
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

дисертаційної роботи 
Войтовської Алли Іванівни

«Гендерна соціалізація студентської молоді з особливими освітніми
потребами в умовах ВНЗ»,

що представлена на здобуття ступеня доктора філософії 
зі спеціальністю 231 -  соціальна робота

Тендер -  один із базових вимірів соціальної структури суспільства, 
який разом з іншими соціально-демографічними та культурними 
характеристиками (раса, клас, вік) організує соціальну систему. Соціальне 
відтворення тендерної свідомості на рівні індивідів підтримує засновану за 
ознакою статі соціальну структуру. Тендер 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 
тендерної 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 
тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 
потребами. Оскільки актуальність теми дослідження підсилюється сучасними 
проблемами становлення особистості з особливими освітніми потребами і як
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наслідок -  соціальними обмеженими можливостями. У контексті означеного 
під впливом демократизації та гуманізації в Україні виникає необхідність 
створення належних соціально-педагогічних умов для врахування тендерних 
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 тендерної 
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 грунтовного 
вивчення задля репрезентативного його представлення в сучасному
науковому дискурсі та окреслення можливостей творчого використання 
конструктивних ідей в розбудові системи вищої освіти, інклюзивної освіти, 
тендерної 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 
011 Ш007547).

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.
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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 
тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами 
в умовах ВНЗ.

Вперше у педагогічній науці теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено соціально-педагогічні умови формування 
тендерної 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 тендерної 
соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами; 
уточнено сутність ключових понять дослідження («тендерна соціалізація», 
«студентська молодь з інвалідністю»); критерії, показники та рівні тендерної 
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, тендерної 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.
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Матеріали дослідження також прислужаться соціальним педагогами, 
соціальним працівникам, психологам, педагогам сгіецзакладів 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 тендерної 
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.
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4. У розділі 2 (п.2.3) розширити інформацію про досвід інших ЗВО 
України, Центрів з проблем тендерної освіти, виховання.

5. Потребують уточнення результати проведеного дослідження щодо 
рівнів тендерної 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.

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 «Тендерна 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.

Рецензент,
професор кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, 
д. пед. н., проф. Т. Д. Кочубей
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