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Актуальність теми наукової роботи та зв'язок із галузевими 
науковими програмами.

Актуальність теми дослідження Войтовської Алли Іванівни обумовлена 
інноваційними процесами, які нині відбуваються в системі освіти України. 
Держава зобов’язалася гарантувати створення рівних умов доступу до освіти 
усім громадянам не залежно від статті, віку, раси, стану здоров’я, 
інвалідності, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, 
кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 
соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин 
та ознак. У цьому контексті одним із завдань освітньої системи є 
забезпечення рівних прав студентів з інвалідністю на якісну професійну 
підготовку через їх інклюзію в освітнє середовище навчального закладу. З 
огляду на вище зазначене, актуалізується проблема модернізації освітньої 
галузі та створення інклюзивного освітнього середовища для навчання, 
виховання, організації дозвілля та соціалізації студентської молоді з 
особливими освітніми потребами у ЗВО та суттєве оновлення або розробка 
освітніх програм із врахуванням індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та інтересів цих студентів в тендерному аспекті, а також 
забезпечення виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації 
прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

Актуальність теми дослідження підсилюється сучасними проблемами 
становлення особистості з особливими освітніми потребами, не вирішення 
яких веде до їх соціального виключення. У контексті означеного, під 
впливом демократизації та гуманізації освіти, виникає необхідність у 
створенні належних соціально-педагогічних умов у ЗВО для тендерної 
соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами. 
Підсилюють значущість теми і низка суперечностей, які потребують 
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; впровадженням інклюзивної освіти та неготовністю соціуму до 
їх прийняття у загальний соціальний потік.



Важливо відзначити, що дисертація підготовлена відповідно до 
тематичного плану наукових досліджень кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та 
практики» (державний реєстраційний номер 0111 и  00 75 47). Тему 
дослідження затверджено вченою радою Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від
26.04.2016 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових 
досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від
14.06.2016 р.).

Найбільш істотні наукові результатщо містяться в дисертації.
У результаті проведеного дослідження дисертанткою:
-  здійснено аналіз теоретичних аспектів проблеми тендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 
ЗВО, уточнено та схарактеризовано ключові поняття дослідження;

-  розкрито сутність та особливості процесу тендерної соціалізації 
студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ЗВО;

-  визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні тендерної 
соціалізованості студентської молоді з особливими освітніми потребами в 
умовах ЗВО;

-  висвітлено соціально-педагогічні умови формування тендерної 
соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 
ЗВО та експериментально перевірено їх ефективність в умовах ЗВО.

Нові факти, одержані здобувачем.
Дисертація А. І. Войтовської є комплексним теоретико-методологічним 

дослідженням, у якому вперше:
-  теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні умови тендерної 

соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 
ЗВО, а саме створення гендерночутливого 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;

-  уточнено сутність ключових понять дослідження, а саме «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.



Ступінь обґрунтованості наукових висновків і
рекомендацій, сформульованих у  дисертації.

Аналіз тексту дисертації А.І.Войтовської та змісту публікацій 
дисертантки дають змогу дійти висновку про наукову достовірність 
викладених автором результатів.

Дисертанткою опрацьовано основну літературу з предмету 
дослідження, на підставі розгляду якої сформульовано власне бачення 
досліджуваної проблеми.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, забезпечується належною методологічною 
базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, і 
загалом не викликає сумніву.

Значення для науки і практики отриманих автором результатів.
Дисертаційна робота А. І. Войтовської містить нові, раніше не 

захищені наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності 
розв’язують актуальну наукову проблему.

Не викликає сумнівів і практичне значення одержаних результатів. 
Автором дослідження розроблено навчальний посібник «Актуальні проблеми 
соціальної роботи з жінками», а також навчальні дисципліни «Історія 
інклюзивної освіти», «Діти з особливими потребами та організація їх 
навчання», «Корекційно-реабілітаційні служби», «Стандартизоване 
оцінювання та диференційоване викладання в інклюзивному просторі» для 
студентів спеціальності 231 -  соціальна робота.

Результати дослідження впроваджено у роботі з 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.

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації.

Напрацювання автора дослідження можуть бути використані в 
лекційних курсах, практичних та семінарських заняттях під час підготовки 
майбутніх фахівців із соціальної роботи у ЗВО; викладання професійно- 
орієнтованих навчальних дисциплін; підвищення кваліфікації і 
перекваліфікації працівників соціальних служб, установ та організацій 
державної та недержавної форм власності; розробки спецкурсів, 
спецсемінарів, навчальних посібників і у позааудиторній роботі студентів.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом.
Дисертаційна робота А. І. Войтовської має чітку структуру, 

відзначається цілісністю та логічністю викладу наукового матеріалу. 
Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 276 сторінок (обсяг основного тексту



дисертації -  173 сторінки). Розділи дисертації логічно завершені, містять 
висновки, які відповідають змісту та поставленим завданням дослідження.

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 
її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, висунула гіпотезу, 
висвітлила наукову новизну та схарактеризувала особистий внесок автора.

Дисертація добре структурована у 3 розділи. Назви розділів і 
підрозділів чіткі та інформативні щодо наукового рівня, змісту виконаної 
дослідницької роботи та її етапів.

У першому розділі — «Теоретичні аспекти тендерної соціалізації 
студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах ЗВО» -
проаналізовано основні підходи до визначення базових понять дослідження; 
розкрито теоретичні аспекти тендерної соціалізації студентської молоді з 
особливими освітніми потребами, подані у вітчизняних та зарубіжних 
наукових дослідженнях; схарактеризовано нормативно-правове забезпечення 
цього процесу в сучасних умовах.

У дослідженні на основі систематизації наявних у науковій літературі 
численних підходів до визначення означеної дефініції запропоновано 
авторське тлумачення поняття «тендерна соціалізація студентської молоді з 
особливими освітніми потребами», під яким автор розуміє складний, 
багатоступеневий процес засвоєння норм, правил поведінки, установок 
чоловічих і жіночих ролей, найбільш сприятливих для повноцінного 
функціонування молоді з нозологіями в умовах ЗВО.

У другому розділі -  «Обґрунтування соціально-педагогічних умов 
тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми 
потребами в умовах ЗВО» -  схарактеризовано гендерночутливе середовище 
ЗВО та основні підходи до його формування; розкрито роль викладацького 
складу та студентів у процесі тендерної соціалізації молоді з особливими 
освітніми потребами; висвітлено тендерну позааудиторну діяльність 
студентів з особливими освітніми потребами у ЗВО.

Заслуговує на увагу запропоноване автором дослідження визначення 
гендерночутливого ЗВО як ЗВО, що реалізує відповідно до наданої ліцензії 
освітньо-професійні програми за певними освітніми рівнями, забезпечує 
професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, 
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює 
наукову та науково-технічну діяльність з урахуванням тендерних підходів та 
має в змісті діяльності тендерну складову.

У третьому розділі -  «Експериментальна перевірка соціально- 
педагогічних умов тендерної соціалізації студентської молоді з 
особливими освітніми потребами в умовах ЗВО» — визначено критерії, 
показники та рівні тендерної соціалізації студентської молоді з особливими 
освітніми потребами; висвітлено основні етапи педагогічного експерименту, 
що полягав у впроваджені в експериментальній групі певних ЗВО 
визначених автором соціально-педагогічних умов соціально-педагогічних 
умов тендерної соціалізації студентської молоді з особливими освітніми



потребами та здійснено діагностику рівня сформованості означеного 
феномену до і після впровадження відповідних умов.

Результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили, що якщо 
при впровадженні у ЗВО визначених та апробованих під час дослідження 
соціально-педагогічних умов, що реалізуються у відповідних формах та 
методах, процес тендерної соціалізації студентської молоді з інвалідністю в 
умовах ЗВО набуває значної ефективності.

В цілому дисертаційна робота А. І. Войтовської за своїм змістом і 
формою є завершеним самостійним дослідженням.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.
Разом з тим, вважаємо за необхідне вказати на деякі дискусійні 

положення та висловити окремі побажання:
1. В обґрунтуванні актуальності наукової проблеми для підсилення 

значущості заявленої тематики автору дисертації вартувало б навести 
статистичні показники, що засвідчили б збільшення кількості осіб з 
особливими освітніми потребами за останні роки та відомі науці факти їх 
дискримінації у процесі тендерної соціалізації у ЗВО.

2. Позитивно оцінюючи матеріал Р.1 «Теоретичні аспекти тендерної 
соціалізації студентської молоді з особливими освітніми потребами в умовах 
ЗВО», в якому здійснено аналіз базових понять дослідження; розкрито 
сутність тендерної рівності, основні стратегії розвитку тендерної політики 
держави, базові аспекти соціалізації, тендерної соціалізації осіб в сім’ю, 
освіту та нормативно-правове забезпечення цього процесу, вважаємо, що 
автору вартувало б більше уваги приділити висвітленню основних аспектів 
тендерної соціалізації студентської молоді з ООП в умовах навчання у ЗВО, а 
саме: розкрити зміст і особливості цього процесу (про що йде мова у другому 
завданні дослідження та яке не повністю висвітлене у тексті дисертації); 
окреслити проблеми, пов’язані з тендерною соціалізацією студентської 
молоді з ООП у ЗВО, специфіку соціалізації як чоловіків так і жінок. Це б 
дозволило прогнозувати подальші шляхи оптимізації самого процесу у ЗВО, 
планувати процес соціалізації осіб з ООП на основі застосування 
гендерночутливого підходу.

3. Заслуговує на увагу детальна характеристика виокремлених автором 
соціально-педагогічних умов тендерної соціалізації студентської молоді з 
ООП у ЗВО, чому присвячено другий розділ дисертації. За таких умов, 
вважаємо за доцільне, четверте завдання дослідження вартувало б викласти у 
такій редакції «визначити та схарактеризувати соціально-педагогічні умови 
тендерної соціалізації студентської молоді з ООП у ЗВО».

На нашу думку, потребує також більшої чіткості позиція дослідника у 
Р. 2, підрозділ 2.3. стосовно визначення та трактування суті третьої 
соціально-педагогічної умови стосовно залучення студентів з ООП до 
тендерного простору позааудиторної роботи ЗВО. З тексту дисертації не



зовсім зрозуміло, що автор має на увазі під «тендерним простором 
позааудиторної роботи ЗВО».

4. Вражає дослідження кількістю учасників (530 респондентів) 
педагогічного експерименту та числом експериментальних майданчиків (6), 
географія яких охоплює 6 областей України. Однак, у тексті роботи вартувало 
б більш детально схарактеризувати часові рамки та процедуру кожного з 
виокремлених етапів педагогічного експерименту; процес формування 
вибірки та її валідність; діагностичний інструментарій, що застосовувався 
для оцінки рівнів тендерної соціалізації студентської молоді з ООП в умовах 
ЗВО та процедуру обрахунку отриманих в результаті експерименту даних.

5. У дисертації у зустрічаються змістові неузгодженості та некоректне 
формулювання окремих понять. Зокрема, автору слід узгодити назви 
запропонованих соціально-педагогічних умов, оскільки у тексті роботи вони 
звучать по-різному у дисертації. Некоректним є й використання таких 
словосполучень як «інвалід» у тексті дисертації; варто також замінити термін 
«навчально-виховний процес» на «освітній процес», що є більш нормативним 
в контексті реалізації Закону України «Про вищу освіту» від 2014 р.

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 
високої оцінки проведеного дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
виданнях.

Основні результати дослідження висвітлено у 33 наукових і науково- 
методичних працях (із них 24 одноосібних), зокрема: 1 стаття у журналі, що 
індексується у наукометричній базі- Scopus, 8 статей у наукових фахових 
виданнях України, 2 статті у зарубіжних і міжнародних наукових виданнях, 12 
публікацій апробаційного характеру та 11 праць, які додатково відображають 
наукові результати дисертації.

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.

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів».

Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку 
про те, що дисертація «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 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), а її автор — Войтовська Алла Іванівна -  
заслуговує на присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 — 
соціальна робота.
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