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офilJiйного опоненъ кандидаm пе!аlогiчних наук, доцеЕm
B3с,ленко Ольг, М,колtiЪпt ва дисертацiЙну роботуГр.бо€довоl Тепяи Олекселдрiвпrr м' 'теЙ
"соцrАJIьнА ддАптАцlя молодших школярiвЗАГАЛЬНООСВIТНlХ ШКIЛ-IНТЕРНАТIВ ДОСАМОСтIЙНОГО ЖИТтЯ', подаяоi яа здобfiя
на}ковою сг}пенл к.ндидrm педаюгiчних яачк 1а
спецjальяi.rю I],00, 05 соцisльна педаlогjка

дкгудльпiФь дпсерт!цiйпоrо дослиr.елня Т,о-грибосдовоi
передусiм пов'язана з потребою дерхави у соцiмьяо актrвнiй особrсто.тi,
здатяоi спiвпрацюватfi, самостiйно лриймап рiшевяя в сцтуацii вибору. що
вашиво для соцiмЪацii ъ блаюполуччя дiтей та молодi, а особлrво
вихованцiв загмьвоосвiп;х шкiл_iяreрнатiв. Ц проблема аrryалiзу€"гься
tавдяrи rрансфорvаuii iнсlигуý дитячих б)динкiв, шо в нових умоfuY
потребу€ переорiеяъцii фцiальною вцховавня яа пiд.отовку дiтей до
сNостiйяоm житгя, ].x адаптадii до яових соцiмьно-екояомiчних умов
суслiльства, Вамлво, щоб процес соцidьноi адаптацii до самооiйного
жипя почияався з молодшою шкiльяо.о BiKy (б-l0 рр,) оскiльки в цьому вiцi
дiтям, частiше з! все, браiас бsових по6}тоsих. економ;чнях, правових,
соцiокультурних знаяь та BMiHb, i особливодiтям, якпхлишилл батькiвськоrc
пiшування, Тому проблема, що дослiджуФься Т.О,Грибосдоюю, с яе тiльки
аrryмьяою, а й вагомою дlя сьоrcдеliш.

дкгуальнiсть i необхiдяiсть робоm обфунтовано дисертаяткою
i ве виuикае заперечень.

Вiдповiдно до актуальностi reми дrсертавткою сформульоsано
пропрiччя, на вrрiшеняя якrх спрямоваяо дослйя(ення, Читко вiдбудоваяо i
узгоджено яауковrй апарат, а саме: о6'€кг, предмег, мФа, ивданвя
дфлiджеявя, вмотивовано вrбiр методiв дослiдженяя (теоретичвi, емпiричнi,
математичяоi статпстrм), якi забезпечують логir,у дисерmцiйноi робоп.
поlитивнич. те, шо мФоди добирФися вiлповiдно до jамань кожноm



конкретною егапу робmи, це дозволяс автору фуятовно розкрити тему

Т, О. Грrбоедова досить лоФiдовво й арryмеятошо аналiзуе яапрям,
яаукових розвйок у KoHT€KcTi дослiдхаваноi проблем!, що дозволшо iй
визначити просmроФ поле шасного лФлiджеяня,

Стукг)ра робоlи ( лоliчною, вiдобрала. \j! Hayкoвolo пош}rf.
Днмiз lмicl) дисервцii !а. лiдсrави ввsла|и. llJo Ha)KoBi полохеяня la
BиcHoBK,l сФормульошi в нiЙ,. достатньо обфуятованими т! досrcвiрним,,
що було €беlпечено цlироким оlлqцом HayKoвoi лiтераDри 1rcvи
дослiджевяя (280 яайменуваяq з яих ll _ iяоземною мовою); використанsям
комплексу методiв доФ;дхеЕш; досгатвьою експериментальЕою бsою;
l.iлькiсним i якiснич аналiзом емпiричних реlульгэтjв.lастос) ванням меюдiв
математичноi статист!ки; широкою апробацiсю дослiдження ва
конференцiях рiзного рiвяя в рiзних регiояах Укра]:нц упровадкення в
праmику робов заrЕльвоосвiпiх шкiл_iвтернатiв та реабiлimцiйяих цеятрiв
шя дiт€Й, про що свiдчать довiдкя. Зазначrмо, цо дисергаятом дmримано
лривцип регiовшьно!тi щодо впрвадження результат;в дисертацii! якi
гериюрjмьно ,на\одяtься у рilни\ ь}тчкач Украiни,

Усе зазяачен€ у науковiй яовизяi дослiменцл достатньо
теорстичяrмя виuадками та анмiзом Еаукових пiл(одiв до
соцiальяо_педаmгiчних яв!ц i процесiв: аксiологiчн!й,
особистiсЕозорiснmваний, компетеятяiсний, середовrщний.

На позитtвну о нку заслугову€ аяшjз стану проблемиj предФаЕФенвй
слект лерсоналiй вiтчиrяяни\ i ]мордонни\ HayкoвuiB, що до]волило
автору яа ocнoвi дефiвiцiЙноrc аяалiзу &пючових пояять дослiджеяш
(,.самостiйнiсъ", ,.самостiйне житгя'! ,,адаmаfiя'', ,,соцiмьяа sдаптацiя'',

,,соцisльяа адаmафя дiтей", ,,адаптацiя до самостiйяого житя'l] .]шкiльва
адапсцiя",,,психiчяа адаптацiя'!,,,соцiмьяо-педаго.iчна адалтацiя'',

Jезадаптацiяlj (п.1.1)) m виявлення особл!во.тей дiтей молодшогý
шкiльною в;ку i характеристики середовища заgадiв iвтернатяоm типу,



визяачити соцiа]rьяу адаптацiю молодlцих школярiв до сrмостiйного жифя в

}aioBax загаrlьяоосвiтяiх шкiл-iнreрнатiв. саме як суrупнiсть iятеФат!вних
яkосlей особисmqi. якi сформовшl в лроUесI ii
розвятку, спiлi7вання, дiяльяостi, що зяаходить сво€ siдображенн, в
здатностi Й готовностi дипяи до засвоевня мораJtьних яорм та цiнIiостей,
правил по@дiнки, соцjшьноi взаемоfi.i. нажаль, це вrзяачеяя, не зяайпшо
вiдображевяя в ваукоsiй новrзнi,

зазначимо. iяновцiйЕу позицiю аФра цодо хараmеристичfiих ознак
услilцностi соцiдьноi адалтацii мФодшrх lлколярiв до сшосiйного 8тгя в
yмoвd за.шьноосвiтнiх шкiл_iнтерватiв. схвдьно сприймаФся
запропономна модель соцiшьно адаптоваffого молодшого школrра до
саVосliЙного жип, в ]!гмьноосвiгнiх школач_iяlернаrd ra гакими
койповентами| когвiтrвgий, емоцiйно_цiявiсний, поведiнковиЙ (с 54).

Вiдповiдво до полож€нь нормативно_лравоюi бази цодо навчаяня та
вихомяня учнiв в iнтеряатнfiх закпадах] а акож схарак.ерrюванш автором
якФтеЙl якими пошнея володiти виховзлець, i з'ясуваняя чпяникiв, якi
)трудяюють соцiальну адаптацiю )лrня молодших maciв за.альноосвiтвiх
шкiл_iнтернатiв, вrзначево певнi особлифстi соцiдьноi адаптацii до
самосriйяою киття молодоlих школяр;в заIвльяфсвiтяiх шкiл-iятернатiв,
Iмпояу€ рет€льяrй розгляд недолiкiв в праюицi соцiальноi адаптацii rlнiв
молодших кпасiв, показ ix соцiа.льяо_п€дагогjчноi c)d саме &т дiтеЙ
загмьяоосвiвiх шкiл-illтернатiв (л, l .2),

прrверта€ увагу Фунmвний анмiз здобувачем стаяу соцiмьноi
а-цапmцi] vолодших tлkолярiв до сацосliйною кипя в умовах
загальяоосвiтяiх шкiл-iяreрнатiв. Важливо, у цьому коятвкФi, дя надаяяя
ловноi карIини. праналiювано pilнi гипи iягернагних ]акпа,0iв, цо
лосил,ло сво€часяiсть дослiджуваноi проблеми (п-l.З). Оскiльки reоретичнi
засадн проблеми доФ;джеяяя та i.x вияшеняя в iяституцiях державноi опiк,
Укра]Ъ, стми визяачальнпмя орjеятирами в розробцj соцiмьно_пелаюгiчнях



уаrов соцiальноi адаптацii учgiв молодш!х кпасiв загuьноосвiтнiх шкiл_

Варm зsяачити, що вс; авюрсьti теоретико-мФодичяi положення
обфуmмнq що читко простежуегю, у а. 2.1. пр! вязядч€ffi,
ви( мообумошеносr i зj1,1iст) соцlм ьно-педаml t ч них умов, компоненriв
теоретичЕоi моделi процесу соцiшьноi адаптацii дО сшостiЙяого ж!тя )лlнiв
молодшrх Maciв зддьноосвiтнiх lчкiл_Пiтернатiв, критерiiЪ та piBHiB
сфрмоваЕостi соцisльноi адаптацii молодшrх цколярiв до самостiйною
жlrтгя, предстlшених у сисreмi в таблицi 1.1, на рис. 2,1, в авторефератi (с.

8),

Заслугову€ на увагу представлен,rй дiагяостичяий iнстр}ъенmрiй. за
яким проводплося оцiнюваняя педагоmми, i вихованцями
моподших maciв вmльноосвjlяiх шкiл_iнrcрндтiв

лочатковоm стаЕу рiвня соцiальноi адаптацii до самостiйноrc )l(ип ччяiв
(табл, М. l - М.5 додатоку М),

Не мокяа ве вiдзвачит, ретельве проведевяя ледаг!гiчво.о
експерименту. Позитиввоi оцiнк, заслуговуе логiка розробки i обфуятуваяя,
авторкою проФами 'ШкФя самоФiйного житгя'' чер€з сукуляiсть решiзацii
певних нrпрямiв lсоuirльно.лоблоюго. соцjмьно_т)довоm, соцiаjьно_
культурного, соцiшьно_економiчяого, соцiмьно_правовоm) модеряiзацii
змiсlу соцiаrьЕо_виховно"t роботя (с, lЗ0), мfiодiв сучасвих iятераlтлввпх
техяологiй (с, l34), змiсту гургка,,Свiт казкн'' (с, l49), що дозюлило цiлiсво
представити змiсmвну харакгерпстику соцiдьно_педаrогiчяих умов
соцiмьяоi адаmацii молодllrх школярiв загмьноосвiтнiх шкiл_iнт€ряатiв до
самфтiйного житrя,

Вважа.мо за доцiльне наголо.ити, що Т.о.грибо€дова лредставила
широмЙ спектр рiзних форм, меlодiв вtдповiдяо до vеги влровадsення
кожноi з соцiмьно_ледагогiчних умов, якi олисано у п.2,2 i в додатках Д_Л,,

Д,]я реалiзацii першоi умови : модервЪацiя змiсту соцiальяGвиховноi роботи
з соцiальноi адаптацii до самоФiйноrc житя моrlодlлих lлколярiв



загальноосвiтнiх шкiл-iнтерsатiв було в авторську програму запропоноваво
теми (,,Культура поведiнки''.,.Здоров.я'',,,Харчуваяня.',,,Поryлкr'',,,Засоби

зв'язкуljl ,,Права i обов'язкп''), побудоваяi на зФэдах
компетеmяiсяоrc пiд(оду i спрямовФi на Формущвн, можливостей у дiтей
р€алiзацii ixнix житг€вих maнiв i перспект!в.

Др) г, соцjально_педаl огiчну }мов} рtалiзовано 1а допомогою
сучасffих iнтерап,вних технологiй в iгровiй формi (рольовi iФ,, конlryрслj

тенiн.и. Typвipя) з мФою вдосковмеяня BMiHb дiтей швидко
првстосовумтись до самостiйного життя, рзширення досвiду ва€мод;i в
соцi}аii за пряяцппами iят€ракввноi вза€модii,

Дя змiстового збагачеяя, тегБоi умовп Т,О, Грибо€дова розробила i
впрвадrла казки худо)fii (,,Спляча красуня'',

,.Бiлосяiжка i ciм гвомiв", ,,Попелюшкr'), дидактпчвi (..кsка про срiбною
Заfuц",,JIисичка i Ж}равель'', ..Вчителька Яривка''). пспокорекцiйнi
(,,Црiвна_Несмiяна",,,Морозко'.,,Казка про тмант''), психотерапеmичнi
(,Дваяадц,ть мiсяцiв",,,Вовк i семеро хозеняС'.,,Червоffа Шалочка''),
медитативяi (,,сffiюва королевr',,,квiтка-семибарвиIц'',,,чарiввик''),

Зrсmсування ТФяною Олексаядрiвяою кsкот€рапii спрrмоваsо на
iвтефацiю дитини в соцiум, ii розвиm( порчих здiбностей. удосконалеяня
вза€модii з навколиrлнiм свimм, На нашу думку Bci форми заслугOвуюъ
широкого оприлюлненнл i чож)ть 1багагиlи соuiмьно-виховнил процес в

}ашадах iнreрн,rноtо lипу, Це, беrлеречно свirчить i про Baloмy прапичну

Впроваджrочfi розроблеяi педа.огiчяi умови, автор! на ocнoвi
експеугяоi оцiнк, (педаrýг, в!ховаrcль) i фlасле вихованlц, надщ
o6'eKfiBнicTb оцiнюваяня, цо пiдтв€рджусгься грун

викладками (в п, 1,3, подаяо в табл. 2.2 - 2,6. та на рис,2,2-2.6,) та якiсним
авалiзом особисгiсяих змiн в!хомнцiв молодшоm шкiльного Bira
експериментUьноi rрупи у пор;вняяяi ] коffтольною, Також пФекош,во з



вllкористФням критерiю пiрсояа 12 довод!ть еФективяiсть визначен,х умов
i ]i комплексну реалiзацiю.

Вiдмiтимо, що здоблi резульЕти мох.)пь сгати осноsою длявдосконмеяя, змiсту соцiальноi робоп в заuадах
iнтернатного типу. а mкож дл, розробки !авчdьних плмiв, програм щодо
пИготовки майб}тнiх соц;альяих працiвялкiв до роботи з дiтьми с!ротамя-
ВажлиФ, що цi результат, впрвзджеяо в навчальясвиховнfiй лроцес
загальяоосsiтнiх шкiл-iятернатiв,

Вицез[rяачене дозволя€ консгаryвап, цо дисерmцiя Т.о,Грибо€довоi
piBHeM HayKoвoi ноsиrни i практичним 1наченням

одержаних результатiв дфлiдженяя, ABTopcbKi висяовки й }зага,lьвення с
арryментованимп й поввllмfi, вони пiдкр€слюють наукову зрiлiсгь

Дисерrацiйна робота Т,О,Грибо.доюi за cвoiм змiсmм i формою .€
заверlценим самостiйним дослiдженням,

Оцiяюючи поз'rгrвно дисертацiйну роботу, вФкаемо за поФiбне
в,слов,ти побажаяня та заува),(енtl, дискусiйноlo характеру:

l, схвмьво, що в роботi, спираючись на дослiдхенш В. сrмояова,
розрблеяо KPtrтepii i показнrки piвяiв соцiальяоi адаптацii учЕiв мФодlл!х
класiв зашьноосвiтяiх шкiл,iнreрнатiв, Але потребу€ пояснеgяя в rKcтi
дисерmцii чому оцiнка крrcрiю на п'ять балiв харакreризу€ piвeнb
соцiдьноi адалъцii на 100./0, а Lи ж оцiяка тiльк, критерiю емоцiйно_
цiннiсноm харакrеризу€ вже на 62%, а оцiнка когнiтивног0 I\титерiю fiа
]6%, ТакФе, потребуе дискусii питаяяя щодо оцiяки ловедiяковоm критерiю
(засmсуваняя знавь та вмifiь у fiових умовах), ,кий за ствердженвям аmора
неможлrво оцiнити зарs, його можливо оцiнrтя лише в самостiйному жипi
(с, 93).

2, Двmром предсmшена динамiка piBHiB соцiшьliоi адапъцii до
самостiйяоm житя учн;в моподшпх 0aciв загмьноосвiтнiх шкiл_iнтеряатiв



(л.2,З д,сертацii, та 12 cTopiнKa автореФераry), ме iз тексту дисертацii не
зовсiм зрозумiло як було виз!ачево контрольну 1! експерrментuьну грули,

J, ABrop реreльяо рlкрива. rмtст iягера@вяих lечноlоliй,
14одiв. яli буrи р.шilоваяI на форvувsльноv) Фапi еr(перимеяry,
Дисертацi, звачво б вяграла за умов вклюsеfiяя сучасяих свimвих лрапик
соцiшьноm внховання таклх якl практики самоусвiдомлевня (Mindfu]ness),
самооргавiзуючий освiтнiй простiр та iнmi, яd було розрЙлено саме для
дiтей з ffеблагололучяих родин або сир;т. ПрФе re можемо

фунтовний опис проведенвя цiкавих занять за рiзяомщiтнrмп формам,,
4, Погоджусмося. цо казкотерапiя для дiтей молодлlо.о шкiльноm

BiKy . одяrм iз лровiдних меmдiв соцiальноi роботи. Одвж, авшiз змiсry
соцiаr,rьяо_педагогiчних умов i формувальяою еталу експерименry
впроваджевяя цпх умов лок!зав, що Iрfiя умова кsкотерапiя як мето!
соцiэльно_педагогiчно'i роботи з соцiалькоi адапmцii до самостiйвого жипя
молодшлх школярiв заmльяоосвiтнiх шкiл-iятерsатiв € гармояiЙною
частиною другоi )мови викорисlання illlеракrивних Iехнолоljи l
соцiмьно-педаrcгiчнiй роботi з соцiа.,tьяоi адаптацii молодлих llколярiв до
самФтiйного жиmя зФальsФсвiтяiх шкiл-iяreрпатiв, дле сам дисертаm
окреслив це одну умову - соцiдьне партяерство з суб'ектамr, соцisльвrми
iнститлами зовнiшgього середовища, яке, як зазнача€ Тегява олексмдрiвяа,
мохе 6}ти ч}жим для вихованцiв та призводити до дезадаmацii; до
порушення ловедiнк, в рiзнйх ситуацiях sа початку самостiйноm жfiтгя (с,
59). I ми вiдмiчасмо аншir яедолiкiв замкн}того мiкросередовища
1агшьнФсвir HI\ чJкiл.iнтерн,тiв qK переваD робоlи,

Проте вислов,lенi Irритrчнi мiрiTванвя суп.во яе влливають ва
позrтцвну оцiнry роботи в цiлому та не зsияqlоть i.i цiн!iсть.

На ocнoвi андiзу змiсту публiкацiй Т.О. Грибосдовоi можна
констатувати, що HayKoBi по,lожеявr, висновки та рекомендацii, якi було
отимано в результатi провед€яоi роботи, у друковавих пращх вякпадеяо



Структурна побудова. змiст, висновки, цо вишаденi в авторефератi.

повнiсlю вiдображsюI ь ocHoBHi положенчq в дисертаUii

AHФil дисерlаUii. авlорефераl} la оп}блlковsни\ праць даl пiдсlави

для висновк} про те. uro пре!сlаыена на lахисl лисер.аuiйна робоlа

,.Соцiмьна адапlацiя vолодши\ школярlв lаtsJьноосвiтнiч UJKir_iHTepHaTiB

ло самосliйноlо жипq". завершенич, саvоФiЙниv дослiдженнrм, Uilrov

вiдповiда€ вимогам пп. 9. ll, l2, lЗ ..Порядку лрисудже!ня ваукових

ступевiв", зат@рдженою постаяовою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

24.07.20lЗ р, N, 567 (iз змiвамй, внесеними згiдво з Постановами КМУ Nq 656

вiд l9,08,20l5 р,, м ll59 вiд 30.12,20l5 р,. N, 5б7 вiд 27,07.20lб р.. Nr 943 вiд

20,11,20l9p,, Ns 607 вiд I5,07,2020 р,), а ]i автор Грибо€дова Тетяна

Олександрiвна заслугову€ на присудженвя яаукоюrc сryпеня кандидата

пе,!аlогlчних на)к]iспечiмьностi l],00,05 соUiдьналедаlоli\а,
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