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Актуальність проблеми. На шляху до європейської інтеграції України 
суспільство потребує змін у соціальній політиці, зокрема й впровадження 
тендерного підходу у практичну діяльність. Необхідність забезпечення 
тендерної рівності закріплено у такому важливому міжнародному документі 
як «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 
2030 року» (ООН, 2015 р.) та низці вітчизняних нормативно-правових актів. 
Рівні права та можливості - невід'ємна складова прав людини, з якою тісно 
пов'язане право особи на сім'ю. Нині Україна стоїть на шляху й інших 
важливих перетворень - розпочато реформу деінституалізації, відповідно до 
якої особливого значення набувають сімейні форми влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування (прийомні сім'ї та дитячі 
будинки сімейного типу (ДБСТ). Відповідно, кожна дитина має право бути 
влаштованою у сім'ю, де панівними є засади партнерства, рівного розподілу 
сімейних обов'язків між батьками-вихователями, виключено ризики стати 
свідком тендерно обумовленого насильства тощо. ДБСТ - це окрема сім'я, у 
якій відбувається процес тендерної соціалізації дитини та формується її 
тендерна ідентичність, саме тому проблема формування тендерної 
компетентності батьків-вихователів ДБСТ є запорукою деконструкції 
тендерних стереотипів, що зумовлюють обмеження у самореалізації 
особистості дитини. З огляду на вищезазначене, обрана здобувачкою 
проблема дослідження «Формування тендерної компетентності батьків-
вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу» набуває особливої 
актуальності і є значущою для педагогічної практики взагалі й соціальної 
педагогіки зокрема. 

Актуальність дослідження підсилюється низкою суперечностей, на 
яких здобувачка акцентує увагу і які дозволили виявити і сформулювати 
проблему наукової роботи, зокрема: між визнанням державою батьків-
вихователів ДБСТ уповноваженими реалізовувати на професійній основі 
процес виховання відповідно до змісту його сучасної концепції та 
переважаючим інтуїтивно-рефлексивним характером виховного процесу, що 
здійснюється батьками-вихователями, особистісні якості яких сформувалися 
в умовах патріархатної культури; між високою соціальною значущістю 
проблеми формування тендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, 
які б володіли теорією та практикою тендерного підходу до виховання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та недостатньою 



розробленістю теоретико-методичного і практичного аспектів даної 
проблеми; між практичною необхідністю формування тендерної 
компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу, 
потребою застосування інтерактивних технологій їх підготовки до виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та недостатньою 
визначеністю в педагогічній науці соціально-педагогічних умов для 
реалізації цього процесу. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з темами науково-дослідної роботи кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Методологічні проблеми 
і креативні технології сучасної соціальної педагогіки» (державний 
реєстраційний номер 0120и 100459), «Теоретико-методичні основи 
застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в 
умовах трансформаційного періоду» (державний реєстраційний номер 
01141ДЮ5223). Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
(протокол № 6 від 28.12.2015) та закоординовано у Міжвідомчій раді з 
координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 
Україні (протокол № 2 від 23.02.2016). 

Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Аналіз дисертаційного дослідження показав, іцо авторкою достатньо 
коректно визначено науковий апарат дослідження, обрано комплекс методів 
дослідження, які доповнюють один одного, що разом дало можливість 
усебічно висвітлити основні положення дисертації. Відповідно до окресленої 
мети дисертанткою доцільно і грамотно визначено основні завдання, які були 
розв'язані у процесі наукового пошуку та апробації результатів дослідження. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 
сформульованих у дисертації Т. Ю. Шевченко, забезпечено чіткою 
постановкою та реалізацією мети і завдань дослідження, а також 
комплексним використанням авторкою теоретичних, емпіричних методів 
дослідження, що підтверджено математичними методами в 
експериментальній частині дослідження. Варто відмітити ґрунтовність 
експериментальної роботи, що тривала впродовж 2017-2019 років, у 
дослідженні взяли участь 172 батьків-вихователів з 93 ДБСТ Полтавської, 
Сумської та Чернігівської областей. 

Високий ступінь достовірності наукових положень, висновків та 
рекомендацій підтверджується їх позитивною оцінкою у процесі апробації на 
міжнародних, усеукраїнських та регіональних науково-практичних 
конференціях. 

Заслуговує на увагу обґрунтованість, логічність і чітка структура 
дисертаційної роботи, усі частини якої спрямовані на досягнення поставленої 
мети. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 
використаних джерел, якій налічує 344 найменування, 13 додатків. Крім того, 



дисертація Т. Ю. Шевченко містить достатню кількість оформленого 
належним чином графічного матеріалу (31 таблицю і 9 рисунків). Схвалення 
заслуговують 13 додатків до дисертації, у яких представлено анкети, тести та 
інші діагностичні методики й результати їх застосування для визначення 
рівня сформованості тендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків, сформульованих у 
дисертації не викликає сумнівів і підтверджується результатами дослідження, 
викладеними у 17 публікаціях, з яких 14 - одноосібних, а саме: 7 статей ( 6 - у 
наукових фахових виданнях України, 2 з них - у співавторстві; 1 - у 
фаховому зарубіжному виданні), 1 стаття у збірнику інформаційно-
методичних матеріалів, 9 матеріалах апробаційного характеру. 

Зміст кожного розділу підпорядковано меті та завданням дослідження, 
а підсумками є наукові висновки. 

Наукова новизна дослідження. Оцінюючи роботу за параметром 
новизни, зазначимо, що авторкою уперше визначено, теоретично 
обґрунтовано й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови 
формування тендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 
соціального супроводу (актуалізація мотивації батьків-вихователів ДБСТ до 
набуття базових тендерних знань у процесі соціального супроводу; 
збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ 
тендерним компонентом з орієнтацією на набуття ними позитивного досвіду 
розв'язання виховних задач тендерного контексту; застосування сучасних 
інтерактивних технологій щодо формування тендерної компетентності 
батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу); визначено зміст 
понять «тендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ», «соціальний 
супровід батьків-вихователів ДБСТ»; 

- уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: зміст поняття 
„тендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ", структуру тендерної 
компетентності батьків-вихователів ДБСТ (мотиваційно-ціннісний, 
особистісний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний компоненти) та 
критерії, показники і рівні сформованості її компонентів; зміст поняття 
„соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ»; 

- подальшого розвитку набули соціально-педагогічний інструментарій 
діагностики рівнів сформованості тендерної компетентності батьків-
вихователів ДБСТ; змістово-технологічне забезпечення процесу соціального 
супроводу батьків-вихователів ДБСТ у контексті формування тендерної 
компетентності. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з філософії, 
психології, педагогіки та соціальної педагогіки, а також власний досвід 
практичної роботи дали змогу здобувачці визначити структуру тендерної 
компетентності батьків-вихователів ДБСТ, виокремити її компоненти 
(мотиваційно-ціннісний, особистісний, когнітивний, діяльнісний та 
рефлексивний) та критерії, показники і рівні її сформованості. 

Про наукову зрілість дослідження свідчить презентація авторського 
тлумачення сутності поняття «тендерна компетентність батьків-вихователів 



ДБСТ» як інтегративної особистісної характеристики батьків як вихователів, 
що ґрунтується на: їх мотиваційно-піннісній спрямованості до застосування 
тендерного підходу у вихованні, впровадження ідеї тендерної рівності; 
особистіших якостях, що необхідні для здійснення виховного процесу в 
ДБСТ на принципах егалітарності статей; наявності знань про зміст і засоби 
тендерного підходу до виховання; уміннях і навичках ефективного 
використання тендерних знань у виховному процесі в умовах ДБСТ; 
здатності до самооцінки, саморефлексії та самопізнання власних тендерних 
ролей і виховних інтеракцій, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань 
тендерної теорії і практики. 

Вагомим авторським здобутком є визначення змісту поняття 
«соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ», який схарактеризовано як 
складову соціального супроводу ДБСТ, що передбачає діяльність фахівця 
(або групи фахівців із соціальної роботи) центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді/об'єднаних територіальних громад щодо надання батькам-
вихователям соціальної послуги соціальний супровід шляхом організації та 
проведення комплексу соціально-педагогічних, соціально-економічних, 
психологічних, інформаційних, правових заходів, спрямованих на допомогу в 
створенні оптимальних умов функціонування ДБСТ. Вважаємо, що 
найбільшої уваги заслуговує більш широке розуміння поняття «соціальний 
супровід батьків-вихователів ДБСТ» на відміну від поняття «соціально-
педагогічний супровід батьків-вихователів ДБСТ», а також акцент на 
важливості ролі об'єднаних територіальних громад, що повністю відповідає 
сучасним тенденціям у сфері соціальної роботи. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 
Заслуговує на увагу практичне значення одержаних результатів дослідження, 
що полягає у розробці та впровадженні соціально-педагогічних умов 
формування тендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 
соціального супроводу. Дисертанткою розроблено соціально просвітницький 
тренінг «Гендер: стосується кожного!», доповнені окремі модулі «Програми 
навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення 
їх виховного потенціалу» темами тендерного спрямування, запроваджені 
ефективні групові форми соціальної роботи та сучасні інтерактивні 
технології у процесі соціального супроводу. Особливо варто відмітити 
доцільність використання технології «Воркшопу», методу сторітелінгу, 
організацію роботи клубу «НезвиЧАЙІіІ зустрічі», долучення до 
Всеукраїнських акціяй, спрямованих на протидію гендерно-обумовленому 
насильству. Вагомими здобутками експериментальної роботи стали 
залучення експертів з тендерної проблематики та інститутів громадянського 
суспільства, що забезпечило комплексне розуміння батьками-вихователями 
тендерної проблематики. 

Для діагностики стану сформованості тендерної компетентності 
батьків-вихователів здобувачкою створений банк діагностичних методик, 
який включає як стандартизовані оИитувальники та спеціальні діагностичні 
методики, так і авторські методики. 



Практичне значення результатів дослідження Т. Ю. Шевченко 
підвищено тим, що матеріали можуть бути використані в системі 
професійної підготовки та перепідготовки суб'єктів соціального супроводу 
дитячих будинків сімейного типу; в системі практичної соціальної роботи 
для формування тендерної компетентності інших осіб або груп, які беруть на 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(усиновлювачі, опікуни / піклувальники, прийомні батьки) або надають 
послугу патронату. 

Отже, вважаємо за доцільне підтвердити новизну наукових результатів 
дослідження Т. Ю. Шевченко. Для тексту дисертації характерними є змістова 
завершеність, цілісність і зв'язаність, аргументованість в апелюванні 
науковими фактами та термінологією. Таким чином, можна узагальнити, що 
авторка дисертації здатна до наукового пошуку, аналізу та узагальнення 
накопиченого матеріалу, уміє логічно мислити, формулювати конкретні та 
самостійні наукові висновки. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Високо оцінюючи дисертацію, уважаємо за доцільне висловити 
окремі міркування, що виникли в процесі рецензування роботи й вимагають 
окремих уточнень й пояснення. 

1. Дослідження кандидатського рівня, як відомо, потребує 
усебічного аналізу зарубіжного досвіду, що стосується, у даному випадку, 
проблеми формування тендерної компетентності у осіб, які здійснюють 
виховання у межах діяльності сімейних форм влаштування дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Варто було б більш широко 
використовувати зарубіжний досвід 

2. На с.93-94 (п.1.3.) відповідно до окресленої структури тендерної 
компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу 
авторкою визначаються критерії її сформованості та показники. Доречно 
було б подати даний матеріал у вигляді таблиці. 

3. Доцільність та достатність банку використаних діагностичних 
методик не викликає сумніву, однак, вважаємо за необхідне уникати надто 
складної професійної термінології під час експериментальної роботи з 
батьками-вихователями («Методика самоаналізу тендерної компетентності 
батьків-вихователів ДБСТ»), оскільки є ймовірність того, що зміст наукових 
термінів, таких як «гендерна сегрегація», «егалітарна модель», «тендерно 
паритетна мова» тощо, може виявитися для респондентів малозрозумілим. 

4. На с. 160 - 168 (п. 2.2) представлено детальний опис структури 
тренінгу «Гендер: стосується кожного!», а також інструкції до проведення 
окремих вправ. Вважаємо, що цю інформацію варто розмістити у додатках до 
дисертації, натомість у п. 2.2 представити вже процес та особливості 
проведення вказаного тренінгу, що значно б посилило практичну значущість 
дослідження. 



5. На с. 156-187 (п. 2.2.) дисертації описано процес авторської 
експериментальної роботи щодо формування тендерної компетентності 
батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. На нашу думку, 
представлення цього процесу у вигляді моделі підвищило б можливість його 
більш структурованого представлення та, у подальшому, полегшило б 
завдання екстраполяції набутого досвіду на інші дотичні напрямки 
соціальної роботи. 

Висловлені зауваження та побажання істотно не впливають на загальну 
позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

Вважаємо, що дисертація на тему «Формування тендерної 
компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у 
процесі соціального супроводу», є завершеним актуальним науковим 
дослідженням, що за змістом, науковою новизною, обґрунтованістю 
висновків, достовірністю і практичним значенням відповідає пп. 9, 11, 12, 
13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 
30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р , № 943 від 20.11.2019 р , № 607 від 
15.07.2020 р.), що дає підстави для присудження Шевченко Тетяні Юріївні 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 -
соціальна педагогіка. 
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роботи та соціальної педагогіки 
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