічної, соціологічної, 

психологічної, медичної літератури та інших джерел, зокрема праць таких 

учених, як І. Бугер, Л. Войтович, С. Дьомочкін, А. Капська, Н. Олексюк, 

В. Рютін, Л. Штефан та інших, дозволив визначити причини дезадаптації 

курсантів ВВНЗ як порушення взаємодії особистості курсантів і військового 
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соціального середовища через суперечливий вплив чинників військового та 

цивільного середовищ. Проблеми СППД курсантів ВВНЗ здебільшого 

пов’язані з курсантським віком, недостатнім військово-соціальним досвідом 

курсантів, особливостями військового середовища ВВНЗ, відсутністю 

необхідних умов профілактики дезадаптації курсантів у військовому 

середовищі. 

З’ясовано особливості соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ, які виявляються в соціальних 

та демографічних їхніх характеристиках та в специфічних для першого року 

навчання труднощах (депривація, недостатній військово-соціальний досвід, 

навчальна неуспішність тощо). Важливими особливостями є: наявність у 

цьому процесі феномену реадаптації курсантів, який характеризується 

періодичністю та визначається певними соціальними середовищами 

(військовим та цивільним); специфічною метою, яка спрямована на 

попередження: підвищеної агресивності (агресії та аутоагресії), 

невпевненості в діях під час виконання службово-бойових завдань, 

заниженої самооцінки, самоізоляції, складностей у спілкуванні, уживання 

спиртних напоїв, самовільного виходу за межі ВВНЗ тощо; відсутність 

емерджентності та необхідність проведення профілактичних заходів у 

військовому середовищі ВВНЗ, у цивільному середовищі та безпосередньо з 

особистістю курсанта молодшого курсу ВВНЗ.  

Аналіз наукової літератури дозволив виокремити принципи СППД 

курсантів молодших курсів ВВНЗ: системності, педагогічної та професійної 

компетентності офіцерів, гуманізму в застосуванні дисциплінарних 

покарань, колективізму в курсантському підрозділі, диференціації 

дезадаптувальних чинників, соціально-особистісної орієнтації, інтеграції 

референтних структур, зворотного зв’язку взаємодії курсантів та 

референтного оточення, гармонізації родинного та військового виховання. 

Розробці системи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації 

курсантів молодших курсів ВВНЗ передувало обґрунтування необхідності 

застосування феноменологічного, системного, особистісно-діяльнісного та 

середовищного підходів. 

Використання фундаментальних положень ключового – системного – 

підходу дало можливість розглядати систему соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ як сукупність 

компонентів: суб’єкт-об’єктного та середовищного (суб’єкти й об’єкти 

профілактики дезадаптації, структура середовища, у якому відбувається 

профілактика дезадаптації); концептуально-цільового (мета, підходи, 

принципи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів ВВНЗ); змістовно-технологічного (напрями та завдання 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації, форми, методи та етапи 

роботи, спрямовані на їхню реалізацію), діагностично-результативного 

(критерії, показники та рівні адаптованості курсантів молодших курсів ВВНЗ 

до освітньої діяльності та службово-бойової діяльності) (див. рис. 1).  
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Рис. 1. Система соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ 
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Необхідність створення такої системи пояснюється емерджентністю 

соціально-педагогічної профілактики курсантів молодших курсів ВВНЗ – 

наявністю особливих характеристик, не властивих військовому та цивільному 

середовищам окремо, що потребує для досягнення загальної мети (підвищення 

адаптованість курсантів молодших курсів ВВНЗ) та їхніх узгоджених дій щодо 

створення системних зв’язків. До основних характеристик системи соціально-

педагогічної профілактики курсантів молодших курсів ВВНЗ належать: її 

структура, стан та процес перетворення. Військове середовище залишається 

головним, проте ролі військового та цивільного середовищ рівноцінні. Між 

функціями компонентів системи також є зв’язки підпорядкованості й 

узгодження. Система є складною, оскільки характеризується великою кількістю 

елементів і внутрішніх зв’язків, їхньою неоднорідністю, виконанням багатьох 

функцій, а її ієрархічна побудова та неможливості передбачення змін як 

окремих компонентів, так і системи загалом без спеціального аналізу та 

оцінювання – є її характерними ознаками. 

У другому розділі – „Дослідно-експериментальна перевірка системи 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших 

курсів вищих військових навчальних закладів” – проаналізовано сучасний 

стан соціально-педагогічної профілактики курсантів молодших курсів ВВНЗ; 

розроблено та реалізовано її систему шляхом упровадження відповідної 

програми соціально-педагогічної профілактики курсантів молодших курсів 

ВВНЗ; висвітлено перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи. 

Констатувальний етап експерименту передбачав з’ясування вихідного 

рівня адаптованості курсантів молодших курсів ВВНЗ. Діагностику було 

проведено з урахуванням розроблених критеріїв та показників: особистісно-

професійного – здатність до соціально-психологічної адаптації у військовому 

колективі, здатність до навчання; статутно-нормативного – поведінкова 

регуляція, професійні наміри, засвоєння та виконання статутно-нормативних 

вимог; референтно-комунікативного – комунікативність, товариськість, 

готовність до співпраці та рівнів адаптованості курсантів молодших курсів 

ВВНЗ: високий, середній та низький. Установлено, що переважна більшість 

студентів молодших курсів на початковому етапі навчання мала низький рівень 

адаптованості, частими були прояви дезадаптованості, які негативно 

позначалися і на освітній, і на службово-бойовій діяльності. 

Процес реалізації системи соціально-педагогічної профілактики курсантів 

молодших курсів здійснювався під час формувального експерименту шляхом 

реалізації відповідної програми за чотирма етапами, які були між собою 

логічно пов’язані й підпорядковані загальній меті підвищення адаптованості 

курсантів молодших курсів ВВНЗ. Кожен з етапів соціально-педагогічної 

профілактики здійснювався на особистісному рівні – з метою підвищення 

самооцінки та самореалізації курсантів молодших курсів; у військовому 

середовищі – з метою створення адаптувального середовища ВВНЗ; з 

референтним оточенням військового та цивільного середовищ – з метою 

інтеграції їхніх виховних зусиль. 
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На першому (вступ до ВВНЗ) та на другому етапах (навчання у ВВНЗ) 

використано такі форми та методи соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації: індивідуальні доручення з метою розкриття індивідуальних, 

особистісних, соціальних та фізичних здібностей курсантів; соціально-

педагогічні тренінги „Представляюсь колективу” та „Рівний – рівному”; 

інструкторсько-методичні групові та тренінгові заняття з метою підвищення 

соціально-педагогічної компетентності офіцерів курсової ланки та науково-

педагогічного складу ВВНЗ; інтернет-листування з батьками та проведення 

родинних свят з метою укріплення соціальної взаємодії з сім’єю, організації 

зворотного зв’язку „курсанти – батьки”, „батьки – командування”; 

взаємоконтролю та взаємодії з метою організації та спрямування позитивного 

виховного впливу референтних осіб на поведінку курсантів у формі 

волонтерської допомоги; індивідуально-виховні та правові бесіди з метою 

усвідомлення особистісних прав та гідності тощо.  

Закріпленню переконання курсантів у правильності професійного вибору, 

формуванню ціннісного ставлення до СБД, розвитку якостей професійно-

компетентного військовослужбовця сприяли зустрічі, „круглі столи”, вечори 

запитань і відповідей, зокрема з учасниками ООС, які викликали неабиякий 

інтерес до професійної діяльності та сприяли підвищенню вмотивованості до 

оволодіння професією військового та розвитку особистісних якостей.  

Третій етап (етап першої відпустки) – підготовка курсантів молодших 

курсів та безпосереднє перебування їх у цивільному середовищі, який 

передбачав подальше використання методів та форм соціально-педагогічної 

профілактики: індивідуальні бесіди з метою дотримання високої культури 

поведінки та взірцевості; проведення інструктажів щодо безпеки 

життєдіяльності; індивідуальні доручення (відвідування школи, яку закінчив 

курсант, з метою профорієнтації старшокласників); соціально-педагогічні 

тренінги з метою подолання труднощів у навчанні, установлення сприятливого 

соціально-психологічного клімату в групі; створення ситуацій на заняттях з 

офіцерами курсової ланки з метою відпрацювання їхнього реагування на 

можливі проблеми курсантів; соціальний моніторинг з метою вивчення 

найближчого до курсантів цивільного референтного оточення та можливих 

проблем; форми та методи взаємодії з батьками у вигляді телефонних бесід, 

інтернет-листування з метою планування дозвілля їхніх дітей під час відпустки 

та дотримання вимог ведення здорового способу життя тощо.  

Четвертий етап (повернення на навчання до ВВНЗ) характеризується 

інтенсивним, більш усвідомленим входженням курсантів до військового 

середовища. Методи СППД курсантів молодших курсів спрямовуються на 

підвищення навчальної та військово-професійної мотивації, усвідомлення свого 

професійного вибору та професійного зростання, формування престижу 

військових династій.  

На контрольному етапі соціально-педагогічного експерименту визначено 

рівні адаптованості курсантів після формувального експерименту; здійснено 

порівняння ЕГ та КГ груп за статистичним критерієм; проаналізовано отримані 



14 
 

результати. Встановлено, що за результатами впровадження розробленої 

системи СППД шляхом реалізації заходів відповідної програми високий рівень 

адаптованості курсантів молодших курсів ВВНЗ було виявлено в 65% курсантів 

ЕГ і 51% – КГ; середній рівень – відповідно в 32% осіб ЕГ і 40% КГ; низький 

рівень – у 3% курсантів ЕГ і 9% КГ (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Приріст рівнів адаптованості курсантів молодших курсів ВВНЗ  

до освітньої та службово-бойової діяльності 

Рівень 

адаптова-

ності 

Групи курсантів (осіб / відсотків) Різни-

ця 

при-

росту 

ЕГ (661 особа) КГ (152 особи) 

до 

експер. 

після 

експер. 
динаміка 

до 

експер. 

після 

експер. 
динаміка 

Високий 322 / 49 428 / 65 + 106 / + 16 72 / 47 78 / 51 + 6 / + 4 + 12 

Середній 271 / 41 215 / 32 - 56 / - 9 65 / 43 60 / 40 - 5 / - 3 - 6 

Низький 68 / 10 18 / 3 - 50 / - 7 15 / 10 14 / 9 - 1 / - 1 - 6 

Отже, ефективність соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптованості курсантів молодших курсів ВВНЗ підвищилась значною 

мірою внаслідок впровадження представленої в дисертації системи. 

Експериментальна робота позитивно вплинула на підвищення інтересу 

курсантів до військової служби та навчання. Зазначено, що ці зміни більшою 

мірою відбулися в курсантів ЕГ порівняно з КГ, і ці зміни є статистично 

достовірними. Результати контрольного діагностування показали, що внаслідок 

проведеної експериментальної роботи збільшилася кількість курсантів із рівнем 

високої адаптованості в ЕГ на 16%, тоді як у контрольній – на 4%, із рівнем 

середньої адаптованості зменшилась в ЕГ на 9%, тоді як у КГ – на 3%, а також 

зменшилася кількість курсантів із рівнем низької адаптованості в ЕГ на 7%, 

тоді як у КГ – на 1%. Достовірність одержаних результатів підтверджена 

методами перевірки за допомогою критерію χ2. Отже, мету розробленої системи 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптованості курсантів молодших 

курсів ВВНЗ було досягнуто.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано новий підхід до вирішення актуальної 

проблеми соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів 

молодших курсів ВВНЗ, що полягає в розробленні й апробуванні системи 

соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів 

ВВНЗ. Результати дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання 

завдань і стали підґрунтям для формулювання таких висновків.  

1. Аналіз наукових праць з проблеми дослідження засвідчив, що провідне 

поняття – „соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів 

молодших курсів вищих військових навчальних закладів” – складне, 

багатогранне, розглядається в міждисциплінарному контексті з урахуванням 

сутності таких понять, як „адаптація”, „соціальна адаптація”, „соціально-

педагогічна профілактика”.  

З урахуванням наукових підходів визначено, що соціально-педагогічна 
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профілактика дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ – це науково 

обґрунтована та своєчасна соціально-педагогічна діяльність, спрямована на 

мінімізацію чинників соціального ризику, створення оптимальних умов роз-

витку курсантів, різних видів їхньої активності, розкриття внутрішнього потен-

ціалу, пов’язана з виявленням та виправленням негативних інформаційних, 

педагогічних, психологічних чинників військового та цивільного середовищ, 

що зумовлюють їх відхилення в психічному й соціальному розвитку. 

2. Розкрито сутнісні характеристики та особливості СППД курсантів 

молодших курсів ВВНЗ, які виявляються в соціальних та демографічних їхніх 

характеристиках та в специфічних для першого року навчання труднощах 

(деривація від референтного цивільного середовища, недостатній військово-

соціальний досвід, навчальна неуспішність. Важливими також є: наявність у 

цьому процесі феномена реадаптації курсантів, який характеризується 

періодичністю та визначається певними соціальними середовищами (військо-

вим та цивільним); специфічною метою, яка спрямована на попередження 

підвищеної агресивності (агресії та аутоагресії), невпевненості в діях під час 

виконання службово-бойових завдань, заниженої самооцінки, самоізоляції, 

складностей у спілкуванні, уживання спиртних напоїв, самовільного виходу за 

межі ВВНЗ тощо; відсутність емерджентності та необхідність проведення 

профілактичних заходів у військовому середовищі ВВНЗ, у цивільному 

середовищі та безпосередньо з курсантами молодших курсів ВВНЗ. 

3. З урахуванням ключових положень системного, феноменологічного, 

особистісно-діяльнісного, середовищного підходів та провідних принципів 

соціально-педагогічної профілактики, її особливостей в умовах військового 

навчального закладу систему соціально-педагогічної профілактики дезадаптації 

курсантів молодших курсів ВВНЗ визначено як сукупність таких компонентів: 

суб’єкт-об’єктного та середовищного (суб’єкти й об’єкти профілактики 

дезадаптації, структура середовища, у якому відбувається профілактика 

дезадаптації); концептуально-цільового (мета; підходи; принципи: загальні 

(системності, педагогічної та професійної компетентності офіцерів, гуманізму в 

застосуванні дисциплінарних покарань, колективізму в курсантському 

підрозділі) та спеціальні (диференціації дезадаптувальних чинників, соціально-

особистісної орієнтації, інтеграції референтних структур, зворотного зв’язку 

взаємодії курсантів та референтного оточення, гармонізації родинного та 

військового виховання); змістовно-технологічного: на особистісному рівні 

(підвищення самооцінки та самореалізації, формування самоповаги та 

самосвідомості щодо носіння військової форми одягу, розуміння особистісних 

прав та гідності, усвідомлення свого професійного вибору та професійного 

зростання); у військовому соціумі ВВНЗ (створення адаптувального 

середовища ВВНЗ шляхом підвищення соціально-педагогічної компетентності 

офіцерів курсової ланки та науково-педагогічного складу ВВНЗ, формування 

взаємоповаги та взаємодопомоги, підтримання оптимального соціально-

психологічного клімату, згуртованості в курсантському колективі, підвищення 

навчальної та військово-професійної мотивації); в опосередкованих 
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референтним оточенням цивільному та військовому середовищах (підвищення 

самооцінки та самореалізації, організація зворотного зв’язку з родиною; 

організація та інтеграція виховного впливу референтних осіб на поведінку 

молодих курсантів; підвищення навчальної та військово-професійної мотивації, 

формування престижу військових династій); діагностично-результативного 

(критерії та показники: для особистісно-професійного – здатність до соціально-

психологічної адаптації у військовому колективі, здатність до навчання; для 

статутно-нормативного – поведінкова регуляція, професійні наміри, засвоєння 

та виконання статутно-нормативних вимог; для референтно-комунікативного – 

комунікативність, товариськість, готовність до співпраці; рівні адаптованості 

курсантів молодших курсів ВВНЗ: високий, середній та низький). 

4. Упровадження системи СППД здійснювалося шляхом реалізації 

програми, що містила конкретні форми, методи, соціально-педагогічні 

технології та заходи. Найбільш ефективними виявилися: соціально-педагогічні 

тренінги „Представляюсь колективу” та „Рівний – рівному”; інструкторсько-

методичні групові та тренінгові заняття з метою підвищення соціально-

педагогічної компетентності офіцерів курсової ланки та науково-педагогічного 

складу ВВНЗ; інтернет-листування з батьками тощо. 

5. Результати контрольного діагностування показали, що збільшилась 

кількість курсантів і високим рівнем адаптованості в експериментальній групі 

на 16%, тоді як у контрольній – на 4%, із середнім рівнем адаптованості 

зменшилась в експериментальній групі на 9%, тоді як у контрольній – на 3%, а 

також зменшилась кількість курсантів із низьким рівнем адаптованості в 

експериментальній групі на 7%, тоді як у контрольній – на 1%. Перевірка 

достовірності отриманих експериментальних даних за допомогою критерію χ2 

підтвердила ефективність розробленої системи СППД курсантів молодших 

курсів ВВНЗ.  

Дисертація не вичерпує всіх теоретичних та практичних аспектів 

розглянутої проблеми. Подальшої розробки потребують питання профілактики 

дезадаптації інших категорій військовослужбовців: військовослужбовців 

військової служби за контрактом та молодих офіцерів. 
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Сергієнко Т. М. Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації 

курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. 

На основі аналізу наукової літератури схарактеризовано проблему 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових 

навчальних закладів як соціально-педагогічний феномен, визначено ключові 

поняття дослідження: „адаптація”, „соціальна адаптація”, „дезадаптація курсантів”, 

„соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів”. Розкрито сутність та 

особливості соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших 

курсів ВВНЗ, які виявляються в соціальних та демографічних їхніх 

характеристиках та у специфічних для першого року навчання труднощах 

(депривація, недостатній військово-соціальний досвід, навчальна неуспішність). 

Теоретично обґрунтовано та розроблено систему соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів. Упроваджено та 

експериментально перевірено ефективність системи соціально-педагогічної 

профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових 

навчальних закладів. 

Ключові слова: адаптація, соціальна адаптація, дезадаптація курсантів, 

соціально-педагогічна профілактика, система соціально-педагогічної профілактики 

дезадаптації курсантів молодших курсів, вищий військовий навчальний заклад, 

курсанти молодших курсів.  
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Сергиенко Т. Н. Социально-педагогическая профилактика дезадап-

тации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений. – 

Квалификационная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – ГУ „Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2018. 

Диссертация посвящена социально-педагогической профилактике 

дезадаптации курсантов младших курсов ВВУЗ. 

На основе анализа научных работ уточнено содержание понятий: „адаптация 

курсантов младших курсов ВВУЗ”, под которым понимается процесс 

приспособления к образовательной и служебно-боевой деятельности, 

обусловленный изменениями социальной действительности и направлен на 

оптимизацию взаимодействия курсантов с окружающей социальной средой ВВУЗ в 

ответ на появление в нем новых референтных факторов, которых не было в их 

индивидуальном опыте, формирование уставных отношений и выработка ими 

собственной позиции в отношении требований, ценностей и норм вхождения в 

социальную среду, усвоение новых профессиональных функций и обязанностей; 

„дезадаптация курсантов младших курсов ВВУЗ”, под которой предложено 

понимать процесс нарушения интеграции в образовательную и служебно-боевую 

деятельность, что обусловлено изменениями социальной действительности и 

нежеланием признавать или неумением курсантов выполнять требования военной 

среды ВВУЗ, а также реализовывать свою индивидуальность в конкретных 

социальных условиях, как следствие – курсанты нарушают установленные нормы и 

правила поведения и удовлетворяют свои потребности такими способами, которые 

наносят им вред; „социально-педагогическая профилактика дезадаптации 

курсантов младших курсов ВВУЗ”, которую необходимо рассматривать как 

конкретное направление соответствующей социально-педагогической 

деятельности, осуществляющейся в военной среде ВВУЗ в виде целостной системы 

взаимосогласованных педагогических, социальных и медико-оздоровительных 

мероприятий, направленных на предупреждение дезадаптации курсантов, 

возникающей в результате нарушения взаимодействия личности и военной среды 

через противоречивое влияние факторов военного и гражданского социумов на 

личность курсантов младших курсов и их недостаточный военно-социальный опыт. 

Определены особенности социально-педагогической профилактики 

дезадаптации курсантов младших курсов ВВУЗ, проявляющиеся в социальных и 

демографических характеристиках и в специфических для первого года обучения 

трудностях (депривация, недостаточный военно-социальный опыт, учебная 

неуспешность и др.). Важными особенностями является наличие в данном процессе 

феномена реадаптации курсантов, который характеризуется: периодичностью и 

определяется характеристиками социумами (военным и гражданским); 

специфической целью, направленной на предупреждение: повышенной 

агрессивности, неуверенности в действиях при исполнении служебно-боевых задач, 

заниженной самооценки, самоизоляции, сложностей в общении и тому подобное; 

отсутствием эмерджентности и необходимость проведения профилактических 
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мероприятий в военной среде ВВУЗ, гражданской среде и непосредственно с 

личностью курсанта младших курсов. 

Определены критерии и показатели социально-педагогической 

профилактики дезадаптации курсантов младших курсов ВВУЗ. Охарактеризованы 

уровни адаптированности курсантов младших курсов (низкий, средний, высокий). 

Разработана и экспериментально проверена система социально-

педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов ВВУЗ, 

которая включает субъект-объектный и средовой компоненты (субъекты и объекты 

профилактики дезадаптации, структура среды, в которой происходит профилактика 

дезадаптации); концептуально-целевой (цель, подходы, принципы социально-

педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов ВВУЗ); 

содержательно-технологический (содержание, методы, формы и этапы социально-

педагогической профилактики, направленные на их реализацию); диагностико-

результативный (критерии, показатели и уровни адаптированности курсантов 

младших курсов ВВУЗ в образовательной и служебно-боевой деятельности). 

Ключевые слова: адаптация, социальная дезадаптация, дезадаптация 

курсантов, социально-педагогическая профилактика, система социально-

педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов, высшее 

военное учебное заведение, курсанты младших курсов. 

 

Serhiienko T. M. Social pedagogical prevention of disadaptation of junior 

cadets of Higher Military Educational Institutions. – Manuscript. 

Dissertation for a scientific degree of PhD in pedagogics in speciality 13.00.05 – 

Social Pedagogy. – State Institution «Taras Shevchenko Luhansk National University». – 

Starobilsk, 2018. 

According to the analysis of scientific literature the problem of prevention of 

disadaptation of junior cadets of higher military educational institutions as a social 

pedagogical phenomenon has been characterized, the key concepts of research: 

“adaptation”, “social adaptation”, “disadaptation of cadets”, and “social pedagogical 

prevention of cadets' disadaptation” are defined. The essence and peculiarities of social 

pedagogical prevention of disadaptation of junior cadets of Higher Military Educational 

Institutions, which are shown in their social and demographic characteristics and 

difficulties specific to the first year of study (deprivation, insufficient military and social 

experience, academic failure) are revealed. The system of social pedagogical prevention 

of disadaptation of junior cadets of Higher Military Educational Institutions is 

theoretically substantiated and developed. The effectiveness of the system of social and 

pedagogical prevention of disadaptation of junior cadets of Higher Military Educational 

Institutions was implemented and experimentally tested. 

Keywords: adaptation, social adaptation, disadaptation of cadets, social pedagogical 

prevention, system of social pedagogical prevention of junior cadets, the Higher Military 

Educational Institution, junior cadets. 
 


