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Відгук 

офіційного опонента 
доктора педагогічних наук, професора Квас Олени Валеріївни 

на дисертацію Стинської Вікторії Володимирівни 
«Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)» 
подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» (231 «Соціальна робота») 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Положення 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки, Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2021 року, Закону України «Про освіту» та ін. визначають 

стратегію реконструювання інституту дитинства й материнства в Україні, 

ініціюють переосмислення методологічних засад з метою удосконалення 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства, співзвучних з 

інтересами матері та дитини, тощо. 

Особливого значення набуває проблема удосконалення системи 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства у зв’язку з тим, 

що на території нашої держави відбувається війна, внаслідок цього 

актуалізується проблема впливу війни на соціалізацію всіх дітей України. 

Якщо раніше визначення «діти війни» у нашій державі чітко асоціювалось з 

поколінням, яке народилось напередодні та під час Другої Світової війни, то 

сьогодні – це зовсім інша вікова категорія. Саме тому абсолютно 

справедливою є думка авторки щодо перспектив соціально-педагогічної 

діяльності, що охоплює систему роботи різних державних і недержавних 

соціальних установ, організацій та їх працівників щодо створення умов для 

соціалізації і розвитку дитини, задоволення потреб і забезпечення 

оптимальних умов для життєдіяльності матері, можливості реалізації прав 

матері і дитини у суспільстві і сім’ї, які прямо залежать від  
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державної політики та наукового осмислення сутності соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні.  

Тому дисертаційне дослідження Стинської Вікторії Володимирівни є 

пріоритетно актуальним, тим більше, що обрана дисертанткою проблема 

дослідження не отримала належного висвітлення у вітчизняній педагогічній 

науці, що переконливо доведено авторкою в огляді досліджень науковців. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

дослідження є незаперечною: особливо значущі авторські здобутки 

полягають у тому, що дисертанткою здійснено цілісний ретроспективний 

аналіз теорії і практики соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст., розроблено періодизацію 

розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні зазначеного періоду; окреслено зарубіжний досвід та його вплив на 

розвиток соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні; досліджено практику соціально-педагогічної підтримки материнства 

й дитинства в державному і недержавному секторах в Україні за доби 

державної незалежності; обґрунтовано практичні засади та здійснено 

діагностику готовності соціальних працівників/соціальних педагогів до 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні на 

сучасному етапі; схарактеризовано критерії (мотиваційний, змістовий, 

операційно-діяльнісний), показники та рівні (високий, середній, низький) 

готовності майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів до 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства; визначено 

перспективи та рекомендації, які сприятимуть успішній реалізації соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні на макро-, мезо- 

та мікрорівнях. 

Слід відзначити глибину концептуальних ідей дослідження, що 

обґрунтовані авторкою дисертаційного дослідження на методологічному, 

історичному, теоретичному і практичному рівнях.  
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Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства базується на 

концептуальних підходах, зумовлених стратегією соціальної політики, 

загальнодержавними концепціями, законодавчо-нормативним регулюванням, 

провідними педагогічними й соціально-педагогічними теоріями.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи «Теоретико-методичні основи соціально-

педагогічної діяльності та соціальної роботи» (державний реєстраційний 

№ 0113U006412) та кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика «Історико-

педагогічні проблеми навчання і виховання в системі безперервної освіти» 

(номер держаної реєстрації (0108U009122) ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Детальне ознайомлення з 

дисертацією Вікторії Володимирівни Стинської дає підстави стверджувати, 

що підхід здобувачки до наукової роботи вирізняється фундаментальністю та 

ґрунтовністю дослідження. Заслуговує на схвалення обрана дисертанткою 

логіка викладу змісту та основних результатів дослідження, коректне 

анотування авторських позицій стосовно кожного розділу роботи.  

Опрацьована джерельна база (1110 видань!!!!), що складається з 

оригінальних видань вітчизняної історико-педагогічної літератури 

досліджуваного періоду, законодавчих та нормативних актів, урядових 

постанов і розпоряджень з питань соціальної політики, педагогічної, 

психологічної та суспільно-політичної періодики, архівних матеріалів, 

бібліотечних фондів, вбачається достатньою для теоретико-методологічного 

обґрунтування закономірностей розвитку та сутності соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст.  

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення 

дослідницею проблеми, глибину, виваженість і самостійність її аналізу, 

системне осмислення матеріалу джерельної бази, творче застосування 
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комплексу методів дослідження, зокрема: пошуково-бібліографічного, 

історико-ретроспективного, історико-ґенезного, методу категоризації, методу 

теоретичного аналізу та синтезу, компонентно-структурного та 

функціонально-структурного, герменевтичного; емпіричного (анкетування, 

опитування, бесіди, експертне оцінювання); методу математичної 

статистики. Це дозволило досягти поставленої мети і розв’язати систему 

теоретичних і прикладних завдань.  

Вірогідність отриманих результатів забезпечено ґрунтовним аналізом 

значного обсягу джерельної бази; доцільно вибраними й використаними 

методами дослідження, підтверджено достатньою представницькою 

апробацією на наукових конференціях різного рівня. Висновки дослідження 

узгоджено із завданнями, які послідовно розв’язано у структурних 

компонентах дисертації. Додатки, таблиці, рисунки увиразнюють уявлення 

щодо цілісності дослідження, проведеного В.В. Стинською. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Більш детальне вивчення 

результатів дисертаційного дослідження засвідчило наступне. У вступі 

дослідження чітко обґрунтовано актуальність обраної проблеми; глибокий 

аналіз проблеми дозволив здобувачці коректно визначити науковий апарат 

дослідження. Зокрема, його предмет логічно узгоджується з об’єктом і 

метою, яка полягає у комплексному розкритті ґенези, сутності соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні у ХХ – на початку 

ХХІ ст. задля репрезентації та окреслення можливостей практичної 

імплементації історичного досвіду в сучасних вітчизняних реаліях.  

У першому розділі здійснено порівняльний аналіз та узагальнення 

положень теоретичних джерел, що дозволило визначити категорію 

«соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства» як 

системотворчу, що слугує основою для розробки теоретико-методологічних 

аспектів багатьох педагогічних концепцій та парадигм, зокрема, материнська 

школа, педагогічна освіта жінки-матері, материнське виховання в школі, роль 

матері у вихованні дітей, вальдорфська педагогіка, теорія «вільного 
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виховання», антропоцентризм, батьківський університет, домашнє початкове 

навчання, релігійне виховання, підготовка до соціального життя та ін. 

Цінним для подальшого дослідження та розвитку науки в цілому є 

обґрунтування як одного із ключових у контексті досліджуваної проблеми, 

поряд з дитиноцентричним та родиноцентричним, авторський 

материноцентричний підхід, сутність якого полягає у скеруванні соціально-

педагогічної підтримки на макро-, мезо- й мікрорівні на створення умов для 

реалізації прав матері в суспільстві й сім’ї. 

Аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження дав підстави 

Стинській Вікторії Володимирівні для авторського визначення категорій 

«материнство», «дитинство» як соціально-педагогічних. 

У другому розділі дисертації «Зарубіжний досвід соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства» авторкою розглянуто 

зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства в ХХ – на початку ХХ ст., а саме: становлення соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в зарубіжних країнах у 

першій половині ХХ ст.; реалізацію соціальної політики як напряму 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства у зарубіжних 

країнах в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Обґрунтовані положення свідчать про логічність та послідовність 

умовиводів дослідниці; вони є ключовими для здійснення подальших 

розвідок щодо розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства упродовж ХХ – початку ХХІ ст. в Україні.  

Третій розділ дисертаційної роботи містить здійснений історико-

педагогічний аналіз розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства 

й дитинства у ХХ ст. – на початку ХХІ ст. На основі визначених дослідницею 

критеріїв, а саме, соціально-педагогічного, правового, історичного, 

політичного, виділено чотири етапи розвитку соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства у визначених хронологічних межах, 

кожен із яких мав характерні особливості й відображав теорію і практику 
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досліджуваної проблеми соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства.  

Встановлено, що державна політика у ХХ ст створила передумови 

розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні за доби державної незалежності (1991 р. і до сьогодні), яка збігається 

з четвертим періодом розвитку соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства та характеризується модернізацією забезпечення 

послуг і потреб матері й дитини. Саме це детальніше розглянуто у 

наступному розділі дисертаційного дослідження «Практика соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в державному й 

недержавному секторі в Україні з доби державної незалежності». Зокрема у 

четвертому розділі розглянуто шляхи реалізації соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні в державному й 

недержавному секторі: у сфері охорони здоров’я, у сфері освіти, у діяльності 

соціальних служб, установ, організацій. 

Визначено, що в окреслений період у сфері охорони здоров’я 

соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства у державному 

секторі характеризувалась удосконаленням нормативно-правової бази щодо: 

забезпечення дотримання прав і свобод дітей у сфері сімейних стосунків; 

підвищення соціального статусу та охорону основних прав жінки-матері; 

охорони здоров’я матері й дитини, заохочення до материнства. 

У недержавному секторі соціально-педагогічна підтримка материнства 

й дитинства у сфері охорони здоров’я реалізовувалась через започатковані 

міжнародні та регіональні проекти, програми та фонди.  

Здійснений науковий пошук дає можливість констатувати: 

невідповідність назви посади соціальний педагог/соціальний працівник у 

нормативних документах зумовило суперечність, що потребує розв’язання і 

актуалізує дослідження теорії і практики соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства.  
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У п’ятому розділі дисертаційного дослідження результати наукових 

розвідок Стинської Вікторії Володимирівни набули втілення шляхом 

проведення пілотної діагностичної роботи, метою якої стала діагностика та 

аналіз динаміки розвитку показників готовності соціальних 

працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства. Початковий етап пілотної діагностичної роботи 

засвідчив необхідність розробки та упровадження авторського курсу 

«Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні: теорія 

і практика», введеного для студентів 3 курсу спеціальності «Соціальна 

робота».  

Зазначимо, що результати пілотної діагностичної роботи з 

використанням методів їх статистичної обробки на завершальному етапі 

засвідчили ефективність розробленого й упровадженого авторського курсу, 

оскільки рівень сформованості кожного усередненого показника критеріїв 

(мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний) в ЕГ набув позитивної 

динаміки порівняно з КГ.  

Значення одержаних результатів для науки й практики та 
рекомендації щодо їх можливого використання. Результати 

дисертаційного дослідження характеризуються теоретичною та практичною 

значущістю.  

Зв’язок дослідження із сучасним освітнім простором реалізовано через 

запровадження авторського курсу за вибором студентів «Соціально-

педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні: теорія і практика» 

. Значущим для.  

Отримані авторкою результати можуть бути використані у процесі 

розробки навчальних планів та освітніх програм для майбутніх соціальних 

працівників/соціальних педагогів.  
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Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації опубліковано в 40 публікаціях, із них: в 1 одноосібній 

монографії, 2 колективних монографіях, 20 одноосібних статтях у наукових 

фахових вітчизняних виданнях, 5 статтях у закордонних наукових 

періодичних виданнях, 1 навчально-методичному посібнику, 11 статтях у 

збірниках конференцій та інших виданнях.  

Широта апробації матеріалів дисертації засвідчують 

фундаментальність доробку пошукувача, що дає достатньо підстав для 

констатації повноти викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації в опублікованих працях.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 
дисертації. Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

висуваються МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого Вікторією 

Володимирівною Стинською дисертаційного дослідження. Зміст автореферату 

та основні положення дисертації є ідентичними. 

Дискусійні положення та зауваження. Висновуємо, що мету 

дисертаційної роботи В.В. Стинської досягнуто, завдання – виконано. Попри 

те кожне, тим паче таке широкоформатне дослідження не вільне від окремих 

недоліків. Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, вважаємо за 

необхідне висловити деякі зауваження та побажання: 

1. Доцільно було б, на нашу думку, детальніше конкретизувати 

зміст законодавчих документів та постанов, які активізували увагу до 

проблем соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. 
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2. Вважаємо, що наукова новизна та практична значущість 

дисертаційної роботи зросла якщо б дисертантка узагальнила 

кваліфікаційні вимоги для соціальних педагогів та соціальних 

працівників щодо роботи у сфері соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства. 

 
3. Враховуючи переваги міждисциплінарного підходу, доцільним 

видається посилення психологічної складової змістовних модулів 

розробленого авторського курсу за вибором студента «Соціально-

педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні: теорія і 

практика». 

 
4. Маніфестом руху прав дитини стала видана у 1900 році книжка 

шведської письменниці Еленн Кей (1849 – 1926) під назвою «Століття 

дитини». Усе своє життя вона боролась за емансипацію жінок й права 

дитини. Аналіз принципів педагогіки Еленн Кей був би доречним у 

даному досліджені.  

 
5. На наш погляд, доречно було би подати більш глибокий аналіз 

засобів соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні, які зумовлені етнопсихологічними та культурно-історичними 

надбаннями. 

Викладені критичні зауваження та побажання мають дискусійний 

характер, не знижують якості дисертаційної роботи, яка є оригінальним і 

самостійним завершеним науковим дослідженням. Проведений аналіз 

роботи засвідчує фахову компетентність, достатній рівень засвоєння 

авторкою методами науково-педагогічного дослідження. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота «Теорія і практика 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні (ХХ – 

початок ХХІ ст.)» за змістом, висновками, одержаними результатами 

відповідає профілю спецради Д. 58.053.03 у Тернопільському національному  
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