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Проблема соціальної підтримки інституту материнства і дитинства є 

широко охватною та акумулює результати наукових пошуків дослідників 

різних галузей. Предметне окреслення автором векторних спрямувань дає 

підстави для підтвердження актуальності та затребуваності соціально-

педагогічною теорією і практикою визначеної проблематики. Стратегію 

наукового пошуку правомірно пов’язано із історичною ретроспективою 

генезису педагогічних ідей як передумов зародження соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства; з аналізом відповідного зарубіжного 

досвіду та висвітленням практики державних і недержавних секторів в 

Україні.  

Таким чином аналіз основних позицій рецензованого дослідження дає 

змогу скласти загальне позитивне уявлення про науковий апарат роботи, її 

теоретичні засади та визначає практичну цінність зазначеної праці, що 

становить повний дослідницький цикл. 

У першому розділі «Соціально-педагогічна підтримка материнства 

та дитинства в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. як предмет соціально-

педагогічних та історичних досліджень» визначена провідна ідея, яка 

ґрунтується на тому, що соціально-педагогічну підтримку материнства і 

дитинства в Україні у ХХ – початок ХХІ ст. доцільно трактувати у науковому 

контексті у широкому значенні як напрям реалізації соціальної політики, у 

вузькому – як різновид соціально-педагогічної діяльності, а у практичному 

контексті – реалізувати на загальнодержавному, регіональному, місцевому 

рівнях, які характеризують і передбачають імплементацію історичного 



досвіду соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в 

сучасних реаліях. 

Варто вказати на чітку структуру наукового пошуку, що забезпечено 

використанням комплексу методів, які повністю узгоджувались із метою та 

конкретними завданнями дослідження. Окремо варто відзначити особливості 

використання джерельної бази, що мало вагоме значення не лише для 

виокремлення та обґрунтування хронологічних меж дослідження, а й для 

теоретичного підтвердження наявності суперечливих тенденцій у організації 

соціально – педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні. 

Особливу цінність у цьому зв’язку становлять архівні матеріали, які містять 

велику кількість законодавчих актів, даних про державну і громадську 

ініціативу у сфері охорони матері і дитини, інформацію про суспільно – 

політичні та соціально – економічні детермінанти розвитку соціально – 

педагогічної підтримки материнства і дитинства, що дало змогу оформити 

цілісне уявлення щодо окресленої проблеми. Стинська В.В. опрацьовувала 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади України, 

державного архіву Львівської, Івано – Франківської, Київської, Одеської, 

Харківської областей (с.32). 

Аналіз міжнародних документів (починаючи із Женевської декларації 

прав дитини від 26 листопада 1924 р.) здійснено із неупередженою 

інтерпретацією наукової, соціальної та практичної їх цінності. Заслуговує 

схвалення виокремлення при цьому ключових аспектів, які ємко розкривають 

сутність нормативних документів. Подібної якості наукового дослідження 

можна було досягти за умови цілісного та ретельного аналізу змісту 

нормативно – правових документів. Правомірність загального висновку про 

те, що, загалом, міжнародне законодавство заклало підґрунтя для 

формування в Україні національної нормативно-правової бази щодо 

соціально-педагогічної підтримки материнства, дитинства й сім’ї (с. 45), не 

викликає сумніву. 

Характеристика процесу формування основних засад державної сімейної 



політики поєднується із розкриттям сутності соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства (с.49–52) та підтвердженням необхідності 

посилення готовності фахівців до професійної діяльності у даній галузі. Із 

метою досягнення цілісного уявлення щодо вказаної проблеми як суто 

соціально-педагогічної  наявну джерельну базу умовно було поділено на три 

групи: дослідження з проблем материнства; праці з питань дитинства та 

доробки, у яких розкрито досвід соціально-педагогічної підтримки сім’ї.  

Об’ємне змістове наповнення проаналізоване за трьома напрямами: 

законодавчо – нормативна база; праці сучасних вітчизняних та зарубіжних 

вчених; ОПП підготовки студентів спеціальності 231 «Соціальна робота».   

Обрана стратегія наукового пошуку виявилась раціональною, оскільки 

оптимізувала аналітичний етап процесу дослідження та забезпечила 

безумовну обґрунтованість зроблених висновків. Так, до прикладу, автор, 

резюмуючи, стверджує, що у сучасній науковій літературі (юридичній, 

психологічній, медичній, соціологічній, філософській) достатньо широко 

вивчають проблеми материнства. Відтак, аналіз дисертаційних та 

монографічних педагогічних досліджень засвідчив, що дана категорія 

розглядалась у контексті дитячо-батьківських відносин та соціалізації 

жіночої молоді, але залишається не розробленою в соціально-педагогічній 

теорії і практиці (с.56). Подібний висновок зобов’язував автора до ретельного 

розгляду висвітлення, насамперед, теоретичних засад соціально-

педагогічного контексту у науково-методичній літературі. Поетапні 

узагальнення (с.59, 60, 62) слугували базою системного підтвердження того, 

що стан розробленості проблеми соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства в історико-педагогічних та соціально-педагогічних 

дослідженнях залишається малодослідженим навіть якщо не брати до уваги 

хронологічні межі. А тому подальша робота потребувала ґрунтовного аналізу 

основних категорій, розробки авторської термінології, презентації 

авторського бачення окресленої проблеми, що і було зроблено у п.1.2. 

Сформульоване завдання є широко охватним і важливо було зберегти ядро – 



соціально-педагогічний контекст на фоні народознавчого аспекту, 

академічної педагогічної науки, соціологічних досліджень, тощо. 

Автор працює звичним індуктивно-дедуктивним способом, що дає змогу 

об’ємний матеріал розподілити на логічні блоки, кожен із яких включає 

інтерпретацію змістового наповнення, виокремлення при цьому 

параметральних складників та констатацію нерозв’язаних на даний час 

проблем. Підсумком проведеного наукового аналізу є авторське визначення 

материнства (с.85), дитинства (с.90) соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства, що  представлено у широкому і вузькому значенні 

слова (с. 102). 

Методологія наукового пошуку унеможливлює однобокість, 

суб’єктивність, допускає різночитання парадигмальних підходів у межах 

досліджуваної проблеми, але виключає втрату послідовності та змішування 

значущого і другорядного в ознаках і особливостях явищ та подій, чим 

визначає загальну стратегію пізнання процесів і сфер діяльності. Визнаючи 

правомірність подібного методологічного ракурсу, автор погоджується із 

доцільністю того, що у процесі вивчення соціально – педагогічної підтримки 

материнства і дитинства необхідно використати такі методи історико-

соціально-педагогічного дослідження: конкретно – пошуковий, логіко – 

історичний, проблемно-хронологічний, генетичний, ретроспективний, 

емпіричні, прогностичний, теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної 

історичної та соціально – педагогічної літератури, якісний і кількісний аналіз 

архівних даних.  

Використані методи сприяли виокремленню рівнів методології: 

філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий (с.105). Кожен із 

визначених рівнів описаний з орієнтацією на аналіз принципів пізнання; 

методологічних підходів філософського рівня (аксіологічний, 

антропологічний, системний); загальнонаукова методологія представлена 

термінологічним, культурологічним, соціокультурним та інноваційним 

підходами; конкретнонауковий рівень представлений парадигмами, теоріями 



соціальної педагогіки та специфічними підходами. 

Беручи до уваги складність та багатогранність вказаної проблематики, 

автором представлені ідеї щодо обґрунтування материноцентричного 

підходу, основна ідея якого полягає у трактуванні соціально-педагогічної 

підтримки на макро-, мезо- й макрорівні та створення умов для реалізації 

прав матері в суспільстві й сім’ї (с. 127).  

Базисом дослідження проблеми теорії і практики соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства в Україні значною мірою слугувала 

історична ретроспектива генезису ідей вітчизняної та зарубіжної педагогічної 

думки. Можна констатувати слідування автора принципам наративного 

підходу, що забезпечило ретроспективність аналізу подій минулого через їх 

проекцію на сучасне та майбутнє; добір інформації про історико-педагогічні 

події у певному соціальному контексті; взаємозалежність історичних 

інтерпретацій і соціальних умов, у межах яких вони є важливими. 

Ідеологічна неупередженість безумовно підсилила науково-практичну 

значущість інформаційного блоку. 

У другому розділі «Зарубіжний досвід соціально-педагогічної 

підтримки материнства і дитинства» розглянуто становлення соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства в зарубіжних країна у 

першій половині ХХ ст. та реалізацію соціальної політики як напряму 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства у зарубіжних 

країнах в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

Аналіз зарубіжного досвіду автор розпочинає із констатації наявних у 

досліджуваний період у зарубіжних країнах проблем, що сприяло 

виокремленню причино-наслідкових зв’язків, а не лише описовій констатації 

фактичного матеріалу. За умови такого підходу стає зрозумілою, наприклад, 

поява перших закладів соціально-педагогічної підтримки, а саме: 

консультативні заклади для жінок і дітей.  

Авторське переосмислення зарубіжного досвіду проявляється у 

резюмуванні ідей відомих педагогів та виокремленні тих особливостей, які є 



значущими для соціально-педагогічних досліджень. Прикладом може бути 

описаний досвід Я. Корчака, М. Монтессорі, Ж.-О.Декролі, С. Френе та ін. 

(с.149-154). Варто зазначити, що системний опис діяльності відомих 

педагогів, громадських діячів, які опікувались проблемами дитинства, автор 

пов’язує із гарантуванням прав дитини, дотримуючись при цьому 

проблемно-хронометричного принципу. У підсумку зроблено обґрунтований 

висновок про те, що у першій половині ХХ ст. у більшості зарубіжних країн 

формувалася соціально-педагогічна підтримка материнства і дитинства через 

розвиток мережі: закладів охорони здоров’я, освіти та розробку 

законодавства щодо охорони прав матері і дитини. Подальші наукові 

розвідки дають підтвердження того, що поступовий розвиток соціально-

педагогічної підтримки переростає у сферу соціального забезпечення й 

соціальної роботи (с.177), суттєво у змістовому вимірі наближаючи 

дослідження до відповідності паспорту спеціальності 13.00.05 – соціальна 

педагогіка. 

Обґрунтованим є висновок автора про те, що соціально-педагогічна 

підтримка материнства і дитинства як напрям соціальної політики в другій 

половині ХХ століття у більшості зарубіжних країн мали багато спільних 

проблем та спільних ознак. Зокрема, це надання освітніх послуг дошкільними 

та позашкільними закладами у сфері освіти; запровадження медичного 

страхування; реалізація політики соціального забезпечення; функціонування 

системи соціальних служб у сфері соціальної роботи.  

Відмінності процесу реалізації соціально-педагогічної підтримки подано 

через аналіз таких сфер, як: охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення 

та соціальна робота. Вказана структурна послідовність дотримана і в 

наступних етапах дослідження. 

У третьому розділі «Періодизація розвитку соціально-педагогічної 

підтримки материнства й дитинства в Україні у ХХ – на початку 

ХХІ ст.» проаналізовано передумови зародження соціально-педагогічної 

підтримки та державні ініціативи і відповідну політику у даній сфері в 



Україні за досліджуваного періоду. 

Періодизацію розвитку соціально-педагогічної підтримки материнства і 

дитинства в Україні в ХХ ст. – на початку ХХІ ст. автор проводить з 

посиланням на суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні 

передумови, які конкретизовані і покладені в основу розроблених критеріїв: 

соціально–педагогічного, політичного, правового та історичного. У такий 

спосіб підведена теоретична основа виділених чотирьох етапів розвитку 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства упродовж 

досліджуваного періоду кожен із яких мав характерні особливості та 

відображав суттєві тенденції соціально-педагогічної теорії і практики 

(с.218).  

Аналіз державних ініціатив у сфері соціально-педагогічної підтримки 

материнства і дитинства (1918–1945 р.р.) автор розглядає за структурою: 

правова сфера, охорона здоров’я, освіта, що дає змогу суттєво 

систематизувати об’ємну інформацію.  

Опрацьовані архівні матеріали та наукові джерела були основою для 

висновку про те, що у вказаному періоді яскраво виражена профілактична 

спрямованість державних заходів, чим суттєво розширювались межі 

звичного сприймання і, фактично,  було першим кроком державних ініціатив 

у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні 

(с.228).  

Значущим висновком авторських розвідок щодо обґрунтування 

запропонованої періодизації є те, що незважаючи на відсутність терміну 

«охорона материнства і дитинства» у дорадянські часи, а термін «соціально – 

педагогічна підтримка материнства і дитинства» появився з розвитком 

соціальної педагогіки в Україні, фактично державні ініціативи у сфері 

охорони материнства і дитинства, а також механізми їхньої реалізації було 

започатковано в досліджуваний період.  

Державні ініціативи у період із 1918 по 1945 роки щодо соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства спрямовувались на розробку 



і затвердження нормативно – правових актів із боротьби з безпритульністю 

та бездоглядністю, покращення медичного обслуговування жінок і дітей, 

розширення комплексу ОХМД, розбудова дошкільних закладів, дитячих 

будинків та інтернатних закладів, організація позашкільної освіти. 

Характерною особливістю даного періоду (1945–1991 р.) є, за 

визначенням автора, те, що соціально-педагогічна підтримка материнства і 

дитинства стала справою державного значення. У цей період було суттєво 

оновлено законодавчу базу, розширено форми державної допомоги, але 

особливо відчутною є тенденція педагогізації батьківського впливу на дітей, 

організація просвіти, урізноманітнення дозвіллєвої діяльності.  

З’ясовано, що державна політика у ХХ ст. створила передумови для 

започаткування четвертого періоду (1991 р. – сьогодення – модернізація 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства), що визначив 

розвиток соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в 

Україні у ХХІ ст. у сфері забезпечення послуг і потреб матері й дитини. 

У четвертому розділі «Практика соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства у державному й недержавному секторі в 

Україні за доби державної незалежності» розглянуто шляхи реалізації 

соціально-педагогічної підтримки в Україні у сфері охорони здоров’я, освіти, 

у діяльності соціальних служб, установ, організацій.  

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

державному секторі визначалася удосконаленням нормативно-правової бази 

щодо: забезпечення дотримання прав і свобод дітей у сімейних стосунках; 

підвищення соціального статусу та охорону основних прав жінки – матері; 

заохочення до материнства. Появились нові форми надання медичних 

послуг, зокрема: Центри планування сім’ї, пересувні жіночі консультації. 

Особлива увага звертається проблемам репродуктивного здоров’я дівчаток. У 

цьому сенсі нововведенням є надання консультативної допомоги, що включає 

превентивно-профілактичні заходи та психологічну підтримку. Подібна 

практика була основою для розширення масштабів соціально – педагогічної 



діяльності на теренах українських реалій. У недержавному секторі 

започатковані міжнародні та регіональні проекти, програми та фонди.  

Специфіку соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства у 

соціальній сфері автор розкриває на основі виокремлення мезо- та 

макрорівні. Подібна практика оправдана, оскільки сприяла розмежуванню не 

лише функціональних відмінностей, а й регіональної специфіки щодо 

надання соціальних послуг. 

Особливої уваги у цей період заслуговує діяльність Центрів соціальних 

служб для молоді. Саме дана структура забезпечувала комплексну реалізацію 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства через надання 

різним категоріям дітей, сімей та молоді таких послуг як: підтримка на етапі 

соціальної адаптації, соціальне інспектування, інформаційно-консультативна 

допомога, соціально-педагогічна профілактика та супровід. Нові напрями 

соціально-педагогічної діяльності потребували пошуку інноваційних форм 

діяльності. Автор акцентує на цій проблемі особливу увагу.  

Особливу турботу становили сім’ї, діти та молодь, які потрапили у 

складні життєві обставини. Надання соціально-педагогічної підтримки цим 

категоріям надавалась за сприяння держави, громадських, благодійних і 

волонтерських організацій, соціальних служб. У зв’язку із цим 

започатковуються такі форми діяльності як реалізація соціальних проектів та 

програм; відкриваються заклади соціального обслуговування, центри 

соціально-педагогічної реабілітації; притулки для тимчасового перебування 

жінок, які зазнали насильства у сім’ї; соціальна реклама, соціальна адресна 

допомога; телефони «Довіри». 

У сфері освіти основний акцент було зроблено на забезпечення успішної 

соціалізації дітей, їхньої адаптації до нових умов; на соціально-педагогічну 

діагностику, а у разі необхідності – корекцію та соціально-педагогічну 

реабілітацію і супровід.  

Окремим напрямом дослідження було встановлено, що в Україні на 

сучасному етапі релігійні організації першими здійснили спробу 



започаткувати мультидисциплінарні команди різних фахівців та застосували 

нові форми соціально – педагогічної підтримки материнства і дитинства: 

катехитичні школи, християнські табори, одноденні катехитичні родинні 

реколекції, родинні порадні. Слушним є висновок автора про те, що подібна 

багата практика все-таки потребувала координації зі сторони фахово 

підготовлених працівників соціально-педагогічної галузі з тим, щоб не 

втратити інноваційні устремління та оптимізувати зусилля суб’єктів даної 

діяльності.  

У п’ятому розділі «Практичні засади підготовки соціальних 

працівників/соціальних педагогів до соціально-педагогічної підтримки 

материнства й дитинства в Україні на сучасному етапі» здійснено 

діагностику та проаналізовано за одержаними результатами динаміку 

розвитку компонентів готовності соціальних працівників/педагогів до 

соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства; розглянуто 

перспективи та розроблено рекомендації щодо удосконалення подібної 

діяльності. 

Пілотна діагностична робота базувалась на двох основних завданнях: 

визначити реальний стан готовності до діяльності у даній царині та 

перевірити ефективність авторського курсу за вибором студентів 

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

і практика». Етапність здійснюваних діагностичних процедур сприяла 

виокремленню ключових проблем та систематизації одержаного емпіричного 

матеріалу. Загалом до участі у пілотній діагностичній роботі було залучено 

1018 студентів п’яти закладів вищої освіти України із широко представленою 

географією (с.380), що відповідає установленим вимогам.  

Авторське трактування наукової дефініції «готовність» конкретизується 

через виокремлені компоненти: мотиваційний, змістовий, операційний. 

(с.383). З метою одержання достовірних даних на етапі проведення 

діагностичних процедур, автором було залучено експертів з числа викладачів 

ЗВО, соціальних працівників/педагогів та комплектування контрольних і 



експериментальних груп. Розроблена авторська анкета на визначення рівня 

готовності майбутніх соціальних працівників/педагогів включала 40 

запитань, за результатами якої вдалось окреслити основні проблеми: 

недостатню дефінітивну обізнаність майбутніх фахівців; низький рівень 

знань історичних тенденцій соціально-педагогічної підтримки материнства і 

дитинства в Україні. На тлі сказаного об’єктивним видавалось побажання 

опитуваних ввести спеціальну навчальну дисципліну з метою ґрунтовного 

ознайомлення із зазначеною проблемою. Підтвердженням подібної 

доцільності був також аналіз навчальних планів спеціальності «Соціальна 

робота» (с.396–398).  

Апробація авторського курсу з вибором студентів підтвердила 

креативну позицію та методичні можливості щодо урізноманітнення не лише 

змістового наповнення занять, а й інноваційного технологічного 

забезпечення процесу професійного становлення майбутніх фахівців. Тому 

обґрунтованими є одержані результати завершального етапу 

експериментальної роботи, які підтвердили позитивну динаміку за всіма 

компонентами студентів експериментальних груп у порівнянні із 

контрольними (с.413).  

Пропозиції автора відносно перспектив удосконалення соціально-

педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні мають насправді 

узагальнений, системний характер і включають рекомендацію на макро-, 

мезо- та мікрорівні. Кожна позиція конкретизована у вимірі законодавчого 

забезпечення, у сфері охорони здоров’я та освіти і у соціальній галузі.  

Оцінюючи дисертаційне дослідження Стинської Вікторії Володимирівни 

на тему «Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки материнства й 

дитинства в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)», поданого на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – 

соціальна педагогіка як самостійне і таке, що незаперечно має наукову 

новизну та практичне значення у порядку наукової дискусії вважаємо за 

необхідне висловити окремі міркування: 



- зміст провідної ідеї (с.30) доцільно було б розширити 

включенням широко представленого у роботі зарубіжного досвіду організації 

соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства досліджуваного 

періоду; 

- варто вказати на певну хронологічну хаотичність у розкритті 

методологічних підходів (п.1.3), що частково унеможливило чітке 

виокремлення соціально-педагогічного контексту на тлі історико-

педагогічних досліджень;  

- у продовження сказаного зауважуємо можливу доцільність 

узгодити співмірність категорій «принципи та підходи фундаментальної 

методології» (с.106) та методологічні підходи філософського рівня (с.108); 

- добра спроба представити авторські ідеї щодо обґрунтування 

материноцентричного підходу, як одного із ключових у контексті 

досліджуваної проблеми (с.126 –127), може сприйматись лише як сукупність 

компонентів, констатація яких не має продовження на основі розкриття 

механізмів їх реалізації, тим більше через соціально-педагогічні технології з 

урахуванням специфіки соціально-педагогічної діяльності; 

- подана у роботі історична ретроспектива генезису педагогічних 

ідей (п.1.4) незаперечно охоплює багатий фактичний матеріал, одначе, 

відповідно до завдань дослідження, бажано було б ширше послуговуватись 

принципом діахронії (с.133); 

- опис показників виокремлених критеріїв готовності майбутніх 

фахівців до реалізації завдань соціально-педагогічної підтримки материнства 

і дитинства, як і рівнів сформованості (с.383–389), мав би базуватись на 

результатах власних проведених діагностичних процедур. 

Наведені міркування не знижують теоретичної і практичної значущості 

рецензованого дисертаційного дослідження, яка полягає у комплексному 

розгляді наукової проблеми, що може бути основою  формування нової 

державної програми соціально – педагогічної підтримки материнства і 

дитинства  в  Україні  на  основі  врахування  зарубіжного  та  вітчизняного  



 


