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Проблема, що обрана Т. Ю. Шевченко для . дисертацiйно! роботи,е, 1 

безперечно , актуальною, достатньо аргументованою наведеними офiцiйними 

джерелами i мае вагоме практичне значения, адже формування гендерноI 

компетентностi батькiв-вихователiв дитячих будинкiв сiмейн
ого типу у процесi 

соцiального супроводу е умовою реалiзацii' державноI полiти
ки, спрямованоI на 

подолання дискримiнацii' за ознакою статi, на впровадження гендерного 

пiдходу, що створюе умови цiлiсного розвитку особистост
i з урахуванням 

завдань гендерноi' соцiалiзацii'. 

Вiтчизняна державна полiтика розбудови суспiльства генд
ерноI рiвностi 

узгоджена зi свiтовими стандартами соцiального прогрес
у та rрунтуеться на 

Законах У краi'ни "Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок 
i 

чоловiкiв", ,,Про засади запобiгання та протидiI дискримiнацiI в Украi'нi", 

Нацiональному планi дiй з виконання резолюцiI Ради Безпеки ООН 1325 ! 
,,Жiнки, мир, безпека", цiльових державних програмах. 

Водночас, сiм'я е одним iз провiдних трансляторiв соцiокультурного 

досвiду тагендерних цiнностей iвпливае на формування ген
дерноI iдентичностi, 

. . . . . . . . 
уявлення I ЦIННОСТI про роль ЖlНКИ 1 ЧОЛОВIКа В соц1ум1. 

Реалiзацiя права дiтей,зокрема дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених 

батькiвського пiклуванняна сiм 'ю, як найкращого для неI соцiального 

середовища, закрiплена в Украiнi низкою нормативно-правових актiв. 

Як вiдомо, процес деiнституалiзацiI, що тривае в Украiнi, обумовлюе т
ой 

факт, що наразi iнституцiйнi форми виховання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлен
их 

батькiвського пiклування, починають поступатися сiмейним формам -

прийомним сiм'ям i дитячим будинкам сiмейного типу (ДБСТ). 

Наведенi дисертанткою статистичнi данi щодо зростання внес
ку ДБСТ у 

виховання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування 

пiдкрiплюються посиланнями на вiдповiднi законодавчi документи, ухваленн
я J 

яких свiдчить про зацiкавлення держави в розвитку мережi
 ДБСТ як осередка 

сiмейного виховання. У межах аналiзу теоретичних основ 
розвитку ДБСТ 

визначено, що обов 'язковою формою державноI соцiально
I пiдтримкийого 

функцiонування е соцiальний супровiд ( соцiальне супроводження ). У зв
 'язку з 

цим та з урахуванням сучасних тенденцiй щодо реалiзацiI генде
рного пiдходу у 

освiтньо-виховному процесi, потребуе нагального розв'язання проблема 

формування гендерноI компетентностi батькiв-вихователiв у процесi 

соцiального супроводу. 
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.., . дночас об'rктивиий 

вуе rрунтовнии 1 во 
На позитивну оцiнку заслуго ~·ноземних вчених, присвячени~ 

· · зняних та · облем1 1 
аналiз наукових праць в~тчи . . 
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. ькоi' компетентностt та пр 1 

.. ентност~ атьювс 
проблемам гендерно1 компе~ ' ·в СТ. 
соцiального супроводу батьюв-виховатеш .. ~ф ... уможливив виявлення 

Критичний аналiз джерел науково! 1Н _ормацн ню теоретичну та 
~ х досшдниюв недостат . 

деяких суперечностеи у погляда ' 1 компетентносп 
практичну розробленiсть проблеми .Форм~вання гендерно що зумовило 
батькiв-вихователiв ДБСТ у процес1 соц1ального супроводу, 

потребу П додаткового поглибленого вивчення. . сного 
· ошукiв 1 вивчення суча 

Здiйснений здобувачкою анал1з наукових п . СТ 

досвiду формування гендерноi" компетентностi батькiв-вихователш д1:> . ~ 
процесi соцiального супроводу дав i"й змогу виокремитисуперечн~сп м~ж. 
визнанням державою батькiв-вихователiв ДБСТ уповноваженими реал1зовуват~ 

на професiйнiй основi процес виховання вiдповiдно до змiсту його сучасно~ 

ко:нцепцii" та переважаючим iнтуi"тивно-рефлексивним характером виховного 

процесу, що здiйснюеться батьками-вихователями, . особистiснi якос_тi яких / 

сформувалися в умовах патрiархатноi" культури; мiж високою соц1альною 

значущiстю проблеми формування гендерноi' компетентностi батькiв

вихователiв ДБСТ, якi б володiли теорiею та практикою гендерного пiдходу до 

виховання дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та 

недостатньою розробленiстю теоретико-методичного i практичного аспектiв 

даноi" проблеми; мiж практичною необхiднiстю формування гендерно:i 

компетентностi батькiв-вихователiв ДБСТ у процесi соцiального супроводу, 

потребою застосування iнтерактивних технологiй i'x пiдготовки до виховання 

дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та недостатньою 

визначенiстю в педагогiчнiй науцi соцiально-педагогiчних умов для реалiзацii' 

цього процесу. 

Доцiльнiсть вибору теми дисертацiйноi' роботи пiдтверджуе той факт, що 

Тi виконано згiдно з темами науково-дослiдноi' роботи кафедри соцiальноi' 

роботи i менеджменту соцiокультурноi' дiяльностi Сумського державного 1 

педагогiчного унiверситету iменi А. С. Макаренка: «Методологiчнi проблеми i 

креативнi технологii' сучасноi' соцiальноi' педагогiки» (державний реестрацiйний 

номер 0120U100459), «Теоретико-методичнi основи застосування технологiй 

соцiальноi" роботи i соцiокультурноi' дiяльностi в умовах трансформацiйного 

перiоду» (державний реестрацiйний номер 0114U005223). 

В опонованому дисертацiйному дослiдженнi чiтко визначеним е науковий 

апарат, а саме: об' ект, предмет,мета, та завдання дослiдження,вмотивовано 

вибiр наукового iнструментарiю,який включае у себе релевантнi методи 

дослiдження ( теоретичнi, емпiричнi, методи математичноi' 

статистики).Завдання дослiдження вiдповiдають поставленiй метi i 

с~ормульованi в обсязi, який дозволяеrрунтовно розкрити тему. Структура 

роботи е логiчною та поступово i повною мiрою вiдображуе хiд теоретико

експериментального дослiдження. 
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Залучення широко1 т .. б . . 
розв, . еоретично1 ази,що висв1тлюе можлив1 шляхи 

язання досшджуван •· 6 . . .., 6. •.., . 
лi . 01 про леми у в1тчизняюи тазару 1жюи науков1й 

т5ератур~ф, дозволило rрунтовно висвiтлити теоретичнi основи дисертацiйноУ 1 

ро оти с ормулюват ··· · · б · 
' и 11 методолопчне шдrрунтя, яке азуеться на низц1 

загальнонаукових пiдх · б · · · 
. одш, зокрема: системному, осо ист~сному, д1яльюсному, 

компетентн1сному, гендерному. 

З~слуговуЕ: на схвалення представлений дисертанткою аналiз понятiйно
категор~ального апарату, й передусiм уточнения змiсту таких понять, як 

«генде~», «гендерний пiдхiд», «компетентнiсть», «гендерна компетентнiсть», 

«дитяч~ будинки сiмейного типу», «батьки-вихователi ДБСТ», «гендерна 

компетентнiсть батькiв-вихователiв ДБСТ», «соцiальний супровiд». 

Не викликае сумнiву наукова новизна дисертацiУ, 

аджездобувачкоюуперше визначено, теоретично обrрунтовано й 

експериментально перевiрено соцiально-педагогiчнi умови формування 

гендерноi" компетентностi батькiв-вихователiв ДБСТ у процесi соцiального 

супроводу; визначенозмiст понять «гендерна компетентнiсть батькiв-

вихователiв ДБСТ», «соцiальний супровiд батькiв-вихователiв ДБСТ». / 

Результати теоретичного вивчення проблеми формуваннягендерноi" 

компетентностi батькiв-вихователiв ДБСТ,загальнонаукових методологiчних 

пiдходiв стали пiдrрунтям для авторського формулювання визначення 

поняття«гендерна компетентнiсть батькiв-вихователiв ДБСТ»-iнтегративна 

особистiсна характеристика батькiв як вихователiв, що rрунтуеться на: i"x 

мотивацiйно-цiннiснiй спрямованостi до застосування гендерного пiдходу у 

вихованнi , впровадження iдei" гендерноi" рiвностi; особистiсних якостях, що 

необхiднi для здiйснення виховного процесу в ДБСТ на принципах 

егалiтарностi статей; наявностi знань про змiст i засоби гендерного пiдходу до 

виховання; умiннях i навичках ефективного використання гендерних знань у 

виховному процесi в умовах ДБСТ; здатностi до самооцiнки, саморефлексii" та 

самопiзнання власних гендерних ролей i виховних iнтеракцiй, прагненнi до 

розвитку i самоосвiти з питань гендерноi" тeopii" i практики. 1 

Аналiз змiсту, пiдходiв та принципiв соцiального супроводу уможливив 

окреслення особливостей реалiзацii" соцiального супроводу батькiв-вихователiв 

ДБСТ та сформулювати дослiдницею авторське визначення поняття 

"соцiальний супровiд батькiв-вихователiв ДБСТ" як складову соцiального 

супроводу ДБСТ, що передбачае дiяльнiсть фахiвця ( або групи фахiвцiв iз 

соцiально1 роботи) центру соцiальних служб для ciм'i", дiтей та 

молодi/об'еднаних територiальних громад щодо надання батькам-вихователям 

соцiальноi" послуги соцiальний супровiд шляхом органiзацi1 та проведения 

комплексу соцiально-педагогiчних, соцiально-економiчних, психологiчних, 

iнформацiйних, правових заходiв, спрямованих на допомогу в створеннi 

оптимальних умов функцiонування ДБСТ. 

На основi проведеного аналiзу наукових, нормативно-правових джерел, 

навчально-методичних доробкiв з . проблем соцiаль~ого супроводу батькiв

вихователiв ДБСТ, власного багаторiчного професiйного досвiду роботи у ! 



. иокремила основнi компоненти 
· лком доц~льно в . . . .,, 

. ьнiй роботi дисертантка ц~ . ДБСТ· мотивац1йно-ц1нн1снии 
сощал . 6 тькiв-виховател1в · 
гендерно'i компетентност~ а " р1·вностi запровадження гендерноrо 

. . iдеУ гендерно1 , · 
(усвiдомлення 1 пщтр~мка . ДБСТ вiдсутнiсть гендерних стереотип~в у 
пiдходу у виховну д1яльн1сть ' рантнiсть гендерна чутлив1сть, 

. .) 6 • ий (гендерна толе , . 
цiннiсюй сфер~ ; осо ист~сн . . е них стереотипiв у власному житr:1 та 
усвiдомлення негативних насшдюв генд (р дерноУ теорiУ· знания зм1сту 

. ~ . . ДБСТ)· iтивний знания ген ' 
виховнш д1яльност1 , когн б' . ховного процесу ДБСТ; 
• ристик су скт~в ви • 
1 прояву гендерних характе пiдходу у виховн1й 

розумiння сутностi i механiзмiв застосування гендерно~о пiдходу у 
дiяльностi)- дiяльнiсний (впровадження гендерних знань 1 генд~р~ог? . .., 1 

' снiй повед1нц1 1 ВИХОВНlИ 
виховну дiяльнiсть· свiдоме уникнення У вла . 

' . . ~ . умiння розв'язувати конфл1кти 
дiяльностi гендерно-дискримшацшних практик, . . 
гендерного змiсту) ; рефлексивний (прагнення до розвитку 1 сам~осшти 3 питан~ 
основ гендерно'i тeopi'i; прагнення до саморефлексii" та самоп1знання власно~ 

гендерно'i iндивiдуальностi ; самокритичнiсть та самоконтроль?.: . ..., 
Дисертанткою релевантно здiйснено вiдбiр критернв (мотива~1ино

цiннiсний , особистiсний, когнiтивний, дiяльнiсний, рефлексивнии) та 
показникiв сформованостi гендерно'i компетентностi батькiв-вихователiв ДБСТ, 
що тiсно пов 'язанi мiж собою i враховують специфiку виховноi" дiяльностi 
батькiв-вихователiв ДБСТ. Запропонований авторкою широкий комплекс 

методик для визначення стану сформованостi гендерноi" компетентностi 

батькiв-вихователiв ДБСТ, с адекватним до логiки i процедури педагогiчного 

експерименту. 

Здобувачкою чiтко й методологiчно вiрно розроблено, науково 1 

обrрунтовано й експериментально перевiреноефективнiсть соцiально

педагогi чних умов формування гендерноi" компетентностi батькiв-вихователiв 

дитячих будинкiв сiмейного типу: 1) актуалiзацiя мотивацii" батькiв-вихователiв 

ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесi соцiального супроводу; 2) 

збагачення змiсту соцiального супроводу батькiв-вихователiв ДБСТ гендерним 

компонентом з орiентацiею на набуття ними позитивного досвiду розв 'язання 

виховних задач гендерного контексту; 3) застосування сучасних iнтерактивних 

технологiй щодо формування гендерноi" компетентностi батькiв-вихователiв 

ДБСТ у процесi соцiального супроводу. 

Заслуговуе на схвалення застосування у межах експерименту, вiдповiдно 

до особливостей навчання дорослих, групових форм роботи ( «Клуб 

"НезвиЧАЙI-П зустрiчi»,«Лiтня школа») на засадах кооперування, сучасних 
iнтерактивних технологiй ( соцiальний вор кш оп, case-study, сторiтелiнг )та 

збага:ення структу~иокремих ~одулiв «Програми навчання для прийомних 1 

батьюв та батьюв-виховатешв з метою пiдвищення ix виховного 

потенцiалу»практично орiснтованими за змiстом темами гендерного 

спрямування та соцiально-просвiтницьким тренiнгом гендерного спрямування 

,,Гендер: стосусться кожного!". 

Результати педагогiчного експерименту пiддано якiсному i кiлькiсному 

статистичному аналiзу, що пiдтверджують значущ1сть 1 доцiльнiсть 
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розроблених д~серта~ткою соцiально-педагогiчних умов формування гендерноУ 
компетентносп батьюв-вих · ДБСТ · · 

оватешв у процес1 соц1ального супроводу та 

умо~ли~ив _висновок про те, що найбiльш продуктивною е Ух комплексна 

реал~защя_.В~рогi~нiсть i обrрунтованiсть одержаних Т. Ю. Шевченко 
результапв дослщження забезпечуеться широким використанням джерельноУ 

бази , а _:акож вибором адекватно~ методологiчноУ i теоретично~ основи 
дисе?тацн , використанням комплексу методiв соцiально-педагогiчного 

дос~щження вiдповiдно до об'екта, предмета, мети, поставлених завдань i 

~ог1ки наукового пошуку, науковим аналiзом фактологiчного матерiалу в 

~сторико-генетичному, порiвняльному, логiчному i проблемному аспектах. \ 

Висновки дисертацiйноi" роботи повною мiрою i логiчно узагальнюють 

результати проведеного паукового дослiдження. 

Матерiали , представленi в додатках, пiдвищують практичну цiннiсть 

результатiв дослiдження та сприяють цiлiсному розумiнню основного тексту 

дисертацii". 

Результати дослiдження е належним чином апробованими, основнi 

положения доповiдалися i обговорювалися на 9 наукових 

мiжнародних,всеукраi"нських та регiональних конференцiях. 

Аналiз наукових публiкацiй Т.Ю.Шевченко засвiдчив Ухню кiлькiсну i 

якiсну вiдповiднiсть вимогам щодо оприлюднення результатiв дисертацii" на 

здобуття паукового ступеня кандидата наук, зокрема дисертанткою 

опублiковано:в 17 публiкацiях (14 - одноосiбних), з них 6 -у наукових фахових 

виданнях У краi"ни, 1 - у фаховому зарубiжному виданнi, 1 - у збiрнику 

iнформацiйно-методичних матерiалiв, 9-матерiалах апробацiйного характеру. \ 

Автореферат дисертацiУ адекватно вiдображае змiст i результати 

виконаноi" дослiдницькоУ роботи. Змiст автореферату е iдентичним основним 

положениям дисертацiУ. 

Оцiнюючи в цiлому позитивнозмiст i структуру дисертацiйноУ 

роботиТ. Ю. Шевченко, водночас звертаемо увагу на окремi недолiки й 

вважаемо за необхiдне висловити деякi зауваження та побажання: 

1. Нам видаеться логiчним, якщо б у матерiалах дисертацii" був 

схарактеризований не лише науковий, але i соцiальний змiст проблеми 

формування гендерноi" компетентностi батькiв-вихователiв дитячих будинкiв 

сiмейного типу. 

2. Серед методiв дослiдження, що були застосованi пiд час органiзацii" 

експериментальноi" роботи, зазначено пряме й опосередковане педагогiчне 

спостереження, але у додатках вiдсутнi плани i протоколи цих спостережень. 1 

3. Результати експериментальноi" роботи свiдчать про нерiвномiрнiсть змiн, 

що зафiксованi по кожному з компонентiв гендерноI компетентностi учасникiв 

та учасниць експерименту. Уважаемо, що анал1з причин виявлених 

розбiжностей у динам1ц1 сформованостi рiзних компонентiв гендерноI 

компетентностi батькiв вихователiв ДБСТ суттево пiдвищив би наукову 

цiннiсть дослiдження. 
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· ного пiдходу, при 4. На наше переконання, вiдповщно до вимог гендер 
визначеннi результатiв експериментально1 роботи доцiльним було 6 

зщ:тосування принципу гендерно1 диференцiацii:. . 
5. Робота значно виграла б , якщо для перевiрки вiрогiдносп отриманих 

статистичних даних було додатково використано · критерiй Колмогорова- \ 
Смiрнова. 

6. Бажано було б розширити географiю апробацii: результатiв дослiдження 
на конференцiях рiзного рiвня, зокрема у захiдному регiонi Украi"ни. 

Висловленi зауваження та побажання iстотно не впливають на загальну 
позитивну оцiнку дисертацiйно1 роботи. 

Уважаемо, що дисертацiя на тему "Формування гендерноУ компетентностi 
батькiв-вихователiв дитячих будинкiв сiмейного типу у процесi соцiального 
супроводу" € завершеним науковим дослiдженням,яке е актуальним iза змiстом, 
науковою новизною, обrрунтованiстю висновкiв,достовiрнiстю i практичним 
значениям вiдповiдае пп. 9, 11, 12, 13, 14 "Порядку присудження наукових 
ступенiв", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 
24 .. 07.2013 р. № 567 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ № 656 
вiд 19.08.2015 р. , № 1159 вiд 30.12.2015 р., № 567 вiд 27.07.2016 р., № 943 вiд \ 
20.11 .2019 р., № 607 вiд 15.07.2020 р.), що дае пiдстави для присудження 
Шевченко Тетянi ЮрiУвнiнаукового ступеня кандидата педагогiчних наук зi 
спецiальностi 13.00.05 - соцiаль гогiка. 
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