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на дисертацію Войтовської Алли Іванівни «Тендерна соціалізація 

студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 231- соціальна робота

Актуальність роботи. На мою думку, дисертація А.І Войтовської є 

актуальним науковим дослідженням, оскільки в її фокусі перебуває складне 

соціальне явище сучасної України, яке потребує уваги соціальних 
працівників.

Наразі у практиці фахової соціальної роботи представлені різні 

підходи, які формують тендерно чутливі чи тендерно сліпі послуги, 

визначають, у який спосіб соціальні працівники мають протидіяти 

дискримінації за тендерною ознакою та реагувати на структурні нерівності. 

Водночас сучасна концептуалізація соціальної роботи як фахової діяльності є 

за своєю суттю профеміністчною, орієнтованою на протидію дискримінації 

за ознакою статі, зокрема дискримінації жінок.

Антидискримінаційна діяльність в соціальній роботі передбачає, 

зокрема, вплив на освіту як на один із найважливіших соціальних інститутів, 

який виконує функції передачі та поширення знань, умінь, цінностей, ідеалів 

і норм від одного покоління до іншого, спроможний закласти теоретичні та 

практичні засади для тендерної соціалізації молоді.

Для України питання тендерної соціалізації видаються вкрай 

актуальними. Ситуація із забезпеченням тендерної рівності вимагає 

радикальних змін щодо гарантування рівних можливостей представників
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обох статей у різних сферах суспільного життя та законодавчого закріплення 

і правового втілення тендерних правозахисних механізмів, розробки стратегії 

тендерної політики та її реалізації в Україні, активної участі у цьому процесі 

самої молоді.

Гендерна тематика за останні роки у набуває дедалі більшої 

актуальності у наукових розробках із соціальної роботи та освіти. Жорсткі 

стандарти традиційної культури щодо статевого виховання, які проводяться 

суспільством через заклади освіти, видаються анахронізмом і стають 

об’єктивною перешкодою для ефективної соціалізації молодого покоління.

Також в Україні гостро стоїть питання соціалізації людей з особливими 

освітніми потребами, забезпечення реальної інклюзивності вищої освіти. 

Створення нового, тендерно чутливого освітнього середовища на засадах 

рівності та недискримінації дозволить забезпечити рівні права і можливості 

жінок та чоловіків, усунути бар’єри особистішої самореалізації та 

вивільнити творчі сили осіб обох статей незалежно від того, чи мають 

студенти інвалідність або особливі освітні потреби. Запорукою тендерної 

соціалізації особистості є вдосконалення організації та змісту навчально- 

виховного процесу з урахуванням принципів свободи, справедливості, 

відповідальності, егалітарності (рівності прав і можливостей), інклюзивності, 

толерантності.

Отже, дослідження А. І. Войтовської видається досить затребуваним 

для соціальної роботи, адже його предметом обрано соціально-педагогічні 

умови тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО, а робота спрямована на апробацію конкретної 

моделі забезпечення таких умов.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендації, сформульованих у дисертації. В цілому текст 

дисертаційного дослідження свідчить про те, що авторка добре розуміється 

на теорії, методології, методах вивчення проблеми, яку досліджує.
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Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені 

наступним:

-  професійним вирішенням авторкою низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю 

структурно-логічної схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний 

розділ чи підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його;

-  використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних (список використаної літератури 

дорівнює 272 одиницям);

-  відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

сучасним уявленням про зміст та призначення досліджень у соціальній 

роботі;

-  достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 

отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у тому числі й 

міжнародних.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.
Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дозволяє визнати, що мету дослідження виконано. Це 

знайшло відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані 

авторкою особисто і характеризуються певною науковою новизною. Зокрема, 

авторкою уперше теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні умови 

тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами 

в умовах ЗВО (створення гендерно-чутливого середовища університету, 

заснованого на ідеї тендерної рівності; мотивація викладачів та студентів до 

співпраці в інклюзивному середовищі у контексті тендерної соціалізації; 

залучення студентів з інвалідністю до тендерного простору позааудиторної 

роботи ЗВО).
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Здобувачкою розроблено авторську модель, в якій закладено соціально- 

педагогічні умови тендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ЗВО, ця модель пройшла апробацію, що 

підтверджено відповідними програмами та результатами опитування.

Авторкою уточнено сутність ключових понять дослідження («тендерна 

соціалізація», «студентська молодь з інвалідністю»), а також визначено 

критерії, показники та рівні тендерної соціалізації студентської молоді з 

особливими освітніми потребами.

У дисертаційній роботі належну увагу приділено юридичному 

підґрунтю реалізації педагогічних умов соціальної інтеграції таких студентів 

-  подальшого розвитку дістав аналіз вітчизняних і міжнародних 

нормативно-правового актів з питань соціального захисту, освіти, 

професійної реабілітації, охорони здоров’я, тендерної рівності осіб з 

особливими освітніми потребами.

Таким чином, змістовне наповнення пунктів наукової новизни справді 

має фундаментальне теоретичне та практичне значення, як для науки 

соціальної роботи, так і для споріднених з нею за об’єктом наукової уваги 

напрямів наукової думки.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. 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.

Публікації здобувачки належним чином висвітлюють основні 

положення поданої до захисту дисертації.
Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії.
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Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 
встановленим вимогам. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 

276 сторінок. Робота включає таблиці, рисунки, додатки. Перелік 

використаних джерел містить 272 найменування.

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 

дослідження, виконанню поставлених завдань. Кожен із розділів є логічно 

сформульованим елементом теоретичного, організаційно-методичного і 

дослідно-експериментального рівнів наукової рефлексії, що дозволило 

обґрунтувати та експериментально довести ефективність соціально- 

педагогічних умов тендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ЗВО.

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні аспекти 

дослідження» розкрито проблеми тендерної соціалізації студентської молоді 

з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях; проаналізовано 

нормативно-правову базу інклюзивного та тендерного законодавства; 

уточнено сутність та структуру ключових понять дослідження.

У другому розділі роботи «Обґрунтування соціально-педагогічних 

умов тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 

потребами в умовах ЗВО» -  розглянуто особливості створення соціально- 

педагогічних умов.

У третьому розділі роботи «Експериментальна перевірка соціально- 

педагогічних умов тендерної соціалізації студентської молоді з особливими 

освітніми потребами в умовах ЗВО» дисертаційної роботи А. І. Войтовської 

розглянуто процесуальні компоненти експериментальної методики, яка 

демонструє фундаментальну обізнаність дисертанта в питаннях соціальної 

роботи. Зокрема, дослідно-експериментальну роботу здобувачка 

аргументовано подає, починаючи з висвітлення змісту і ходу 

констатувального експерименту, застосовуючи адекватний до поставлених 

завдань діагностичний.
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З метою покращення рівня тендерної соціалізованості було проведено 

формувальний експеримент. Успішність формувального експерименту 

підтверджена результатами опитування.

Вважаємо за доцільне відзначити практичну цінність поданої на захист 

дисертації. Як важливе досягнення дослідження можна відзначити створення 

та діяльність Тендерного центру, який спрямований на впровадження 

тендерної просвіти шляхом надання науково-практичної допомоги 

викладачам та студентам щодо впровадження ідей тендерної культури та 

тендерних підходів у навчально-виховний процес. Здобувачкою розроблено 

виховний комплекс занять з впровадження тендерної просвіти.

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що дисертація Войтовської А.І. 

є самостійним і структурно завершеним дослідженням, що характеризується 

єдністю змісту й, безперечно, має постульовану самою авторкою науково- 

теоретичну та практичну цінність.

Дисертація оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України, що висуваються до такого роду наукових робіт.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації.
Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науково- 

теоретичному рівні. Проте, оскільки деякі його положення є дискусійними, 

тому варто зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою 

подальшого удосконалення обумовленої проблематики.

1. У роботі бракує вразності у визначенні деяких ключових понять, 

насамперед поняття “гендерно-чутливий” (яке міститься у меті роботи, 

завданнях, висновках тощо). Робота виграла б від того, якби авторка у розділі 

2.1 “Гендерно-чутливе середовище ЗВО: підходи до його формування” 

провела належне термінологічне розмежування понять “гендерно-сліпі” 

підходи, “гендерно-чутливі” підходи, тендерні підходи з позицій наснаження, 

які утворюють своєрідний тендерний континуум і активно використовуються 

у закордонній практиці для тендерної оцінки.

6



2. Констатувальний та формувальний експерименти проведено з 

використанням опитувальників, вміщених у додатках А, Б та В роботи. Проте 

в розділі 3.1 “Діагностика отриманих результатів дослідження” не описано 

процес конструювання цих опитувальників, яким саме чином при 

експерименті використано напрацювання першого та другого розділів 

дисертації. Так, якості "жінка-чоловік", виключені до опитувальників, є 

частиною відомої методики Сандри Бем про визначення фемінності та 

маскулінності. Але в методиці Бем таких якостей 60, а в дисертаційній роботі 

їх використано лише 10, при цьому найбільш дихотомічних. Доцільно було б 

детальніше пояснення, яким чином розроблялись опитувальники, елементи 

яких методик в них включені і чому саме такі елементи. Мова анкет 

подекуди гендерно-нечутлива. наприклад, у ній використано 

словосполучення "друга половинка" тощо.

3. У підрозділі 1.1 “Проблеми тендерної соціалізації студентської 

молоді з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях” дещо 

бракує системності у викладі. Було б добре систематизувати праці за 

напрямами, розкрити феміністичну парадигму вивчення питань тендерної 

соціалізації, а в розділі 2 роботи звернутися до практичних підходів 

феміністичної соціальної роботи та феміністичної педагогіки, зосереджених 

на подоланні структурних нерівностей у суспільстві.

4. Висновки, безумовно, є одним з найважливіших розділів дисертації. 

Основний основний акцент в них робиться на власних наукових здобутках 

авторки. Але деяка частина висновків у представленій роботі виглядає дещо 

поверхнево. Так, чомусь у висновках наведено “Факти зі статистики 

Всеукраїнської організації охорони здоров’я”, які є не науковим здобутком 

авторки, а лише цитатою з чужого тексту.

5. Викликає подивування вживання у назві дисертаційної роботи 

юридично-застарілого терміну “ВНЗ”, який не відповідає чинному 

законодавству. При цьому по тексту дисертації наскрізно вжито нормативну 

абревіатуру ЗВО (заклад вищої освіти).
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Висновок

Зроблені окремі зауваження і висловлені побажання не заперечують 

наукової цінності доробку Войтовської Алли Іванівни «Гендерна соціалізація 

студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ВНЗ». 

Рецензована дисертаційна робота виконана вперше і завершеним науковим 

дослідженням, виконаним автором самостійно на актуальну тему.

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), що дає підстави для присудження 

Войтовській Аллі Іванівні наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 231 -  соціальна робота.

Офіційний опонент: 
доктор політичних наук, доцент, 
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проректор з наукової роботи 
Академії праці, соціальних відносин і туризму Т. В. Семигіна


