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У дисертації вперше розроблено, науково обґрунтовано, експериментально 

перевірено та впроваджено соціально-педагогічні умови формування гендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 

ЗВО; визначено критерії, показники та рівні гендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами. 

На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної 

літератури уточнено сутність та структуру понять «гендерна соціалізація», 

«студентська молодь з особливими освітніми потребами», «гендерна соціалізація 

студентської молоді з особливими освітніми потребами». 

Дістав подальшого розвитку аналіз нормативно-правового забезпечення 

(законодавчі акти України, Ради Європи, Організації Об’єднаних Націй) із 

питань соціального захисту, освіти, професійної реабілітації, охорони здоров’я, 

гендерної рівності осіб з особливими освітніми потребами, що є юридичним 

підґрунтям реалізації педагогічних умов соціальної інтеграції таких студентів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

можливості застосування його наукових положень і висновків підвищення якості 

професійної підготовки викладачів до роботи зі студентами та їхніми батьками в 

умовах інклюзивного навчання, а також у системі підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. Розроблено навчально-методичний посібник «Актуальні 

проблеми соціальної роботи з жінками», та тренінгову програму «Підготовка 

студентської молоді до сімейного життя». Розроблено та упроваджено навчальну 

дисципліну «Гендерна соціалізація». 

Теоретичні та експериментальні матеріали дослідження використано в 



лекційних курсах, практичних та семінарських заняттях із дисциплін напряму 

підготовки спеціальності «Соціальна робота» у навчальних закладах І–ІV рівнів 

акредитації, для слухачів закладів післядипломної освіти. Результати 

дослідження впроваджено у роботу із студентами з особливими освітніми 

потребами в Центрі соціальної та освітньої інтеграції та інклюзивного 

реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» та гендерному центрі на 

факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Матеріали дослідження також 

прислужаться соціальним педагогами, соціальним працівникам, психологам, 

педагогам спецзакладів та батькам дітей з особливими освітніми потребами. 

Вивчення гендерного законодавства та нормативних документів в Україні 

стосовно доступу молоді з інвалідністю до здобуття вищої освіти показало, що 

доки Конституція та законодавство містять положення про потужне соціальне 

забезпечення жінок та осіб з інвалідністю, триватимуть очевидні патерналістські 

підходи у вигляді дискримінаційних правових положень і практик. 

Гендерну соціалізацію визначено як процес засвоєння людиною соціальної 

ролі, визначено для неї суспільством від народження, залежно від того, 

чоловіком або жінкою вона народилася. 

Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми 

потребами є результатом багатоступеневого процесу засвоєння норм, правил 

поведінки, установок чоловічих і жіночих ролей, найбільш сприятливих для 

повноцінного функціонування молоді з нозологіями в умовах ЗВО. 

Встановлено критерії ефективності гендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами: особистісний – пов’язаний із 

змістовним наповненням особистого ціннісного й емоційного ставлення до 

гендерної тематики; інформаційний, що відображає сукупність теоретичних 

(наукових, суспільних, нормативних) знань і уявлень щодо гендерної 

проблематики, на основі яких формуються особистісні якості та суспільна й 

інтимна поведінка особистості; поведінковий, пов’язаний із специфікою 

поведінки особистості в процесі міжособистісного спілкування (публічного та 

приватного) в гендерному контексті.  



На основі визначених критеріїв та показників охарактеризовано рівні 

(високий, середній, низький) гендерної соціалізованості студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ЗВО. 

На основі аналізу теоретичних основ досліджуваної проблеми, 

обґрунтовано такі соціально-педагогічні умови: створення гендерночутливого 

середовища університету, заснованого на ідеї гендерної рівності; мотивація 

викладачів та студентів до співпраці в інклюзивному середовищі у контексті 

гендерної соціалізації; залучення студентів з особливими освітніми потребами 

до гендерного простору позааудиторної роботи ЗВО. 

Аналіз результатів упровадження розроблених соціально-педагогічних 

умов гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО показав, що необхідним є постійний моніторинг якості 

гендерної соціалізованості в інклюзивному освітньому просторі. Його 

проведення якого у межах нашого дослідження засвідчило ефективність 

розроблених соціально-педагогічних умов. 

Результати експериментальної роботи підтвердили, що процес 

формування гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО набуде значної ефективності, якщо будуть 

упроваджуватися визначені та апробовані під час дослідження соціально-

педагогічні умови, що реалізуються у відповідних формах та методах 

формування гендерної соціалізації. 

Підрахунки підтвердили, що наприкінці експерименту студенти 

експериментальної групи засвідчили більш високий рівень сформованості 

показників, ніж студенти КГ. 

Варто відзначити, що отримані в ході експериментальної роботи факти, які 

базуються на матеріалі здобутих емпіричних даних і їх аналізі, констатують 

значні якісні та кількісні зміни в експериментальній групі й відсутність таких у 

контрольній за всіма показниками означених нами критеріїв (особистісного, 

інформаційного, поведінкового), що дозволяє зробити загальний висновок щодо 

високої результативності та ефективності впровадження розроблених соціально-

педагогічних умов гендерної соціалізації студентів з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО. 



Ключові слова: гендерна соціалізація, студенти з особливими освітніми 

потребами, соціально-педагогічні умови, заклади вищої освіти. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентів з особливими освітніми 

потребами (із досвіду Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без 

бар’єрів» УДПУ імені Павла Тичини). Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 

2017. Вип. 142. С. 26–31.  

2. Войтовська А. І. Гендерний підхід у соціалізації студентської молоді з 

інвалідністю в навчальний процес ВНЗ. Наукові записки. Серія: Педагогічні 

науки. Кропивницький, 2017. Вип. 156. С. 138–142. 

3. Войтовська А. І. Проблеми навчання і виховання студентів з інвалідністю. 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету. Умань, 2017. Вип. 1. С. 59–68. 

4. Войтовська А. І. Правове виховання студентства: гендерний аспект. Збірник 

наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні 

науки». Херсон, 2017. № 75. C. 104–108. 

5. Войтовська А. І. Особливості інклюзивного туризму. Народна освіта. 2017. 

№ 3(33). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/ (дата звернення: 22.12.17). 

6. Войтовська А. І. Толерантність і гендерні стереотипи у відносинах 

студентства (на прикладі УДПУ ім. Павла Тичини). Гендерна парадигма 

освітнього простору. Кривий Ріг, 2017. Вип. 5. С. 128–134. 

7. Войтовська А. І., Безлюдний О. І., Кравченко О. О. Навчально-

реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями 

життєдіяльності. Народна освіта. 2019. № 2(38). URL: https://www. 

narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5681 (дата звернення: 16.12.19). 

8. Войтовська А. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. Гендерне виховання в 



педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Нова педагогічна думка. 

Рівне, 2019. № 3(99). С. 157–160. 

Статті у наукових виданнях інших держав 

9. Voitovska А. Gender socialization of students (by the experience of the Center of 

Gender Education in USPU). SWorld Journal. 2016. Issue 11, Vol. 8: Pedagogy, 

Psychology and Sociology. P. 78–81. 

10. Koliada N., Kravchenko O., Voitovska A. Social and Economic Principles of 

Single Mothers’ Support in Ukraine. Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 2019. 961. Pp. 293–303 (Scopus). 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

11. Войтовська А. І. Історичний аспект розвитку соціальної інтеграції осіб з 

особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.  

(Умань, 6–7 жовтня 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий, 2016. C. 22–25.  

12. Войтовська А. І. Проблеми гендерної соціалізації студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ. Рівність, лідерство, 

спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний 

дискурс: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 5–7 жовтня 

2016 р.). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. C. 143–145. 

13. Войтовська А. І., Кравченко О. О. Підготовка викладацького складу до 

співпраці у інклюзивному середовищі для гендерної соціалізації. Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб  

з інвалідністю: матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,  

23–24 листопад 2016 р.). Київ: Університет «Україна», 2016. Ч. 1. С. 76–78. 

14. Войтовська А. І. Поняттєво-категоріальний апарат гендерної соціалізації 

студентів з особливими освітніми потребами. Актуальні питання педагогіки 

та психології: наукові дискусії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 9–10 вересня 2016 р.). Харків: Cхідноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2016. С. 93–96. 

15. Войтовська А. І. Формування гендерної чуйності викладачів ВНЗ у контексті 



інклюзивної освіти. Проблеми та перспективи розвитку освіти: матеріали 

IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (30–31 березня 2017 р.). Львів. Херсон: 

Гельветика, 2017. C. 165–166. 

16. Войтовська А. І. Проблема соціальної інтеграції осіб з особливими освітніми 

потребами на сучасному етапі. Актуальні проблеми впровадження 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні: матеріали І-го 

Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (Умань, 27–29 жовтня 2016 р.). Умань: 

ФОП Жовтий, 2017. С. 22–24. 

17. Войтовська А. І. Гендерні особливості підготовки фахівців соціальної сфери. 

Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали дев’ятої Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Одеса, 17 травня 2017 р.). Одеса: ФОП Бондаренко 

М. О., 2017. С. 253–255.  

18. Войтовська А. І. Мотивація викладачів до співпраці в інклюзивному 

середовищі у контексті гендерної соціалізації. Актуальні наукові 

психологічні та педагогічні дослідження сучасності: матеріали  

VІ-ї Всеукр. наук. Інтернет-конф. (Київ, 26–27 жовтня 2017 р.). Київ: 

НУБіП, 2017. С. 43–44. 

19. Войтовська А. І., Кравченко А. А. Нормативно-правові аспекти соціального 

захисту жінок-військовослужбовців. Актуальні проблеми соціальної 

педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Умань, 12 жовтня 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 15–18. 

20. Войтовська А. І. Гендерна складова національної освіти. Наукова молодь – 

2018: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 16 

листопада 2018 р.). Київ: ІІТЗН НАПН України, 2018. С. 83–85.  

21. Войтовська А. І., Кравченко О. О. До питання гендерної соціалізаці дитини в 

сім’ї. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали 

Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.). Умань: Візаві, 

2019. С. 67–69. 

22. Войтовська А. І. До проблеми гендерно-чутливого спілкування студентської 

молоді. Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Просоціальна 



особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.) та наук.-метод. семінар «Права 

дітей: від витоків до сьогодення», (Умань, 29 травня 2019 р.). Умань: Візаві, 

2019. С. 66–69. 

Опубліковані праці, які додатково відображають 

наукові результати дослідження 

23. Войтовська А. І. Гендерні аспекти соціалізації студентства. Scientific Papers 

Social works education. Ternopil-Aberdeen: VECTOR, 2017. Vol. 4, No 1. 

С. 119–126.  

24. Войтовська А. І. Гендерні аспекти соціалізації студентства. Соціальна робота 

в Україні: теорія і практика. 2017. № 1–2. С. 31–38. 

25. Войтовська А. І. Гендерна соціалізація студентів з інвалідністю в умовах ВНЗ 

у контексті створення гендерно-чутливого освітнього середовища. Rocznik 

Polsko-Ukraiński. Częstochowa – Lwów – Kijów: Wydawnictwo im. Stanisława 

Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. T. XIX. 

С. 271–284. 

26. Войтовська А. І. Гендерні стереотипи сучасної студентської молоді. 

Соціальна робота: від теорії до практики: кол. монографія / авт. кол.: 

І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. Умань: ФОП Жовтий О. О., 

2016. С. 56–65. 

27. Войтовська А. І. Підготовка студентської молоді до сімейного життя: 

тренінги. Умань: Візаві, 2017. 80 с. 

28. Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посіб. / уклад.: А. І. Войтовська, 

М. В. Перфільєва. Умань: Візаві, 2017. 100 с. 

29. Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками: навч. посіб. для студентів 

спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь 

знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. 

Умань: Візаві, 2018. 229 с. 

30. Войтовська А. І. ЛГБТ-спільнота в Україні: реалії. Sосioпростір. 2018. № 7. 

С. 45–49. URL: http://periodicals.karazin.ua/socioprostir/issue/view/715 (дата 

звернення: 01.05.18). 



31. Коляда Н., Кочубей Т., Кравченко О. та ін. Жінки в історії соціальної 

роботи: кол. монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, 

Гендерний центр. Умань: Візаві, 2018. 252 с. 

32. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / 

[Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; 

МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: 

Візаві, 2019. 563 с. 

33. Войтовська А. І., Кравченко О. О., Коляда Н. М. Центр соціально-освітньої 

інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без 

бар’єрів». Неформальна освіта: кращі практики і проекти. 2019. Вип. 2. 

С. 117–120. 
  



ANNOTATION 

 

Voitovska A. Gender socialization of student youth with special educational 

needs in institutions of higher education. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for obtaining Philosophy Doctor Degree, specialty 231 Social Work. – 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2019. 

The thesis deals with social and pedagogical conditions of gender socialization 

of student youth with special educational needs in institutions of higher education. The 

conditions have been developed, scientifically substantiated, implemented and 

experimentally tested. Besides, the criteria, indicators and levels of gender 

socialization of students with special educational needs have been determined. 

On the basis of philosophical, sociological, psychological, pedagogical literature 

analysis the essence and structure of the concepts “gender socialization”, “student 

youth with special educational needs”, “gender socialization of student youth with 

special educational needs” have been specified. 

The research provides further analysis of regulatory support (the legislative acts 

of Ukraine, Council of Europe and the United Nations) on social protection, education, 

vocational rehabilitation, health care, gender equality of persons with special 

educational needs, as these can be treated as the legal fundamentals for implementation 

of pedagogical conditions for such students’ social integration. 

The significance of the research results can be seen in the possibility to apply the 

scientific statements and data for improving the quality of professional training of 

teachers to work with students and their parents in inclusive learning context. They can 

also be important for the system of in-service training of pedagogical staff. The 

methodical manual “Current issues of social work with women” and the training 

program “Preparation of student youth for family life” have been developed. The 

training course “Gender Socialization” has also been designed and implemented. 

Theoretical and experimental materials of the research were used at lectures, 

seminars and classes of those disciplines which are included in the training program on 

specialty “Social work” in educational institutions of I-IV levels of accreditation, and 

were discussed with students in institutions of postgraduate education. The results of 



the study were implemented in the work with students having special educational needs 

at Centre for Social and Educational Integration, Inclusive Rehabilitation and Social 

Tourism “Without Barriers” and Gender Centre of Social and Psychological Education 

Department in Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. The research 

materials can also be valuable for social educators, social workers, psychologists, 

special education teachers and parents having children with special educational needs. 

The investigation of Ukraine’s gender legislation and the regulations on the 

access of young people with disabilities to higher education has shown that the 

Constitution and the legal system contain the acts on powerful social support for 

women and persons with disabilities, and consequently, there is the basis for obvious 

paternalistic approaches presented in discriminatory legal statements and practices. 

Gender socialization is defined as the process of assimilating a social role by a 

person when this role is assigned at birth by society, depending on a person’s gender. 

Gender socialization of student youth with special educational needs is the result 

of a multi-stage process of assimilation of norms, rules of behaviour, and attitudes to 

male and female roles, which are most favourable for the effective functioning of the 

youth with nosologies in institutions of higher education. 

The criteria for the effectiveness of gender socialization of students with special 

educational needs have been established. The individual criterion is related to the 

content of a person’s values-based and emotional attitude to gender issues. The 

information criterion reflects the set of theoretical (scientific, social, normative) data 

and ideas on gender issues as they are the basis for individual traits, social and intimate 

behaviour to be formed. The behavioural criterion is connected with a person’s specific 

behaviour during interpersonal communication (public and private) in a gender 

context. 

On the basis of the defined criteria and indicators, the levels (high, sufficient, 

low) of gender socialization of students with special educational needs in institutions 

of higher education have been characterized. 

The analysis of the theoretical foundations on the discussed issue gives the 

opportunity to substantiate such social and pedagogical conditions as formation of a 

gender sensitive university environment based on the idea of gender equality, 

motivation of teachers and students to cooperate in an inclusive environment in the 



context of gender socialization, participation of students with special educational needs 

in the gender environment of extracurricular activities in institutions of higher 

education. 

The implementation of the developed social and pedagogical conditions for 

gender socialization of students with special educational needs in institutions of higher 

education resulted in the conclusion that constant monitoring of the quality of gender 

socialization in an inclusive environment is crucial. 

The results of the experimental work confirmed that the process of formation of 

gender socialization in students with special educational needs in institutions of higher 

education will be significantly effective if social and pedagogical conditions introduced 

and tested during the research are implemented and realized through appropriate forms 

and methods. 

The calculations confirmed that at the end of the experiment, the students in the 

experimental group showed a higher level of indicators’ development than the students 

in the control group. 

It should be noted that the facts obtained during the experimental work are based 

on the materials of empirical data and their analysis. They discover significant 

qualitative and quantitative changes in the experimental group and the absence of such 

criteria according to all indicators (individual, information, behavioural) in the control 

group. It allows making a general conclusion that the implementation of the developed 

social and pedagogical conditions for gender socialization of students with special 

educational needs in institutions of higher education are rather effective and can give 

good results. 

Key words: gender socialization, students with special educational needs, social 

and pedagogical conditions, institutions of higher education. 
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