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ВІДГУК 

офіційного опонента Алєксєєнко Тетяни Федорівни, доктора педагогічних 

наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України на дисертаційне дослідження 

Онипченко Оксани Ігорівни «Статеворольова соціалізація дітей та 

підлітків в Україні (ХХ століття)», представлену до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальностей 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

13.00.05 – соціальна педагогіка 

 

Проблема статеворольової соціалізації пов’язана з цивілізаційним 

розвитком людства, а специфіка її розкриття завжди є історично обумовленою. 

Її дослідження на прикладі попередніх поколінь, осмислення та інтерпретація 

в нових умовах розвитку суспільства містить значний науковий інтерес, 

оскільки слугує неперервності знання, дозволяє здійснити упорядкування й 

цілісний аналіз домінуючих концептуальних ідей і підходів досліджуваного 

явища у визначений історичний період та оцінку доцільності їх використання 

сучасною наукою. З цих міркувань не тільки актуальність, а й цінність 

дисертаційного дослідження Онипченко Оксани Ігорівни є незаперечною, 

відкриває нові можливості для педагогічної науки в обґрунтуванні основних 

історико-педагогічних і соціально-педагогічних засад статеворольової 

соціалізації дитини як складного феномену, який формується у тісному 

взаємозв’язку соціального й особистісного, а його зміст може слугувати  

джерелом у пошуку підходів до вдосконалення сучасного освітнього процесу 

та соціально-педагогічної теорії і практичної діяльності в умовах 

глобалізаційних викликів соціалізації особистості, в тому числі 

деструктивного характеру.  

Отже, виконана наукова робота О. І. Онипченко є не тільки актуальною 

для загальної педагогіки та історії педагогіки, а й для соціальної педагогіки. 

Текст дисертації містить оригінальний зміст, який розкривається в 5 

розділах, структурованих за логікою теоретичного дослідження. 

Його специфіка розкривається, насамперед, через специфіку базових 

понять дослідження («статеворольова соціалізація» та «статеворольова 
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соціалізація дітей і підлітків»), в багатоаспектному описі досвіду 

особливостей і різних чинників її здійснення в унікальний період розвитку 

України в ХХ столітті, здебільшого у складі СРСР, а також у розкритті 

статеворольової соціалізації як історично заданого феномену людської 

культури.  

В узагальненій оцінці дисертації О. І. Онипченко безумовного 

схвалення заслуговує цілісний підхід в осмисленні сутності статеворольової 

соціалізації, процесу і можливостей її здійснення в дитинстві, організації 

статевої просвіти і статеворольового виховання, участі в цьому громадсько-

суспільних рухів (зокрема феміністичного) та розкриття основних соціальних, 

культурних, інституційних детермінант – така цілісність досягається 

цілеспрямованим комплексним аналізом теорії і практики в різних соціальних, 

культурних, ідеологічних умовах досліджуваного періоду, а також в сім’ї, 

школі, позашкільних закладах та інституційних установах. 

Задана цілісність відображена в чітко сформульованих об’єкті, предметі, 

меті дослідження та узгодженості його концептуальних засад. 

Достоїнством дисертаційної роботи О. І. Онипченко є її інтегрований 

зміст, який забезпечує концептуалізацію знання з філософії, педагогіки, 

психології, соціології, культурології, антропології, соціології (фамілістики), 

медицини щодо статеворольової соціалізації дітей і підлітків – це відповідає 

завданням сучасної науки щодо узагальнення і систематизації знання, його 

структурування з досліджуваної проблеми. 

Запропонована О. І. Онипченко методологія дослідження в цілому 

відповідає його предмету і завданням, забезпечується використанням 

широкого комплексу наукових підходів (системного, антропологічного, 

цивілізаційного, аксіологічного, особистісно-діяльнісного, етнопедагогічного, 

гендерного, культурологічного, соціокультурного, наративного, 

міжгалузевого, герменевтичного, парадигмального), кількість яких хоч і є 

дещо завеликою (всього 13), але можна вважати виправданою з урахуванням 

сутності статеворольової соціалізації та багатоаспектності її проявів, вже 
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напрацьованих шляхів оптимізації процесу у великому історичному періоді. В 

дисертаційній роботі вони є наскрізними і достатньо підтвердженими. 

Адекватно дібрані автором загальнонаукові й конкретно-пошукові 

методи дослідження забезпечують зв'язок теоретичного і емпіричного рівнів 

знання, виявлення його історико-педагогічної та соціально-педагогічної 

специфіки. Варто відмітити, що автор особливо продуктивно використовує 

метод наукової екстраполяції шляхом перенесення знання з однієї предметної 

області на іншу та як евристичний засіб дослідження  шляхом збільшення 

інформаційної  ємності дисертації. 

Аналіз категоріального апарату дослідження та його теоретичних 

положень засвідчує, що Оксана Ігорівна до розкриття проблеми залучила 

велике коло понять (в їх числі «стать», «статева індентичність», «стереотипи 

маскулінності/фемінності», «статева соціалізація» «статевотипізована 

поведінка», «психологічні типи чоловіків і жінок», «андрогінність», 

«первинна статеворольова соціалізація», «статеворольове виховання», 

«культура статеворольової поведінки», «статева просвіта», «гендер» та інші), 

тим самим охопила широке коло питань наукового і публіцистичного дискурсу, 

які сукупно не тільки окреслюють багатовимірність статеворольової 

соціалізації дітей і підлітків, а й дають уявлення про баготовекторність у 

підходах до її осмислення й практичного рішення фахівцями минулого 

століття та в сучасній науці – початку ХХІ ст. Хоча окремі теоретичні 

положення у тексті роботи містять дискусійний характер, подано дещо 

фрагментарно, а деякі – за межами предмету дослідження (наприклад, 

«вторинна статеворольова соціалізація»). 

Можна в цілому погодитись із запропонованою автором періодизацією 

ґенези питань статеворольової соціалізації дітей та підлітків. В її оцінці ми 

виходимо з того, що будь-яка періодизація не може бути абсолютною і 

досконалою. Зацікавленість викликає використання для визначення періодів 

досить оригінального критерію – динаміка сплеску та затухання інтересу до 

питання статеворольової соціалізації дітей і підлітків. Завдяки його 
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приміненню О. І. Онипченко виокремлює передумови та 4 (чотири) основних 

періоди з чітко визначеними роками і розробляє до них характеристики. 

Однак, за нашим уявленням, 3-й період (40-80 р.р.) є дещо завеликим, оскільки 

був неоднозначним у домінуючих ідеях статворольової соціалізації хлопчиків 

і дівчаток.  

У розроблених характеристиках О. І. Онипченко абсолютно вірно 

акцентує на домінуючими ідеях та питаннях у проблемі статеворольової 

соціалізації дітей і підлітків у визначених нею періодах внаслідок викликів, які 

поставали перед українським суспільством у післяреволюційний, 

післявоєнний період, у часи розквіту та занепаду соціалізму. В них об’єктивно 

й чітко прослідковується змістова специфіка, обумовлена факторами різної дії: 

ідеологічними, соціокультурними, освітньо-просвітницькими, інформаційно-

публіцистичними, а також стереотипами та соціальними й науковими 

інноваціями. Також особливості процесу статеворольової соціалізації дітей і 

підлітків розкриваються нею в особливостях підходів до виховання хлопчиків 

і дівчаток в школі та сім’ї, в позашкільних закладах, в умовах дозвіллєвої й 

ігрової діяльності, у процесі фізичного загартування та оздоровлення дітей і 

підлітків. 

Наголошуємо, що визначені автором дисертації ідеї, проблеми та 

розкриття шляхів їх рішення в історичному періоді, безсумнівно, містять 

соціально-педагогічний зміст, хоча соціальна педагогіка як наука в Україні ХХ 

столітті ще не була  оформлена. До таких, насамперед, відносяться виявлення 

й профілактика статевих девіацій серед дітей і підлітків, виховання моральних 

взаємин між хлопцями та дівчатами у групах однолітків, упередження 

статеворольових конфліктів, підготовка до сімейного життя. Ці проблеми є 

домінуючими в аналізуванні теорії і практичного досвіду, а також у науковій 

рефлексії автора та простежуються по всьому змісту дисертації. 

Імпонує звернення автора до виховного сегменту статеворольової 

соціалізації, який розкривається О. І. Онипченко у досвіді пошуку фахівцями 

минулого століття відповідей на питання: Хто (які агенти соціалізації?), Як (в 
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який спосіб?) і Коли (з якого віку, в яких умовах?) має виховувати культуру 

статево-рольової поведінки дитини. Виховний аспект роботи з дітьми і 

підлітками, її морально-етичний зміст підтверджується описом 

використовуваних у ХХ столітті конкретних форм і методів цілеспрямованої 

виховної діяльності педагогів і батьків, статевої просвіти дітей і батьків, а 

також конкретизовано залученням до дослідження відповідних виховних 

планів роботи з дітьми і батьками, в тому числі і тих, які автору вдалося знайти 

в архівах. Серед них і унікального змісту: звіти й навчальні плани закладів 

освіти і соціального виховання, протоколи педрад шкіл, а також накази, 

лекційні матеріали, доповіді, доповідні записки про відповідну роботу облвно 

й райвно, шкіл, дитячих будинків, садочків, піонерських таборів та інших, в 

яких розміщено доказову базу досліджуваної проблеми. Цінність цих 

матеріалів визначається також їх практичною зорієнтованістю.  

Об’єктивність дослідження О. І. Онипченко, ступінь обґрунтованості 

його наукових положень визначається цілеспрямованим залученням у 

дослідження ресурсів фондів Національних та наукових бібліотек України, 

Державного архіву Харківської області, електронної мережі інтернет. У такий 

спосіб нею опрацьовано наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

нормативні документи, матеріали періодичних видань та соціологічних 

опитувань, резолюцій конференцій, протоколів, звітів минулого століття, інші 

унікальні документи щодо сутності наукової проблеми, організації освітнього 

і виховного процесів, політики врегулювання шлюбно-сімейних відносин в 

інституті сім’ї, статевої просвіти та статевого виховання тощо. Завдяки такої 

аналітичної роботи у науковий обіг введено нові (57 позицій) і маловідомі 

джерела й факти емпіричної інформації, пов’язані зі статеворольовою 

соціалізацією дітей та підлітків в Україні ХХ століття. Приємне враження 

справляє глибока обізнаність дисертанта у періодичних виданнях минулого 

століття (педагогічних часописів, журналів, газет), в яких представлена 

тематична добірка наукових дискурсів і художніх творів, в яких відображені 

публіцистичний дискурс та дотичні питання до  проблеми дослідження. 
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Таким чином, дисертаційне дослідження О. І. Онипченко містить 

безумовну наукову новизну. Найбільш істотні наукові результати виявляються 

в тому, що вперше дослідження статеворольової соціалізації особистості в 

дитинстві досліджується цілісно, у міжпредметному зв’язку, у 

ретроспективному аналізі великого історичного періоду (ХХ століття), в 

умовах функціонування освіти і просвіти тогочасного українського 

суспільства та в цілісності її складових і проявів; у розкритті ґенези проблеми 

у вітчизняній теорії та практиці в контексті різних підходів: педагогічного, 

психологічного, антропологічного, конфесійного (релігійно-християнського), 

медичного), розробленні та обґрунтуванні її авторської періодизації й 

відповідних до неї характеристик аналітичного змісту. Подальшого розвитку 

набули теоретичні положення статеворольової соціалізації дітей та підлітків, 

їх узагальнення в системі освіти і просвітницької діяльності у досліджуваному 

періоді, а також аналіз та систематизація джерельної бази з питань 

статеворольової соціалізації дітей та підлітків, залучення до наукового обігу 

раніше не опублікованих архівних та маловідомих джерел. 

Не викликає сумніву практична значущість пропонованого дослідження, 

яка полягає у: висвітленні ідей та систематизації досвіду статеворольової 

соціалізації особистості в дитинстві в умовах українського суспільства 

впродовж ХХ століття; екстраполяції отриманих результатів дослідження в 

сучасну освітню практику та підготовку майбутніх фахівців з соціальної 

педагогіки і соціальної роботи; можливостях використання наведеного 

фактичного матеріалу у підготовці науково-педагогічних публікацій та 

подальших наукових досліджень з проблеми. 

На підставі вивчення дисертації, а також опублікованих праць здобувача 

(всього 48, у тому числі 23 статті у наукових фахових виданнях (України – 17, 

у періодичних зарубіжних виданнях – 5, у виданні, включеному до 

міжнародних наукометричних баз – 1) можна стверджувати про успішність 

виконаного дослідження. Поставлені в дисертації завдання знайшли своє 
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відображення й розв’язання. Висновки до розділів та загальні висновки містять 

узагальнення одержаних дисертантом результатів. 

Основні положення і результати достатньо апробовані у науково-

педагогічних заходах різного рівня та упроваджено у сучасний освітній процес, 

що підтверджується довідками.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням, які подані в тексті 

дисертації. 

Разом з тим, загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

отриманих О. І. Онипченко результатів, відзначимо окремі дискусійні 

положення та висловимо деякі зауваження й побажання до змісту роботи: 

1. У дослідженні наукової проблеми автор спирається на комплекс 

методологічних підходів, число яких є дещо завеликим, але в цілому 

прийнятним і обґрунтованим, таким, що дозволяє цілісно й різнобічно 

розкрити предмет дослідження. Проте, зважаючи на тривалий 

історичний період, обраний для дослідження (ХХ століття), 

неоднозначність його характеристик та багатоаспектність 

статеворольової соціалізації дітей і підлітків в її проявах і оцінних 

судженнях в теорії, соціальній та педагогічній практиці вважаємо за 

доцільне визначати також і феноменологічний підхід, який знаходить 

своє підтвердження в тексті роботи наскрізно. 

2. В цілому схвально оцінюючи представлену в дисертації авторську 

періодизацію розвитку теорії і практики статеворольової соціалізації 

дітей і підлітків в Україні в досліджуваний період, вважаємо, що, з 

метою використання її в освітньому процесі доцільно було б подати до 

визначених етапів домінуючі ідеї і шляхи їх рішення у вигляді таблиці. 

Також кращому сприйняттю періодизації сприяли б більш чіткі назви 

визначених етапів. Назва 4 етапу «Тенденції …» сприймається 

нелогічною, оскільки кожен етап ґенези ними характеризується. 

3. У тексті дослідження дисертантка детально зосереджується на досвіді 

А. Макаренка щодо статеворольової соціалізації безпритульних 
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підлітків. На наш погляд було б доречно проаналізувати більш детально 

також погляди і діяльність інших українських педагогів, зокрема 

В.Сухомлинського, який збагатив рішення проблеми статеворольової 

соціалізації дітей і підлітків ідеями морально-етичного виховання, 

формування культури статево-рольової поведінки дітей і батьків, 

партнерства у цьому процесі сім’ї-школи-громади.  

4. Великий обсяг фактичного матеріалу, систематизований 

О. І. Онипченко і включений у дослідження, становить значний 

науковий інтерес, але автор роботи іноді віддає перевагу описовому 

представленню фактів і не завжди критично оцінює ідеї та праці 

попередників. 

5. На нашу думку, потребують більш чіткого формулювання тенденції 

статеворольової соціалізації дітей і підлітків в Україні 90-х років ХХ ст. 

(Р.5.) та підсилення їх обґрунтування, зокрема у контексті 

соціокультурних і виховних викликів того періоду та за матеріалами 

спеціальних досліджень українських вчених і розроблених в Академії 

педагогічних наук України програм, які за рекомендацією Міністерства 

освіти України на всеукраїнському рівні упроваджувались в освітньо-

виховний процес у дошкільні навчальні заклади та заклади середньої 

освіти, у просвіту батьків. 

6. Загальні висновки набули б більшої переконливості, якби дисертантка 

більшою мірою окреслила можливості впровадження проаналізованого 

соціально-педагогічного аспекту історичного досвіду статеворольової 

соціалізації дітей і підлітків у сучасну освітню практику, особливо 

зважаючи на поширення статевих девіацій, пікапства, підліткової 

вагітності, раннього материнства, розмивання особливостей рольової 

поведінки, а також з урахуванням завдань реформування системи 

освіти.  




