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Розпочинаємо засідання: на порядку денному попередня експертиза 

дисертації  Войтовської Алли Іванівни на здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії зі спеціальності 231 – соціальна робота на тему: «Гендерна 

соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 

ВНЗ».  



Науковий керівник – Кравченко Оксана Олексіївна – доктор 

педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної 

освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відповідно до рішення вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 

24.09.2019 р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації  А. І. Войтовської призначено двох рецензентів: 

Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Заболотна Оксана 

Адольфівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

іноземних мов. 

Дисертація виконувалась на кафедрі соціальної педагогіки та 

соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 26.04.2016 р.). 

Дозвольте ознайомити з біографічними даними  А. І. Войтовської. 

Войтовська Алла Іванівна народилася 17 серпня  1993 року в                           

с.Шляхова, Бершадського району, Вінницької обл.  

З 1999  р. по 2010 р. навчалась в Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ст. З 2010 по 

2014 рр. навчалася в Київському національному університеті біоресурсів і 

природокористування України за  спеціальністю  «Соціальний педагог». У 

2015 р. закінчила магістратуру того ж університету за спеціальністю 

«Педагог вищої школи», дипломи з відзнакою. 

З 2016 р. працює на кафедрі  соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

З 2016 р. – аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 



Для викладу основних положень дисертаційного дослідження слово 

надається Войтовській Аллі Іванівні. 

Войтовська А. І.: Шановна головуюча, шановні члени кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи, шановні присутні! 

Вашій увазі пропонуються результати дисертаційного дослідження на 

тему «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ВНЗ» 

Актуальність дослідження полягає в удосконаленні нормативних засад, 

упровадженні інноваційних технологій, демократизацію підходів в 

організації освітнього процесу дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами, їхнього психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу, 

забезпечення архітектурної доступності до закладів освіти різного рівня. 

Закон України «Про вищу освіту» (2014) декларує, що особа з 

особливими освітніми потребами – це особа з інвалідністю, яка потребує 

додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти. Саме освіта як 

одна з найважливіших соціальних інституцій виконує функції передачі та 

поширення знань, умінь, цінностей, ідеалів і норм від одного покоління до 

іншого, спроможна закласти теоретичні та практичні засади для гендерної 

соціалізації студентської молоді з  особливими освітніми потребами в умовах 

ЗВО. 

Набуває усвідомлення, що відсутність повноцінного гендерного 

виховання і статевої просвіти не лише приводить до відхилень у формуванні 

особистості, але й до невротичних і поведінкових порушень, нещасливих 

шлюбних стосунків у майбутньому. Гендерна тематика за останні роки у 

науковій думці набуває все більшої актуальності. Жорсткі стандарти 

традиційної культури щодо статевого виховання, які проводяться 

суспільством через заклади освіти, стають об’єктивною перешкодою для 

ефективної соціалізації молодого покоління.  

Шлях до нормалізації повноцінного існування студентської молоді з 

особливими освітніми потребами насамперед ускладнюють закорінені в 



суспільній свідомості стереотипи та упередження. А це призводить до 

суттєвого зниження життєдіяльності молоді особливими освітніми 

потребами, їх соціальної дезадаптації, обумовленої порушеннями в розвитку, 

труднощами в самообслуговуванні, в навчанні та спілкуванні зі своїми 

однолітками та навколишнім світом. Сьогодні особливо гостро стоїть 

питання соціалізації такої категорії населення, що залишається «відкритою» 

в усіх сферах суспільного життя. 

В умовах розбудови демократичного суспільства в Україні знаходить 

громадську підтримку думка про те, що молодь з  особливими освітніми 

потребами не повинна бути ізольована від суспільства, а навпаки – жити, 

навчатись і виховуватись у навчальних закладах різного типу, активно 

спілкуватися зі своїми однолітками, членами сім’ї тощо.  

Тому суспільно значущим і актуальним є вивчення комплексних 

процесів гендерної соціалізації та виховання студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ЗВО з урахуванням особливостей 

існуючого соціокультурного контексту. 

Актуальність теми дослідження підсилюється сучасними проблемами 

становлення особистості з особливими освітніми потребами і як наслідок – 

соціальними обмеженими можливостями. У контексті означеного під 

впливом демократизації та гуманізації в нашій країні виникає необхідність 

створення належних соціально-педагогічних умов для врахування гендерних 

особливостей соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО.  

Незважаючи на посилену увагу державної влади, науковців, 

громадської спільноти до соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами  існує низка суперечностей, що вимагають свого 

вивчення і пошуку шляхів вирішення, а саме між: збільшенням кількості 

студентів з особливими освітніми потребами  у вишах України та 

нерозробленістю концептуальних моделей їх соціально-педагогічної 

підтримки; необхідністю реалізації сучасних підходів щодо організації 



гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами  

та відсутністю розроблених методик їхнього впровадження протягом усього 

періоду навчання у закладі вищої освіти; декларуванням соціальної рівності 

молоді з особливими освітніми потребами  в сучасному соціумі; 

впровадженням інклюзивної освіти та неготовністю соціуму до їх прийняття 

у загальний соціальний потік. 

Мета нашого дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці соціально-педагогічних умов гендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами  в умовах 

ЗВО. 

Об’єкт дослідження – процес гендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови гендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами. 

Проведене дослідження надає нам можливість сформулювати наступні 

висновки: 

Відповідно до першого завдання проаналізовано літературу стосовно 

проблеми гендерної соціалізації, окреслено ті ключові проблеми, які 

виникають в її процесі і які тісно переплітаються між собою – гендерна 

ідентичність особистості, гендерні ролі та стереотипи, механізми гендерної 

соціалізації. Нами виявлено, що гендерна соціалізація не тільки містить 

механізми відтворення гендерної асиметрії суспільства, які виявляються у 

різному вихованні та призначенні чоловіків і жінок, але й має багатий 

потенціал у пошуку ефективних засобів подолання статевої нерівності через 

вивчення статевих особливостей, та тих способів, що сприяють їх 

диференціації та ієрархізації в сучасному суспільстві.  
Факти зі статистики Всеукраїнської організації охорони здоров’я: 

-студентки з особливими освітніми потребами становлять соціальну 

групу з найнижчим рівнем життя;  



- студентки з особливими освітніми потребами часто зазнають 

жорстокої (фізичної, сексуальної, емоційної) експлуатації;  

- в Україні студентки з особливими освітніми потребами практично не 

представлені серед студентів ВНЗ, а серед дорослих жінок-інвалідів 

практично 90% безробітних. 

Відповідно до другого завдання  запропоновано власне розуміння 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами 

в умовах ЗВО, яке ми розуміємо як складний, багатоступеневий процес 

засвоєння норм, правил поведінки, установок чоловічих і жіночих ролей 

найбільш сприятливих для повноцінного функціонування молоді з 

нозологіями в умовах ЗВО. 

Досі гендерний аудит і освіта не є вільними від гендерних стереотипів, 

але найчастіше це має прихований, малопомітний характер і у кожному ЗВО 

може виявлятися по-різному. А особливо у ЗВО практично не займаються 

гендерною соціалізацією студентської молоді з особливими освітніми 

потребам.  
Як передбачено третім завданням сформовано критерії ефективності 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами: особистісний – пов’язаний із змістовним наповненням 

особистого ціннісного й емоційного відношення до гендерної тематики; 

інформаційний 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. 

Установлено, що перша умова гендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами в умовах ЗВО має бути пов’язана 

зі створення гендерночутливого середовища університету, заснованого на 

ідеї гендерної рівності. Зміст навчання повинен спиратися на принципи 



гендерної рівності у роботі викладачів вищої школи та на необхідні реформи 

у навчальному процесі як передбачуваний результат гендерної соціалізації 

студентів з особливими освітніми потребами,  що і нами було розроблено і 

спрямовано на добір тієї гендерної інформації, яка стане підґрунтям для 

формування у них ціннісних ставлень  щодо егалітарних гендерних уявлень. 

Доведено, що друга соціально-педагогічна умова полягає в мотивації 

викладачів та студентів до співпраці в інклюзивному середовищі у контексті 

гендерної соціалізації. У навчально-виховному процесі ЗВО залишаються 

потенційні резерви для вдосконалення процесу гендерної соціалізації 

студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. 

Викладачі ЗВО постійно мають працювати над програмою 

самовдосконалення в інклюзивному навчальному середовищі для гендерної 

соціалізації студентів та педагогічно взаємодіяти зі студентами з особливими 

освітніми  потребами, впроваджуючи при цьому гендерний підхід у 

викладанні дисциплін.  

Третя умова припускає, що гендерна соціалізація повинна 

будуватись на основі залучення студентів з інвалідністю до гендерного 

простору позааудиторної роботи ЗВО, яка має відбуватися за таким 

напрямами: розширення можливостей для самореалізації студентів 

(наприклад, заохочення дівчат до занять спортом, а хлопців – до 

самообслуговування); організація досвіду рівноправного співробітництва 

хлопців і дівчат у спільній діяльності; зняття традиційних культурних 

заборон на емоційне самовираження хлопців, заохочення їх до вираження 

почуттів; створення з дівчатами досвіду самозаохочення й підвищення 

самооцінки. 

У дослідженні брали участь 530 студентів різних спеціальностей та 

першого (бакалаврського) освітнього рівня. Ми   максимально намагались 

географічно охопити усю Україну, різні регіони. Відповідно до завдань 

дослідження нами було виділено загальну вибіркову сукупність в кількості 

530 особи (300 дівчат та 230 хлопців), яка, в свою чергу, була поділена на ряд 



вибірок. Передусім,  це контрольна  група  (КГ)  –  240 студентів (150 дівчат 

та 90 хлопців)   та  експериментальна  група  (ЕГ)  –  290 студентів, (150 

дівчат та 140 хлопців). 

Проведена діагностика свідчить, що низький рівень знань студентів із 

основ гендерної теорії, їх слабка обізнаність у сфері гендерних 

взаємовідносин і розумінні сутності ідеї гендерної рівності не дозволяють 

належною мірою визначитися у пріоритеті гендерних цінностей, відмовитися 

від впливу застарілих стереотипів на власну свідомість, що виявляється в 

демонстрації моделі поведінки, заснованої на традиційних патріархатних 

гендерних нормах статево рольової взаємодії, і, в цілому, відображає 

диференційовану гендерну соціалізацію студентів. Досвід студентів з 

особливими освітніми потребами не є гендернонейтральним, адже хлопці та 

дівчата мають справу з різними реаліями, які формують досвід і розуміння 

інвалідності. 

Здійснюючи експериментальну перевірку умов щодо особистісного 

критерію, ми зіставили дані, що стосувалися наповненням студентів 

особистого ціннісного й емоційного відношення до гендерної тематики. Так, 

в експериментальній групі істотно змінилися показники кількості студентів, 

які спілкуються відкрито на рівних із іншими членами суспільства. Їх 

середній показник у процентному відношенні – 79% (порівняно з 

контрольною групою – 58%). А також рівні потреби студентів у набутті 

гендерних знань експериментальної і контрольної груп змінились. 

Таким чином, достатній рівень особистісного критерію сформувався в 

ЕГ, що доводить результативність впровадження соціально-педагогічних 

умов. 

Що стосується інформаційного критерію де студентство має 

розподілити якості на «чоловічі» і «жіночі», то майже всі зазначили, що це не 

зовсім коректне запитання, адже якостей які притаманні тільки жінкам або 

тільки чоловікам не існують. А також ті 5% студентів з інвалідністю КГ, які 

вважали, що якості не можуть «переходити» із одних якостей в інші 



категорично змінили свої думки.  Так, в експериментальній групі істотно 

змінилися показники кількості студентів, які Закон України «Про 

забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Їх середній 

показник у процентному відношенні – 51% (порівняно з контрольною 

групою – 23%). Ми виявили значно вищу  обізнаність студентської молоді у 

галузі гендерних проблем. 

Отже, кількість студентів з високим рівнем інформаційного критерію у 

експериментальній групі статистично більша, ніж у контрольній групі, що 

підтверджує ефективність проведеної експериментальної роботи. 
Поведінковий критерій визначив специфікою поведінки особистості в 

процесі міжособистісного спілкування (публічного та приватного) в 

гендерному контексті.  83% студентів з інвалідністю ЕГ (72% КГ) відвідують 

суспільні заходи, що проводяться у ЗВО, місті/селі. Проте, ще 7% ЕГ 

вважають, що дружби між хлопцем та дівчиною  не існує у порівнянні із 18% 

КГ. 
Проведений формувальний експеримент підтвердив, що процес гендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 

ЗВО на основі обґрунтованих і змістовно розроблених соціально-педагогічних 

умов відбувається ефективніше. Отримані в ході експериментальної роботи 

дані за всіма означеними критеріями (особистісний, інформаційний, 

поведінковий) свідчать про високу динаміку зростання показників кожного з 

них і слугують достатньою підставою, щоб вважати виконаними завдання 

дослідження й досягнутою його мету. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Перспективою для подальшої роботи є: розроблення інноваційних 

форм гендерної освіти та гендерної просвіти; запровадження гендерного 

підходу в діяльність інклюзивно-ресурсних центрів; вивчення зарубіжного 

досвіду функціонування осередків гендерної освіти у закладах вищої освіти; 

застосування потенціалу гендерного підходу в соціальній роботі з метою 

подолання наслідків конфлікту на Сході України.  



Дякую за увагу! 

Головуюча: Які будуть запитання до Алли  Іванівни? 

Роєнко С. О., кандидат педагогічних наук, доцент: Який 

діагностичний інструментарій був використаний у ході експериментального 

дослідження? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Ми пропонуємо тематики для 

розгляду та опрацювання викладачів ЗВО: «Методика роботи з студентами, 

які мають особливі освітні потреби»,  «Корекційна робота», «Гармонізація 

стосунків студентів», «Методи роботи з батьками». 

Анкетування «Ставлення студентської молоді до студентів з 

особливими освітніми потребами» для того, щоб чітко розуміти: чи готові 

студенти та ЗВО допомогти соціалізуватись студентам з інвалідністю. 

Анкета для визначення гендерної соціалізації студентської молоді з 

особливими освітніми потребами. Запитання містили не тільки запитання 

стосовно проблем гендерної соціалізації студентів з інвалідністю, а й загальних проблем 

життя з метою визначення більшої картини їхньої життєдіяльності та перспектив 

подальших досліджень. 

Тож у контексті вище зазначеного та у зв’язку з тим, що останнім 

часом значно зріс інтерес студентської молоді до гендерних відносин, 

стереотипів у цих відносинах і їх коригування ми провели соціальний аналіз  

сформованих гендерних стереотипів студентської молоді та визначенні 

гендерних проблем з метою виявлення гендерних стереотипів очима 

студентів, щоб у подальшому дослідженні спрямовувати свою роботу на 

подолання виявлених стереотипів «Гендерні стереотипи сучасної 

студентської молоді». 

Матрос О. О., кандидат педагогічних наук, доцент: Яке значення 

дисертації в галузі соціальної роботи? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. В Україні проблема гендерної 

соціалізації у зв’язку з інвалідністю практично не зачіпалася в соціальних 

дослідженнях.  



Уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

соціально-педагогічні умови формування гендерної соціалізації студентської 

молоді  з особливими освітніми потребами  в умовах ЗВО. 

 Розроблено авторську модель, та окреслено її складові, в яких 

закладено соціально-педагогічні умови гендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами  в умовах ЗВО. 

Застосування наукових положень і висновків дослідження для 

покращення і підвищення якості професійної підготовки викладачів до 

роботи зі студентами та їхніми батьками в умовах інклюзивного навчання, а 

також у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Експериментальні матеріали дослідження можуть бути використані в 

лекційних курсах, практичних та семінарських заняттях із дисциплін 

напряму підготовки спеціальності «Соціальна робота» у навчальних закладах 

І-ІV рівнів акредитації, слухачам закладів післядипломної освіти. Результати 

дослідження можуть бути впроваджені у роботі із студентами з особливими 

освітніми потребами  в різних інноваційних структурних підрозділах. 

Гончар І. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач: Які 

форми та методи роботи з такою категорією молоді є найбільш 

ефективними? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. При впровадженні першої 

соціально-педагогічної умови – створення гендерночутливого середовища 

університету, заснованого на ідеї гендерної рівності використовувались такі 

форми: конференції, семінари, екскурсії; мотоди: спостереження, пояснення, 

роз’яснення, дискусія. При впровадженні наступної умови – мотивація 

викладачів та студентів до співпраці в інклюзивному середовищі у контексті 

гендерної соціалізації використовувались форми: самоосвіта викладачів, 

групи самодопомоги, спецкурс «Гендерна соціалізація»; методи: 

відеофільми, опрацювання літератури, самоаналіз, лекції. У третій соціально-

педагогічні умові гендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ВНЗ, а саме  залучення студентів з 



інвалідністю до гендерного простору позааудиторної роботи ЗВО 

використовували тренінгові заняття, діяльність  гендерного Центру, гурткову 

роботу, просвітницькі виховні заходи за допомогою ілюстрації, демонстрації, 

анкетуваня. 

Бондаренко Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Які методи 

обчислення результатів дослідження Ви використовували? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Вірогідність результатів 

забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження; 

системним аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; застосування 

комплексу методів адекватних об’єкту, предмету, меті та завдання 

дослідження, застосування кількісного та якісного аналізу досліджуваних 

даних:  репрезентативністю вибірки для експериментальної роботи, 

позитивними результатами впровадження результатів дослідження в 

практику роботи закладів вищої освіти. 

Одержані результати мають наукове тлумачення і не суперечать 

відомим даним. 

Застосування Шкали порядку (метод математичної обробки в 

педагогіці). 

Клименко Ю. А., доктор педагогічних наук, доцент: З якими 

труднощами студентська молодь з інвалідністю стикається у ході гендерної 

соціалізації? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Cтуденти з особливими 

освітніми потребами на 50% позбавлені можливостей освіти, сексуального 

самовираження та шансів стати батьками. Оскільки батьківство зазвичай 

сприймається суспільством як найвище людське досягнення, студенти з 

особливими освітніми потребами не можуть реалізувати себе через суспільні 

установки, державну політику та культурні норми, які підтримують дані 

стереотипи. У світі, де прославляється «тілесна краса» – молоде атлетичне 

тіло, студенти з особливими освітніми потребами відчувають особливу 

дискримінацію. 



Гендер виступає найважливішим чинником переживання студентів з 

особливими освітніми потребами (особливо студентки), про що свідчать такі 

факти зі статистики Всесвітньої організації охорони здоров’я: 1) студентки з 

особливими освітніми потребами становлять соціальну групу з найнижчим 

рівнем життя; 2) студентки з особливими освітніми потребами часто 

зазнають жорстокої (фізичної, сексуальної, емоційної) експлуатації; 3) в 

Україні студентки з особливими освітніми потребами практично не 

представлені серед студентів ВНЗ, а серед дорослих жінок-інвалідів 

практично 90% безробітних. Хлопці намагаючись зайнятися чимось «суто 

жіночим», і цим наче «здає» свої привілейовані «чоловічі позиції», за що має 

отримати від культури «на горіхи» (доглядати за дитиною або займатися 

вихованням – «не чоловіча справа»; «справжній чоловік» не може бути 

слабаком, «армія таких навчить» тощо). 

Коляда Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Чи враховувалися 

нозології у ході розробки соціально-педагогічних умов? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Ні, оскільки робота є  

універсальною та спрямована на всі нозології які є в університеті. 

Контингент студентів (тобто форми інвалідності) до диференціації не 

зобов’язує. Проте в подальших дослідженнях ми врахуємо означений апект. 

Полєхіна В. М., кандидат педагогічних наук, доцент: У яких 

закладах вищої освіти проводилось дослідження? 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Експеримент проводився на 

базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії,  Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка.  



Бойко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент:  Хто із 

дослідників займався даною проблематикою? 
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Дякую за запитання. Теоретичні положення, які розкривають соціально-

педагогічні закономірності формування особистості дитини з з особливими 

освітніми потребами  та соціально-педагогічні підходи до роботи з нею,  

представлено в працях І. Звєрєвої, А. Капської, А. Колупаєвої, Н. Коляди, 

В. Ляшенка, М. Перфільєвої, О. Расказової, В. Тесленка, С. Харченка та ін. 

Вивчення проблем соціальної адаптації та соціалізації дітей з  інвалідністю як 

важливої складової допомоги родинам, що їх виховують, знайшли своє 

відображення в роботах Н. Грабовенко, І. Іванової, А. Капської, Р. Кравченко, 

Т. Соловйової та ін. Розкриттю різних аспектів соціалізації молоді з 

особливими освітніми потребами присвячено дисертаційні дослідження 

вітчизняних науковців: Н. Грабовенка, В. Ляшенка, Н. Мирошніченка, 

В. Тесленка, М. Тютюнника, М. Чайковського та ін. 

Проблеми  реалізації  гендерного  підходу  у  професійній діяльності,  

формування  гендерної  культури  студентів  ЗВО,  умови  впровадження  

гендерного підходу  у  ЗВО  знайшли  відображення  у  дисертаційних  

дослідженнях  С. Гришак,  І. Іванової, І. Мунтяна, Н. Приходькіної, П. Терзі 

та інших. 

Скочко М. О., аспірант, викладач: Охарактеризуйте кращий 

міжнародний досвід гендерної соціалізації молоді. 
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Польські дослідники відзначають традиційно високу роль жінки в 

польському суспільстві, вказують, що у багатьох сферах життя – науці, 



соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент,  освіті, медицині, архітектурі 

тощо жінки займають більшість посад, в т. ч. і керівних, але їхня роль 

обмежена у політичній сфері. 

Ісаченко В. П., кандидат педагогічних наук, доцент: Назвіть основні 

нормативні документи міжнародного та українського рівня щодо 

впровадження гендерної рівності. 

Войтовська А. І.: Дякую за запитання. Це, зокрема, Статут Організації 

Об’єднаних Націй (1945); Загальна декларація прав людини (1948); 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції 

третіми особами (1949); Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950); Міжнародний пакт про громадські та 

політичні права (1966); Декларація про ліквідацію дискримінації у 

відношенні жінок (1967); Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації 

по відношенню до жінок (1979); Пекінська декларація (1995) та інші. 

Вітчизняна нормативно-правова база з проблем  гендерної рівності 

носить виключно декларативний характер та не забезпечена механізмами 

реалізації, тобто фінансовими та організаційними ресурсами. Громадянське 

суспільство в Україні на сьогоднішній день, нажаль, не є силою, яка здатна 

вплинути на гендерну ситуацію в країні. Верховною Радою України 8 

вересня 2005 року було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків». 

У вересні 2015 року лідери 193 країн під час засідання Генеральної 

Асамблеї Організації Об’єднаних Націй ухвалили 17 Цілей сталого розвитку 

на 2016-2030 роки (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Ці цілі 

замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін дії яких завершився 2015 р. Цілі 

сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності – від 

протидії бідності до безпечного використання землі. До цих цілей 

запропоновано 169 конкретних показників, які дають змогу вимірювати 

прогрес у досягненні цілей.  



Головуюча: Слово надається науковому керівнику – доктору 

педагогічних наук, доценту Кравченко Оксані Олексіївні. 

Кравченко О. О: Войтовська Алла Іванівна – науковець, що 

відрізняється високою цілеспрямованістю та організованістю; викладач, який 

ефективно поєднує наукову і навчально-виховну роботу.  

Працюючи над дисертаційним дослідженням, Алла Іванівна 

відповідально ставилася до наукової роботи, про результати якої 

систематично доповідала на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи.  

Під час роботи над дисертацією А. І. Войтовська виявила похвальну 

наполегливість, цілеспрямованість та кращі риси педагога-дослідника. 

Результати наукової роботи систематично апробовувались автором шляхом 

наукових публікацій та особистої участі у педагогічних освітньо-наукових і 

суспільних заходах різних рівнів (семінари, конференції тощо).  

У процесі виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану дисертантка виявила здатність 

самостійно аналізувати педагогічні явища та процеси, широку обізнаність і 

високу ерудицію в галузі педагогіки, філології та інших наук.  

Звертаюся до членів кафедри підтримати Аллу Іванівну та 

рекомендувати її дисертаційне дослідження до захисту у спеціалізованій 

вченій раді. 

Головуюча: До слова запрошується рецензент – доктор педагогічних 

наук, професор Кочубей Тетяна Дмитрівна. 

Кочубей Т. Д.: Гендер – один із базових вимірів соціальної структури 

суспільства, який разом з іншими соціально-демографічними та культурними 

характеристиками (раса, клас, вік) організує соціальну систему. Соціальне 

відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів підтримує засновану за 

ознакою статі соціальну структуру. Гендер надає соціально-рольовий статус 

особистості, який визначає можливості в освіті, професійній діяльності, 

суспільному виробництві. 



Незважаючи на посилену увагу державної влади, науковців, 

громадської спільноти до соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами  існує низка суперечностей, що вимагають свого 

вивчення і пошуку шляхів вирішення, а саме між: збільшенням кількості 

студентів з особливими освітніми потребами  у ЗВО України та 

нерозробленістю концептуальних моделей їх соціально-педагогічної 

підтримки; необхідністю реалізації сучасних підходів щодо організації 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами  

та відсутністю розроблених методик їхнього впровадження протягом усього 

періоду навчання у закладі вищої освіти; декларуванням соціальної рівності 

молоді з особливими освітніми потребами  в сучасному соціумі, 

впровадженням інклюзивної освіти та неготовністю соціуму до їх прийняття 

у загальний соціальний потік. 

У руслі зазначеного важливим є звернення автора до проблеми 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами. Оскільки актуальність теми дослідження підсилюється сучасними 

проблемами становлення особистості з особливими освітніми потребами і як 

наслідок – соціальними обмеженими можливостями. У контексті означеного 

під впливом демократизації та гуманізації в Україні виникає необхідність 

створення належних соціально-педагогічних умов для врахування гендерних 

особливостей соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО. 

За словами автора (с. 18 дисертації), саме освіта як одна з 

найважливіших соціальних інституцій виконує функції передачі та 

поширення знань, умінь, цінностей, ідеалів і норм від одного покоління до 

іншого, спроможна закласти теоретичні та практичні засади для гендерної 

соціалізації студентської молоді з  особливими освітніми потребами в умовах 

ЗВО. 

З огляду на це, а також через відсутність цілісного дослідження в 

означеному напрямі актуальність дисертації не викликає сумнівів. 



До того ж актуальність теми дослідження підсилюється 

багатовимірністю досліджуваного феномену, що потребує ґрунтовного 

вивчення задля репрезентативного його представлення в сучасному 

науковому дискурсі та окреслення можливостей творчого використання 

конструктивних ідей в розбудові системи вищої освіти, інклюзивної освіти, 

гендерної педагогіки тощо. 

Дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини «Актуальні проблеми соціально-

педагогічної теорії та практики» (державний реєстраційний номер 

0111U007547).  

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 

відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 

завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки.  

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 

її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала  

використання обраних методів дослідження.  

Авторка поставила перед собою мету – теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити соціально-педагогічні умови формування 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами  

в умовах ВНЗ. 

Вперше у педагогічній науці теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено соціально-педагогічні умови формування 

гендерної соціалізації студентської молоді  з особливими освітніми 

потребами  в умовах ЗВО. 

А.І. Войтовською розроблено авторську модель, та окреслено її 

складові, в яких закладено соціально-педагогічні умови гендерної 



соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами; 

уточнено сутність ключових понять дослідження («гендерна соціалізація», 

«студентська молодь з інвалідністю»); критерії, показники та рівні гендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами. 

Подальшого розвитку дістав аналіз нормативно-правового 

забезпечення (законодавчі акти України, Ради Європи, Організації 

Об’єднаних Націй) з питань соціального захисту, освіти, професійної 

реабілітації, охорони здоров’я, гендерної рівності, що є юридичним 

підґрунтям реалізації педагогічних умов соціальної інтеграції студентів з 

особливими освітніми потребами. 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, що 

полягає в можливості застосування наукових положень і висновків 

дослідження для покращення і підвищення якості професійної підготовки 

викладачів до роботи зі студентами та їхніми батьками в умовах 

інклюзивного навчання, а також у системі підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Матеріали дослідження також прислужаться соціальним педагогами, 

соціальним працівникам, психологам, педагогам спецзакладів та батькам 

дітей з особливими освітніми потребами. 

В цілому заслуговує на схвалення ціла низка результатів дослідження, 

з-поміж яких – критичний підхід автора до компаративного аналізу окремих 

аспектів досліджуваної проблеми. 

Авторкою проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти. 

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися 

на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні 

результати дослідження достатньо повно висвітлені у наукових працях. 

На особливу увагу заслуговує той факт, що результати дослідження 

впроваджені у роботі із студентами з особливими освітніми потребами  в 

Центрі соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» на факультеті 



соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

Дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість дисертантки, її 

вміння бачити актуальні проблеми соціальної роботи, готовність 

розв’язувати їх на достатньому науковому рівні. В цілому дисертаційна 

робота А. І. Войтовської за своїм змістом і формою є завершеним 

самостійним дослідженням. 

Високо і позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру: 

1. У вступі підсилити актуальність дослідження проблеми гендерної 

соціалізації саме студентської молоді з особливими освітніми потребами. 

2. Внести зміни у формулювання окремих підрозділів дисертації. 

3. В обґрунтуванні нормативно-правової основи проблеми дослідження 

додати інформацію про проект Національної стратегії розвитку інклюзивної 

освіти на 2020-2030 роки. 

4. У розділі 2 (п.2.3) розширити інформацію про досвід інших ЗВО 

України, Центрів з проблем гендерної освіти, виховання. 

5. Потребують уточнення результати проведеного дослідження щодо 

рівнів гендерної соціалізованості студентської молоді з особливими 

освітніми потребами. 

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження. 

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

наукових праць авторки. На основі аналізу змісту публікацій 

А. І. Войтовської можна констатувати, що наукові положення, висновки та 

рекомендації, які було отримано в результаті проведеної роботи, у 

друкованих працях викладено достатньо повно. 

Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку 

про те, що дисертація Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація 



студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» є 

завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме 

теоретичне і прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає 

вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 р. 

«Про затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а також відповідає 

вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів 

України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подане до розгляду 

спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота. 

Актуальність теми, самостійність і завершеність здійсненого  

дослідження, наукова новизна, теоретична і практична значущість одержаних 

результатів дають змогу зробити висновок про те, що дисертаційна робота 

Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» на здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167) і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі 

спеціальності 231 – соціальна робота. 

Головуюча: До слова запрошується Войтовська А. І.  для відповіді  на 

зауваження рецензента. 

Войтовська Алла Іванівна: Вельмишановна Тетяно Дмитрівно, 

дозвольте подякувати за проведений детальний аналіз нашого 

дисертаційного дослідження, за слушні зауваження та побажання. 

Головуюча: До слова запрошується рецензент – доктор педагогічних 

наук, професор Заболотна Оксана Адольфівна. 



Заболотна О. А.: Беззаперечно, що для сучасних реалій важливими є 

забезпечення рівних можливостей представників обох статей у різних сферах 

суспільного життя та законодавче закріплення і правове втілення гендерних 

правозахисних механізмів. Проте здійснений А. Войтовською аналіз 

практики гендерної соціалізації в закладах вищої освіти України свідчить про 

недостатню розробленість законодавчої бази, стихійність зазначеного 

процесу, що ґрунтується, головним чином, на ентузіазмі окремих викладачів, 

учених, представників громади. Тим більше, що внаслідок вивчення 

наукових джерел авторкою було доведено, що цілісного дослідження, 

присвяченого висвітленню системи роботи, спрямованої на гендерну 

соціалізацію студентів з особливими потребами,  здійснено не було. Це дає 

підстави для ствердження, що дисертаційне дослідження Алли Войтовської є 

вчасним і актуальним. 
 Важливість його підтверджує й те, що воно є складовою науково-

дослідної теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

«Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» (державний 

реєстраційний номер 0111 U 00 75 47), а також і те, що його результати 

впроваджені у роботі із студентами з особливими освітніми потребами  в 

Центрі соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» на факультеті 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  

 Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів 

дослідження А. І. Войтовської підтверджується: методологічною й 

теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій дослідження; системним 

аналізом теоретичного матеріалу; виявленням причинно-наслідкових зв’язків 

між елементами досліджуваної системи; широтою й різноманітністю 

теоретичної бази.  

У дисертаційному дослідженні автор поставила собі за мету теоретично 

обґрунтувати та експериментально перевірити соціально-педагогічні умови 



формування гендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами  в умовах ЗВО. 

У результаті комплексного аналізу дисертанткою було теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-педагогічні умови 

формування гендерної соціалізації студентської молоді  з особливими 

освітніми потребами  в умовах ЗВО; розроблено авторську модель, та 

окреслено її складові, в яких закладено соціально-педагогічні умови 

гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами  

в умовах ЗВО; 

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, 

збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних 

завдань дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. У першому 

розділі авторкою висвітлено теоретичні аспекти гендерної соціалізації 

студентської молоді з особливими освітніми потребами  в умовах ЗВО через 

призму аналізу проблем гендерної соціалізації студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в науковій літературі, гендерного 

законодавства та нормативних документів стосовно доступу молоді з 

особливими освітніми потребами  до здобуття вищої освіти, а також 

поняттєво-категоріального апарату дослідження. 

Другий розділ присвячено обґрунтуванню соціально-педагогічних умов 

формування гендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ЗВО, серед яких авторкою виокремлено: 

гендерночутливе середовище ЗВО, роль викладацького складу та студентів у 

процесі гендерної соціалізації студентів з особливими освітніми потребами, 

гендерну позааудиторну діяльність студентів з  особливими освітніми 

потребами. 

У третьому розділі схарактеризовано організацію та результати 

впровадження соціально-педагогічних умов гендерної соціалізації 

студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ЗВО. 



На основі проведеного аналізу, а також теоретичних знань у сфері 

педагогіки запропоновано висновки, обґрунтованість яких підтверджується 

всім змістом дослідження. 

Значення одержаних результатів полягає в  тому, полягає в можливості 

застосування наукових положень і висновків дослідження для покращення і 

підвищення якості професійної підготовки викладачів до роботи зі 

студентами та їхніми батьками в умовах інклюзивного навчання, а також у 

системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Авторкою розроблено навчально-методичний посібник «Гендерна 

соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами  в 

умовах ЗВО», а також методичні рекомендації для викладачів та студенів з 

формування професійної підготовки викладачів до взаємодії з батьками  в 

умовах інклюзивного навчання. 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, слухачам закладів 

післядипломної освіти. Результати дослідження впроваджено у роботі із 

студентами з особливими освітніми потребами  в Центрі соціальної та 

освітньої інтеграції «Без бар’єрів» на факультеті соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Матеріали дослідження пройшли апробацію на  8 міжнародних та 11 

всеукраїнських конференціях. 

Дисертація написана досить грамотно й оформлена згідно з вимогами 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника». Важливу роль у досягненні мети роботи 

відіграють змістовні додатки, укладені автором. 

Поряд із вказаними позитивними сторонами рецензована робота 

містить певні моменти дискусійного характеру, а саме: 

– У підрозділі 1.1. дещо бракує системності у викладі, тому не 

проглядається цілісність джерельної бази дослідження. Було б добре 



систематизувати праці на напрямами або за хронологією.  

– У роботі авторка згадує освітні програми ЄС «Сократ» і «Леонардо да 

Вінчі», які сприяють встановленню рівних можливостей жінок та чоловіків, 

проте кілька років тому їх інтегровано в програму Erasmus плюс  

– Деякі викладені в дисертації думки (як наприклад, на сторінках  49, 

50, 67 та ін.) не є загальновідомими, а тому потребують посилання на праці 

інших авторів або власні опубліковані дослідження.  

– На стор. 68 авторкою представлено рекомендації уряду України, які 

допоможуть Україні виконати свої міжнародні зобов’язання поважати, 

захищати та здійснювати права на рівність і недискримінацію. Це, звісно, 

заслуговує на схвальну оцінку,  проте рекомендації такого рівня можна 

пропонувати лише після експериментальної перевірки 

– Підрозділ 1.2 наповнений і цінний для дослідження, але якщо він 

називається «Розвиток гендерного законодавства», то у ньому має йтися саме 

про розвиток, можливо, з періодизацією. Може бути цікавим порівняння 

періодів розвитку гендерного законодавства в світі, ЄС і Україні. Чи 

синхронними вони були?  

Незважаючи на поставлені дискусійні питання і коментарі, вважаємо 

що вони не знижують загального позитивного враження від дисертаційної 

роботи. 

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація студентської 

молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» на здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу 

Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за 

№ 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 



України від 6 березня 2019 р. № 167) і може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді зі спеціальності 231 – соціальна робота. 

Головуюча: До слова запрошується Войтовська А.І. для відповіді  на 

зауваження рецензента. 

Войтовська Алла Іванівна: Вельмишановна Оксано Адольфівно, 

дозвольте подякувати за проведений детальний аналіз нашого 

дисертаційного дослідження, за слушні зауваження а побажання. 

Головуюча: Які ще будуть зауваження, побажання? Немає. 

Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію Войтовської Алли 

Іванівни «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ВНЗ» на здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальності 231 – соціальна робота. Ця пропозиція ставиться 

на голосування. Голосують члени кафедри. Хто за таку пропозицію? Хто 

проти? Хто утримався? 

Результати голосування: «за» – 20 , «проти» – немає, «утримались» – 

немає. 

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація студентської молоді з 

особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» за спеціальністю 231 – 

соціальна робота затвердити такий висновок кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 
 

 
 

 
 

 
 



ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 
 
Дисертація Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація 

студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167). 

Тема дослідження є складовою наукової теми кафедри соціальної 

педагогіки та  соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини «Актуальні проблеми соціально-

педагогічної теорії та практики» (державний реєстраційний номер 

0111 U 00 75 47). Тему затверджено Вченою радою університету (протокол 

№ 10 від 26.04.2016 р.) та скоординовано Міжвідомчою радою з координації 

наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 5 від 14.06.2016 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні умови 

гендерної соціалізації студентської молоді  з особливими освітніми 

потребами  в умовах ЗВО (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 інвалідністю до гендерного простору 

позааудиторної роботи ЗВО); розроблено авторську модель, в якій закладено 

соціально-педагогічні умови гендерної соціалізації студентської молоді з 

особливими освітніми потребами  в умовах ЗВО; 



– уточнено сутність ключових понять дослідження («гендерна 

соціалізація», «студентська молодь з  інвалідністю»); критерії, показники та 

рівні гендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами; 

– подальшого розвитку дістав  аналіз нормативно-правового 

забезпечення (законодавчі акти України, Ради Європи, Організації 

Об’єднаних Націй) з питань соціального захисту, освіти, професійної 

реабілітації, охорони здоров’я, гендерної рівності, що є юридичним 

підґрунтям реалізації педагогічних умов соціальної інтеграції студентів з 

особливими освітніми потребами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в використанні 

наукових положень і висновків дослідження для покращення і підвищення 

якості професійної підготовки викладачів до роботи зі студентами та їхніми 

батьками в умовах інклюзивного навчання, а також у системі підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

Матеріали дослідження також прислужаться соціальним педагогами, 

соціальним працівникам, психологам, педагогам спецзакладів та батькам 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Розроблено навчальний посібник «Актуальні проблеми соціальної 

роботи з жінками», а також курси «Історія інклюзивної освіти», «Діти з 

особливими потребами та організація їх навчання», «Корекційно-

реабілітаційні служби», «Стандартизоване оцінювання та диференційоване 

викладання в інклюзивному просторі» зі спеціальності 231 – соціальна 

робота. 

Результати дослідження впроваджено у роботі із студентами з 

особливими освітніми потребами  в Центрі соціальної та освітньої інтеграції 

«Без бар’єрів» на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Експериментальні матеріали дослідження можуть бути використані в 

лекційних курсах, практичних та семінарських заняттях із дисциплін 



напряму підготовки спеціальності «Соціальна робота» у навчальних закладах 

І-ІV рівнів акредитації, слухачам закладів післядипломної освіти. Результати 

дослідження впроваджено у роботі із студентами з особливими освітніми 

потребами  в Центрі соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» на 

факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження апробовано на науково-практичних 
конференціях різних рівнів: міжнародних –   «Актуальні проблеми навчання 
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» (Київ, 2016, 2017,  
2018),  «Актуальні проблеми рекреаційної психології і педагогіки дитинства» 
(Київ, 2018), «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика» (Київ, 
2018),  «Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної 
сфери» (Умань,  2016), «Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання» 
(Чернігів, 2016), «Актуальні проблеми впровадження інклюзивного 
реабілітаційно-соціального туризму в Україні» (Умань, 2016); всеукраїнських 
–    «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» (Херсон, 2019), 
«Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та 
прикладні аспекти» (Умань, 2016, 2019), «Психосоціальна робота з 
учасниками АТО» (Умань, 2019), «Наукова молодь-2018» (Київ, 2018), 
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 
2018), «Модифікація концепції соціально-педагогічної діяльності та 
соціальної роботи в Україні у контексті реалізації Цілей сталого розвитку 
суспільства» (Харків, 2017),  «Модернізація освітнього середовища: 
проблеми та перспективи» (Умань, 2017 р.),  «Проблеми та перспективи 
розвитку освіти» (Львів, 2017 р.), «Рівність, лідерство, спілкування в 
європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс» 
(Тернопіль, 2016), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2016). Результати дослідження 
обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (2016 – 2019 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного 
дослідження викладено в 33 публікаціях (24  одноосібних), із них 8  статей 
відображають основні наукові результати, 2 – у зарубіжних наукових 



фахових виданнях, з них 1 в наукометричні базі Scopus,  12 – апробаційного 
характеру, 11 – додатково висвітлюють наукові результати. 
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Рекомендації дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 
пошукувача. 

Дисертаційна робота Войтовської Алли Іванівни «Гендерна 



соціалізація студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 
ВНЗ» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 
від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
03 лютого 2017 р. за №155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167).

З урахуванням цього кафедра соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини рекомендує завершене самостійне дослідження Войтовської Алли 
Іванівни «Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми 
потребами в умовах ВНЗ» до захисту у спеціалізованій раді на здобуття 
ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 231 -  соціальна
робота.

Ухвалили: за результатами голосування (за -  20, «проти» -  немає, 
«утримались» -  немає) рекомендувати дисертаційне дослідження 
Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація студентської молоді з 
особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ» до захисту у спеціалізованій 
раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 231 
-  соціальна робота.

Декан факультету
соціальної та психологічної освіт
доктор педагогічних наук, доцент

І оловуюча,
проректор з інноваційних досліджень 
та європейської інтеграції, 
доктор педагогічних наук, професор 
професор кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи

О. О. Кравченко

II. М. Коляда

Секретар


	титул
	Висновок попередньої експертизи Войтовська А. І.
	кінець

