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1. Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки 

Актуальність дослідження Стинської Вікторії Володимирівни  зумовлена 

низкою чинників:  

а) міжнародною тенденцією постійного оновлення змісту і технологій  

професійної діяльності соціальних працівників/соціальних педагогів у зв’язку 

із розширенням напрямів, сфер, категорій клієнтів і функціонального поля 

професійної роботи соціальних працівників/соціальних педагогів; 

б) важливістю і необхідністю постійного вдосконалення професійної 

підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів до організації 

соціально-педагогічної підтримки материнству і дитинству на мікро-, мезо і 

макрорівнях практики та з різними категоріями клієнтів; 

в) постійним зростанням вимог суспільства до рівня професійної 

компетентності, умінь і навичок соціальних працівників/соціальних педагогів у 

контексті надання соціально-педагогічної підтримки материнству і дитинству. 

Актуальність рецензованої дисертації посилюється тим, що в Україні 

проблема деталізації соціально-педагогічної підтримки материнства і 

дитинства в роботі соціальних працівників/соціальних педагогів ще не 

отримала належного наукового аналізу і практичного вирішення.  

Дисертація Стинської В.В. є складовою частиною науково-

дослідницького проекту  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.  

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника (протокол № 11 від 6 грудня 

2011 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 9 від 27 листопада 

2012 р.). 

 

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в 

дисертації. 

У дисертації Вікторії Володимирівни Стинської обґрунтовано теоретико-

методологічні засади соціально-педагогічної підтримки материнства й 



дитинства в Україні, охарактеризовано соціально-педагогічну підтримку 

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

соціально-педагогічних та історико-педагогічних досліджень; проаналізовано 

досвід соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства у ряді 

зарубіжних країн; досліджено та виокремлено основні етапи розвитку 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні за 

досліджуваного періоду; вивчено особливості реалізації соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства у державному та недержавному секторах 

за доби державної незалежності; охарактеризовано практичні засади готовності 

майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів до соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні на сучасному етапі; 

визначено перспективи та рекомендації у сфері соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні у ХХІ ст. 

 

3. Нові факти, одержані здобувачем 

У дисертації детально опрацьовано теорію і розроблено практичні засади 

здійснення соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні у ХХ – на початку ХХІ ст., а також на основі визначених та 

обґрунтованих критеріїв (політичний, правовий, соціально-педагогічний та 

історико-педагогічний) визначено особливості періодизації розвитку 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні у таких 

хронологічних межах: перший (1905–1918 рр.) – зародження основоположних 

засад соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства; другий 

(1918–1945 рр.) – визначено ініціативи і реальні дії на рівні державної політики 

у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства; на 

третьому етапі (1945–1991 р.) – проаналізовано формування і реалізацію 

державної політики у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства; на четвертому етапі (1991 р. – сьогодення) – визначено практичні 

засади та здійснено діагностику готовності соціальних працівників/соціальних 

педагогів до соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні; охарактеризовано практику соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства в Україні у ХХІ ст.  

Визначено та схарактеризовано критерії (мотиваційний, змістовий та 

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

готовності майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів до 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні. 

Вивчено та проаналізовано досвід здійснення соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства у ряді країн.  

Уточнено визначення понять «материнство», «дитинство», «соціально-

педагогічна підтримка» як в історико-педагогічному, так і у соціально-

педагогічному контекстах, а також категорії «готовність соціальних 

працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства в Україні»; удосконалено методологічні засади теорії і 

практики соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства. 



Обґрунтовано та охарактеризовано теоретичні засади 

материноцентричного підходу. 

Вивчено і охарактеризовано історіографію проблеми соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні  

Визначено перспективи та рекомендації щодо вдосконалення соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства у сфері охорони здоров’я, 

освіти, у соціальній сфері на макро-, мезо- і макрорівнях. 

 

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів дослідження сприяло 

використання комплексу теоретичних і емпіричних методів наукового 

дослідження. Серед теоретичних найбільш продуктивними стали  аналіз, 

систематизація й узагальнення психолого-педагогічної та навчально-

методичної літератури з досліджуваної проблеми, які дозволили провести 

ознайомлення зі  значною джерельною базою та  спрогнозувати подальший 

науковий пошук; застосування логіко-історичного методу дозволило 

проаналізувати навчально-методичну літературу щодо соціально-педагогічної 

підтримки дитинства й материнства в Україні; проблемно-хронологічний було 

використано для визначення етапів соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства в Україні; застосування генетичного методу 

дозволило виявити умови виникнення, розвитку і трансформації соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства як суспільно-педагогічного 

явища; ретроспективний метод був використаний для осмислення різних 

аспектів історико-педагогічного досвіду досліджуваного соціально-

педагогічного феномену;  

Необхідно відзначити ефективне використання емпіричних методів 

дослідження (анкетування, опитування, бесіда, педагогічний експеримент та 

ін.) для вивчення стану готовності студентів спеціальності 231 «Соціальна 

робота» до соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства; 

прогностичний метод було застосовано для актуалізації й імплементації 

історико-педагогічного досвіду соціально-педагогічної підтримки материнства 

й дитинства на сучасному етапі. Використовувалися і такі методи дослідження 

як теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної історичної й соціально-

педагогічної літератури для розробки методології та аналізу стану 

дослідженості проблеми; аналіз архівних даних для створення цілісної картини 

розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства як 

історико-педагогічної та соціально-педагогічної категорії. 

Результати пілотної діагностичної роботи з використанням методів їх 

статистичної обробки засвідчили ефективність упровадженого авторського 

спецкурсу. 

 

5. Значення для науки і практики отриманих авторкою результатів 

Наукові здобутки В.В. Стинської, зокрема наукові і практичні засади 

концепції соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства 



складають теоретичну і методичну базу для подальших досліджень проблеми 

підвищення ефективності роботи як діючих соціальних працівників/соціальних 

педагогів, так і покращення професійної підготовки соціальних 

працівників/соціальних педагогів в Україні. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в освітній 

процес ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (довідка про впровадження № 01-13/04/56 від 20 квітня 2018 р.), 

Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка про 

впровадження № 2032-Н від 05 травня 2018 р.), Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка про 

впровадження № 01-28/790 від 14 травня 2018 р.), Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження № 

03-28/01/140 від 15 травня 2018 р.), Рівненського державного гуманітарного 

університету (довідка про впровадження № 43-01-12 від 02 квітня 2018 р.), 

Луцького педагогічного коледжу (довідка про впровадження № 158 від 24 

квітня 2018 р.), Івано-Франківської катехитичної школи «Воскресіння», 

(довідка про впровадження № 01 від 18 травня 2018 р.), Івано-Франківського 

Центру свідомого батьківства «Дівія» (довідка про впровадження № 01 від 02 

липня 2018 р.), Державного закладу «Хмельницький обласний соціальний 

центр матері і дитини» (довідка про впровадження № 45 від 04 травня 2018 р.), 

Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(довідка про впровадження № 142/1 від 16 квітня 2018 р).  

 

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації  

Результати дослідження В.В. Стинської можуть використовуватися у 

процесі підготовки нормативних документів та науково-методичного 

супроводу соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства, а також 

в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників/соціальних педагогів у закладах вищої освіти України та їх 

післядипломної освіти. 

 

7. Оцінка змісту дисертації та її завершеність  

У дисертації розкрито стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії 

та практиці, обґрунтовано методологічні засади дослідження; уточнено базові 

поняття, їх взаємозв’язки та взаємозумовленість; схарактеризовано 

концептуальні засади теорії і практики соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства; розкрито історико-педагогічні засади становлення і 

розвитку досліджуваного феномену, визначено систему покращення соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства в сучасних умовах; розроблені 

теоретичні та практичні засади підвищення ефективності процесу професійної 

підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів.  

Заслуговує на схвалення інноваційно-технологічна спрямованість 

дослідження процесу покращення системи соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства.  У дисертації обґрунтовано концептуальні основи  



покращення системи соціально-педагогічної підтримки материнства і 

дитинства як у широкому контексті (діяльність державних органів влади та 

управління), так і у вузькому (професійна діяльність соціальних 

працівників/соціальних педагогів). 

Дисертанткою встановлено, що у сфері освіти це повинні бути 

психологічні, розважально-дозвіллєві послуги, соціально-педагогічний 

супровід, соціально-педагогічний патронаж; засоби соціально-педагогічної 

профілактики, а також використання пришкільних таборів, літніх оздоровчих 

таборів, спеціалізованих дитячих закладів. Саме вони повинні реалізовувати 

функції соціалізації, соціальної адаптації, діагностичні, прогностичні, 

консультативні, захисні, профілактичні, соціально-перетворюючі, 

організаційні, фандрейзингу, педагогічного всеобучу, педагогічної пропаганди, 

сайту для батьків. Заклади професійної освіти  повинні здійснювати виплати 

соціальних стипендій, надавати матеріальну допомогу та заохочення 

студентам-батькам; забезпечувати безкоштовними обідами та проживанням у 

гуртожитку; нагородження урядовими іменними, обласними стипендіями та 

стипендіями Вченої ради університетів 

У недержавному секторі соціально-педагогічна підтримка материнства 

й дитинства реалізується через діяльність закладів дошкільної освіти, закладів 

середньої освіти та позашкільних установ приватної форми власності; за 

допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та ліцензію на право 

надання освітніх послуг або користуватися послугами соціально-педагогічного 

патронажу.  

Встановлено, що соціально-педагогічна підтримки материнства й 

дитинства у соціальній сфері реалізувалася на макро- (Міністерство соціальної 

політики України у взаємодії з МОЗ, МОН, МВС України через директорати та 

департаменти), мезо- (управління/відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, 

управління соціального захисту населення) мікрорівні (департаменти 

соціальної політики, ЦСССМД). 

Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства також 

реалізується через волонтерську діяльність, фонди, соціальні проекти, 

громадські та релігійні організації. Необхідно відзначити діяльність релігійних 

організацій, які у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства: започаткували мультидисциплінарні команди різних фахівців 

(священника, лікаря, психолога, соціального працівника/соціального педагога); 

заснували нові форми соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства (катехитичні школи, християнські табори, одноденні катехитичні 

родинні реколекції, родинні порадні та ін.), покликані надавати такі послуги: 

матеріальна допомога, медична допомога, духовне зростання, психолого-

педагогічна робота з дітьми та батьками.  

У дисертації подається характеристика критеріїв, показників і рівнів 

готовності соціальних працівників/соціальних педагогів до соціально-

педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні. В основу 

діагностичного інструментарію досліджуваного процесу покладено 

розроблений авторський курс за вибором студентів «Соціально-педагогічна 



підтримка материнства й дитинства в Україні: теорія і практика», на основі 

якого охарактеризовано критерії оцінки результативності підготовки 

соціальних працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні (мотиваційний, змістовий, 

операційний), що адаптовані для вивчення досліджуваного явища. На основі 

виділених критеріїв та показників виокремлено три рівні готовності соціальних 

працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства в Україні (високий, середній, низький). Обробка 

одержаних результатів засвідчила статистичну позитивну динаміку, що 

розроблений і запроваджений авторський курс за вибором студентів має 

практичне значення та перспективи використання у підготовці майбутніх 

соціальних працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні. 

Визначено перспективи та рекомендації, які сприятимуть успішній 

реалізації соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні 

на макрорівні (на рівні державної цільової програми, на законодавчому рівні, у 

сфері охорони здоров’я, у сфері освіти, у соціальній сфері (Мінсоцполітики)), 

мезорівні (у сфері охорони здоров’я, у сфері освіти, у соціальній сфері), 

мікрорівні (у сфері охорони здоров’я, у сфері освіти, у соціальній сфері). 

  

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих 

дисертанткою результатів, вважаємо за доцільне  назвати деякі дискусійні 

положення, а також висловити окремі зауваження і побажання: 

1. У ході дисертаційного дослідження авторка занадто захопилася 

дослідженням зазначеного феномена в історико-педагогічному контексті. Хоча 

було б варто більше зосередитися на розкритті особливостей надання 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства саме у ХХІ столітті.  

2. У вступі дисертаційного дослідження авторкою на основі аналізу 

історико-педагогічної і методичної літератури  виявлені суперечності, які, на 

думку дослідниці, мають місце в теорії і практиці соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства та актуалізують проблему розробки 

теоретичних і методичних засад реалізації зазначеної підтримки. На нашу 

думку, на сторінках дисертації дослідниці вартувало відобразити, наскільки 

отримані в процесі дослідження результати вплинули на вирішення означених 

суперечностей. 

3. Виходячи із наукового трактування поняття «соціально-педагогічна 

підтримка» нам видається недоцільним подання окремими підрозділом 

матеріалів щодо соціально-педагогічної підтримки у сфері охорони здоров’я. 

Натомість можна було більш поглиблено розглянути організацію соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства у діяльності соціальних служб 

для сім’ї, дітей і молоді, проаналізувати її ефективність та запропонувати 

способи  її вдосконалення. 

4. Нам видається, що в розділі дисертації про зарубіжний досвід 

недоцільно було подавати матеріал, що стосується ХІХ – ХХ століть, а 



натомість більш детально приділити увагу аналізу викликів, ризиків і 

тенденцій, які мають місце в сучасному світі в контексті надання соціально-

педагогічної підтримки материнству і дитинству, а також більш чітко 

акцентувати увагу саме на діяльності соціальних служб. 

5. Дисертантка стверджує, що «історичний рівень дослідження 

передбачає вивчення проблеми в історичній ретроспективі з виокремленням й 

обґрунтуванням періодів її розвитку в Україні; осмислення категорії 

«соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства», що у 

законодавстві та науковій літературі ХХ ст. підмінялося терміном «охорона 

материнства й дитинства», зміст якого охоплював соціально-політичні, правові 

та педагогічні аспекти, що зумовило її розгляд з позиції соціальної політики». 

Тобто сама ж авторка стверджує, що термін «соціально-педагогічна підтримка» 

з’явився лише із появою наукової дисципліни соціальна педагогіка. Отже, 

виникає запитання, як могла дисертантка досліджувати соціально-педагогічну 

підтримку материнства і дитинства у ХХ ст. до появи і обґрунтування поняття 

«соціально-педагогічна підтримка».  

6. У п’ятому розділі «Практичні засади підготовки соціальних працівників 

до соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні на 

сучасному етапі» дисертантка ставить завдання  «визначити стан готовності 

соціальних працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства» (с. 378 дисертації)). Проте, в цьому 

параграфі авторка визначає стан готовності до реалізації соціально-

педагогічної підтримки майбутніх, а не діючих соціальних 

працівників/соціальних педагогів (студентів і магістрантів). Отже, авторка так і 

не визначила реальний стан надання соціально-педагогічної підтримки 

працюючими  соціальними працівниками/соціальними педагогами.  

Разом з тим, висловлені зауваження і побажання не знижують загального 

позитивного враження від дисертаційного дослідження. 

 

9. Повнота викладання результатів в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації В.В. Стинської достатньо повно 

висвітлені у 40 наукових публікаціях, із них:  1 в одноосібній монографії, 2 в 

колективних монографіях, 20 в одноосібних статтях у наукових фахових 

вітчизняних виданнях, 5 у статтях в наукових періодичних закордонних 

виданнях, 1 у навчально-методичному посібнику, 11 у статтях в збірниках 

конференцій та інших виданнях.   

 

10. Ідентичність змісту автореферату і основних положень 

дисертації  

Структурна побудова і зміст автореферату ідентичні основним 

положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, наведені 

в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації 

Вікторії Володимирівни Стинської. 

 

 



 


