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

відповідних галузей науки. 

Актуальність дослідження Беати Анни Пєхоти зумовлена низкою 

чинників: поширенням в сучасних умовах явища маргіналізації сімей; 

важливістю своєчасного виявлення маргінальних сімей та активізації 

взаємодії соціальних і соціально-педагогічних установ щодо попередження 

ускладнень процесів соціалізації дітей, що виховуються в таких сім’ях; 

потребою соціально-педагогічної підтримки та соціально-педагогічного 

супроводу дітей із маргінальних сімей та відсутністю теоретичних і 

практичних напрацювань щодо проектування і створення для них 

інноваційного соціально-виховного середовища на основі партнерської 

взаємодії соціальних і соціально-педагогічних установ. Адже власне 

соціальні і соціально-педагогічні установи покликані оперативно реагувати 

на суспільні негаразди, сприяти розвитку індивідів, сімей, громад, 

досягнення соціальної справедливості й покращення умов життя дітей, 

особливо для дітей  із маргінальних сімей.  

Актуальність рецензованої дисертації зумовлена ще й тим фактом, що в 

українському науково-педагогічному просторі проблема  теоретичних і 

практичних  засад соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 

сімей  в Польщі не була предметом спеціального дослідження.  

Дослідження Б. А. Пєхоти є частиною науково-дослідних тем 

лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН 

України «Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в 

загальноосвітньому навчальному закладі» (державний номер реєстрації 

0115U002260) і кафедри соціальної і ресоціалізаційної педагогіки 

Жешівського Університету (Республіка Польща) «Соціальна інтеграція 

маргінальних осіб» (номер теми дослідження PE/WP/IV/pb). Тему 

дослідження затверджено рішенням вченої ради Інституту проблем 



виховання НАПН України (протокол № 6 від 25 травня 2015 р.) й узгоджено 

в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 15 грудня 2015 р.). 

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в 

дисертації. 

У дисертації Б. А. Пєхоти цілісно та системно досліджено проблему 

соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями у Польщі, 

обґрунтовано її теоретико-методологічні засади, що базуються на 

полінауковому підході з використанням філософського, соціологічного, 

педагогічного та психологічного контекстів;  

Одним із найбільш істотних наукових результатів дисертації є розробка 

дослідницею концепції соціально-педагогічної роботи з маргінальними 

сім’ями, що визначає умови і чинники оптимізації взаємодії особистості і 

навколишнього світу та теоретичне обґрунтування,  розробка і апробація 

проекту соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей; 

обґрунтування етапів його реалізації, спрямованих на забезпечення 

формування та розвиток потреб, ціннісних орієнтирів і мотивів особистості в 

конструктивній взаємодії із середовищем, актуалізацію потенціалу, 

використання нових способів соціальної активності, що упереджує соціальну 

ізоляцію як дітей із маргінальних сімей так і власне маргінальних родин. 

Дисертанткою розкрито суть соціально-педагогічної роботи з дітьми із 

маргінальних сімей як процесу надання їм різних видів допомоги і 

підтримки, спрямованої на соціальний захист, покращення умов їхнього 

життя та соціального самопочуття, оптимізацію соціальних відносин з 

урахуванням вікових та індивідуальних можливостей і специфічних потреб. 

Дослідницею проаналізовано стан соціально-педагогічної роботи з 

дітьми із маргінальних сімей в соціалізаційних установах та проаналізовано  

сучасні підходи до створення соціально-виховного середовища у громаді. 

У дисертації подальшого розвитку набула теорія педагогічного 

проектування соціально-виховного середовища, системоутворювальним 

фактором якої є соціалізація особистості; розширення суб’єктності 

соціально-педагогічної роботи в системі освіти, зокрема соціально-виховного 

середовища; уявлення про сутність, зміст форми і методи сучасного 

сімейного виховання, сімейні цінності, ідеал стосовно дитини та батьків, 

особливості ціннісних взаємовідносин батьків і дітей; уявлення про роль 

неурядових організацій у розвитку нових форм сімейного виховання, 

формування батьківської компетентності та шляхи оптимізації рішень 

сімейних виховних проблем; пріоритетні шляхи використання результатів 

дослідження у позанаціональному освітньому просторі. 



3. Нові факти, одержані здобувачем. 

Дисертаційна робота Беати Анни Пєхоти є комплексним педагогічним 

дослідженням, у якому здійснено  науковий аналіз проблем сімейного 

виховання в контексті системного, культурологічного, діяльнісного, 

феноменологічного, антропологічного, середовищного підходів.  

Дисертанткою визначено та обґрунтовано структурні компоненти 

соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей 

(концептуальний, організаційно-структурний, діагностично-проектувальний, 

духовно-моральний, інтерактивно-комунікативний, управлінський і 

нормативно-правовий) у їх тісному взаємозв’язку; розроблено критерії 

оцінки ефективності соціально-виховного середовища (відповідність 

механізму соціально-педагогічної роботи умовам та можливостям соціально-

виховного середовища; варіативність соціально-педагогічних технологій; 

конструктивна взаємодія всіх учасників соціально-педагогічної діяльності; 

соціальна самоідентифікація маргінальних сімей; прагнення маргінальних 

сімей до проектно-творчої діяльності); визначено загрози соціального 

виключення дітей, розвитку їх маргінальної схильності та можливості 

педагогічної профілактики маргіналізації дітей; виокремлено індикатори 

контролю явища маргіналізації;  розширено уявлення про сутність, зміст 

форми і методи сучасного сімейного виховання, сімейні цінності, ідеал 

стосовно дитини та батьків, особливості ціннісних взаємовідносин батьків і 

дітей; уявлення про роль неурядових організацій у розвитку нових форм 

сімейного виховання, формування батьківської компетентності та шляхи 

оптимізації рішень сімейних виховних проблем.  

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій Беати Анни 

Пєхоти є підставою для висновку про наукову обґрунтованість й 

достовірність викладених автором результатів.  

Ґрунтовне вивчення джерельної бази (880 найменувань), здійснене 

здобувачкою, уможливили виокремлення обґрунтованих суперечностей, на 

розв’язання яких було спрямовано дослідження. Аналіз зазначених джерел 

дав змогу дисертантці досить об’ємно висвітлити сукупність аспектів 

досліджуваної проблеми, зокрема обґрунтувати теоретико-методологічні 

засади соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями; визначити 

загрози соціального виключення дітей, розвитку їхньої маргінальної 

схильності, передбачити можливості педагогічної профілактики 

маргіналізації дітей; розробити концепцію соціально-педагогічної роботи з 



маргінальними сім’ями в Республіці Польща; обґрунтувати, розробити та 

апробувати проект соціально-виховного середовища для дітей із 

маргінальних сімей у громаді. 

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів сприяло 

застосування комплексу теоретичних і емпіричних методів наукового 

дослідження. Дослідницею, зокрема, були використані такі теоретичні 

методи: концептуальний аналіз, аналіз і синтез наукових джерел, 

законодавчої бази, змісту соціальних проектів – для визначення 

категоріального апарату, концептуальних ідей дослідження, пріоритетів 

сімейної політики; абстрагування, узагальнення, систематизація, 

проектування, структурування – з метою обґрунтування проекту соціально-

виховного середовища для дітей із маргінальних сімей; порівняння – для 

визначення особливостей наукових підходів; оброблення первинних даних; 

дедукції і індукції – для обґрунтування логіки дослідження, уточнення 

вихідних позицій, перевірки гіпотези, формулювання авторських дефініцій; 

експлікації – для підтвердження теоретичних положень виявленими фактами і 

пояснення фактів теоретичними положеннями; інтерпретації – для уточнення 

змісту термінів, визначення авторської позиції, пояснення різних сімейних 

ситуацій та особливостей соціальної роботи  та емпіричні методи 

дослідження: педагогічне спостереження (поведінка, висловлювання, 

проведення дозвілля; ігрова діяльність дітей і т.п.), соціально-педагогічне 

обстеження, опитування (анкетування, тестування, інтерв’ю), бесіди, з метою 

з’ясування світоглядних установок, соціальних очікувань, життєвих 

цінностей маргінальних сімей, стилів і способів їх соціального 

функціонування, особливостей сімейної субкультури і виховних сімейних 

практик. 

Вибір методів дослідження зумовлений визначеною метою й 

адекватний завданням, які в процесі дослідження поставила перед собою і на 

вирішення яких були спрямовані зусилля  авторки дисертації. Отримані дані 

та результати їх опрацювання вказують на ефективність результатів 

дослідження. 

Новизна і вірогідність загальних висновків дисертації підтверджуються 

обґрунтованими результатами дослідження, здійсненого дисертанткою, і 

загалом не викликають сумніву.  

Дисертацію Беати Анни Пєхоти написано на належному науковому 

рівні. Здобувачка володіє теорією проблеми і методами її дослідження. 

Позитивне враження справляє оформлення роботи, вміщені в ній графічні 

матеріали.  



Зміст автореферату відображає зміст дисертації та досить ємко 

висвітлює суттєві її аспекти, основні положення та висновки.  

Рівень апробації результатів дослідження є також достатнім і 

підтверджується участю дисертантки у понад 40 науково-практичних 

конференціях різного рівня.  

5. Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 

Значення одержаних результатів для педагогічної науки визначається, 

передусім тим, що наукові здобутки дослідження Б. А. Пєхоти, зокрема 

підходи щодо системного дослідження проблеми соціально-педагогічної 

роботи з маргінальними сім’ями у Польщі, виявлені сучасні тенденції 

створення соціально-виховного середовища у громаді, розроблена концепція 

соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями, що визначає умови і 

чинники оптимізації взаємодії особистості і навколишнього світу та 

обґрунтування соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей 

як процесу надання їм різних видів допомоги і підтримки, спрямованої на 

соціальний захист, покращення умов їхнього життя та соціального 

самопочуття, оптимізацію соціальних відносин складають теоретичну і 

методичну базу для подальших досліджень з проблеми соціально-

педагогічної роботи з маргінальними сім’ями. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження Б. А. Пєхоти 

полягає у розробленні навчальних програм та планів досліджень в галузі 

соціальної педагогіки з предметів: «Соціальні патології», «Методи соціальної 

роботи», «Методологія догляду та освіти», «Сучасні концепції роботи по 

догляду і соціальні послуги», «Інститути превентивної та соціальної 

допомоги», «Основи педагогіки вулиці», «Проектування соціальних та 

опікунських заходів», «Профілактика соціальної патології», «Соціальна 

робота і соціальні послуги», «Соціальна профілактика», «Профілактичні 

програми», «Соціальний проект», «Аксіологія в соціальній профілактиці та 

ресоціалізації», «Установи соціальної допомоги в постпрофілактиці», «Теорії 

соціальної допомоги», «Проектування профілактичних і реабілітаційних 

взаємодій», «Соціальна робота і соціальні послуги» тощо; розробленні та 

експериментальній апробації пакету методик соціально-педагогічної 

діагностики дітей із маргінальних сімей. Отримані автором результати мають 

значення для розвитку соціально-педагогічної науки і практики та можуть 

бути використані з метою вдосконалення процесу професійної підготовки 

фахівців соціальної сфери. 

Слід зазначити, що результати дослідження Беати Анни Пєхоти 

впроваджено у:  проектну діяльність Міського центру соціального захисту в 



м. Санок (рекомендація від 26.09.2017 р.), освітній процес Спеціалізованого 

навчально-освітнього центру в м. Стшижув (рекомендація від 26.09.2017 р.), 

Центру практичного навчання в с. Добжехув (рекомендація від 06.10.2017 р.), 

Державної Вищої Професійної Школи імені Станіслава Пігоня в Кросно 

(рекомендація від 12.11.2017 р.), Добровільного трудового загону 9-9 

(рекомендація від 04.09.2017 р.), Добровільного загону 9-13 

(рекомендація від 14.09.2017 р.), Київської державної академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (довідка № 4 від 

14.11.2017 р.), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

(довідка № 2 від 04.09.2017 р.), Інституту обдарованої дитини НАПН України 

(довідка № 9 від 31.10.2017 р.), Мукачівського державного університету 

(довідка № 2 від 14.11.2017 р.), Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 5 від 01.11.2017 р.), 

Національного транспортного університету (довідка № 4 від 4.09.2017 р.), 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (довідка № 2 

від 13.11.2017 р.). 

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації.  

Теоретичні положення та обґрунтовані рекомендації щодо соціально-

педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі, висновки 

можуть застосовуватися у діяльності соціальних і соціально-педагогічних 

закладів, що працюють з маргінальними сім’ями та їх дітьми; у процесі 

розроблення нормативних документів, створенні науково-методичного 

супроводу для підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів в 

закладах вищої освіти, для керівників соціальних служб і фахівців-практиків 

соціальної і соціально-педагогічної роботи з дітьми та  сім’ями. 

7. Оцінка змісту дисертації та її завершеність.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, значною мірою забезпечуються структурою 

роботи, яка відображає точку зору дослідниці. Дисертація складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків 

та списку використаних джерел. Логіка і послідовність викладу тексту праці 

відповідає вирішенню поставлених завдань дослідження. 

Складний, інтегративний характер предмету дослідження обумовили 

особливості розроблення його теоретико-методологічних засад, які у 

дисертації визначено на трьох рівнях – методологічному, теоретичному і 

практичному.  

Методологічний рівень відображає взаємозв’язок наукових положень 



щодо специфіки маргінальних сімей та особливостей соціально-педагогічної 

роботи з дітьми із маргінальних сімей.  Теоретичний рівень забезпечує аналіз 

вихідних категорій, дефініцій, чинників здійснення соціально-педагогічної 

роботи з дітьми із маргінальних сімей, сприяє визначенню суті 

досліджуваного феномену, уточненню змістовно-структурної характеристики 

зазначеної діяльності щодо дітей з маргінальних сімей та їх батьків; 

обґрунтуванню проекту соціально-виховного середовища і соціально-

педагогічних умов ефективної його реалізації. Технологічний рівень 

відображає етапи реалізації проекту соціально-виховного середовища для 

дітей із маргінальних сімей:. 

У дисертації розкрито стан досліджуваної проблеми в педагогічній 

теорії та практиці, обґрунтовано методологічні засади дослідження; уточнено 

базові поняття, їх взаємозв’язки та взаємозумовленість Б. А. Пєхота 

демонструє належну структурованість наукового мислення. 

У роботі представлено досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми в 

Республіці Польща; розкрито сутність поняття «соціально-педагогічна 

робота з дітьми із маргінальних сімей»; презентовано проект організації 

соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей у громаді; 

обґрунтовано вибір методів профілактичної роботи з маргінальними сім’ями. 

Завдяки синтезу наукових підходів досліджено об’єктивні і суб’єктивні 

тенденції, які безпосередньо пов’язані зі структурними змінами в сучасній 

польській родині та зумовлюють проблемний характер її виховних впливів. 

Дослідницею схарактеризовані об’єктивні і суб’єктивні тенденції, які 

безпосередньо пов’язані зі структурними змінами в сучасній польській 

родині та зумовлюють проблемний характер її виховних впливів.  

Нам імпонує обґрунтована дослідницею концепція соціально-

педагогічної роботи з маргінальними сім’ями, яка передбачає управління 

самоорганізацією їх безперервного навчання у формальних (formal), 

неформальних (non-formal), інформальних (informal) способах навчання; 

особистісний розвиток батьків і дітей; орієнтацію на задоволення природних 

(біологічних), соціальних (суспільно-трудових) і духовних (культурних) 

потреб дітей у цьому процесі. 

Ми поділяємо наукову позицію дослідниці стосовно того, що  заклади 

освіти, навчання і виховання дітей із маргінальних сімей мають 

реалізовувати нові соціально-педагогічні завдання, зумовлені змінами в 

соціумі та необхідністю пристосування підростаючого покоління до сучасної 

реальності та викликів, які вона ставить перед кожною молодою людиною. 

Нам імпонує наукова позиція дослідниці стосовно необхідності і 

доцільності упровадження  новітнього напряму соціальної роботи з дітьми із 



маргінальних сімей, який би дав можливість коригування «маргінальної 

схильності» у спеціально організованому середовищі. Вирішення цього 

непростого завдання дослідниця представляє через педагогічне проектування 

соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей. 

Ґрунтуючись на теоретичних положеннях польських дослідників 

дослідницею виокремлено проблеми, на які необхідно зважати при складанні 

програми соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальною 

схильністю та сформульовано перспективні напрями розроблення науково-

методичного супроводу організації соціального розвитку дітей із 

маргінальною схильністю. Дослідницею визначено провідні фактори, які 

зумовлюють проблемність інтеграції дітей із маргінальних сімей в 

суспільство (соціально-культурні, економічні, сімейні, педагогічні, 

індивідуальні). Ми поділяємо думку дослідниці стосовно того, що завдання 

соціального педагога полягає у виявленні причинно-наслідкових зв’язків, що 

спричинили таке соціальне становище сім’ї, використовувати адекватні 

методи і засоби успішної соціалізації дітей із означених сімей. 

Організацію соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 

сімей дослідницею представлено як інтеграційний тип технологій. Таке 

розуміння соціально-педагогічної діяльності сприяло вивченню як об’єкта 

(дітей із маргінальних сімей), так і суб’єкта (вплив оточення дітей з 

маргінальних сімей) у взаємодії, в якій можливе використання їх творчого 

потенціалу. 

Дослідниця обґрунтовує, що соціально-виховне середовище для дітей з 

маргінальних сімей вимагає інтеграції трьох взаємопов’язаних і 

взаємодоповнювальних напрямів (модулів) соціально-педагогічної роботи: 

перший – соціально-педагогічна робота з дітьми із маргінальних сімей 

(соціалізація); другий модуль – соціально-педагогічна робота з маргінальною 

молоддю (профорієнтація) – забезпечення процесу соціальної адаптації та 

соціальної інтеграції з метою розкриття індивідуально заданих здібностей за 

умови прийняття дитиною інтересів і норм суспільства для участі в його 

подальшому активному перетворенні в діяльності суб’єкта, що гарантує 

самоактуалізацію; третій модуль – соціально-педагогічна робота з батьками 

(опікунами) із маргінальних сімей (просвіта) – неформальна освіта з 

урахуванням проблем, потреб і особливостей функціонування родини. 

Дослідницею теоретично обґрунтовано проект соціально-виховного 

середовища для дітей із маргінальних сімей; схарактеризовано послідовність 

дій його реалізації, а також специфіку використання методів, форм і засобів 

виховання дітей із маргінальних сімей; визначено пріоритетні шляхи 

упровадження результатів дослідження в європейському освітньому 



просторі. 

Позитивним є той факт, що на основі аналізу діяльності соціальних 

педагогів Польщі за трьома провідними напрямками (опікунсько-виховна, 

ресоціалізація, соціально-культурна анімація) дослідницею здійснено спробу  

схаратеризувати проблему підготовки і формування готовності фахівців до 

соціально-педагогічної роботи з  маргінальними сім’ями та їх дітьми. 

Цінним, на наш погляд, є практичне значення результатів дослідження, 

що полягає у: 

 впровадженні проекту соціально-виховного середовища для дітей із 

маргінальних сімей в установах соціалізації Польщі;  

 розробленні (у співавторстві) українсько-польського науково-

дослідницького проекту «Дослідження актуальних проблем особистості в 

сучасному європейському просторі» (№ 2/2016); 

 розробленні лекцій у рамках програми Еразмус за темами: 

1) «Особливості маргінальної схильності дітей: специфічні потреби в 

освітньому середовищі» (Прешов, Словаччина, 2014); 2) «Шляхи вирішення 

проблеми виховання дітей із маргінальних сімей шляхом вдосконалення 

загальноосвітнього середовища», «Співпраця школи з батьками учнів» 

(Прешов, Словаччина, 2014); 3) «Презентація різноманітних освітніх проблем 

і профілактичних способів, що обмежують явища соціальних патологій в 

Республіці Польща» (Львів, Україна, 2017); розробленні для дітей із 

маргінальних сімей лекції на тему: «Причини і загрози дитячої проституції, а 

також форми допомоги її жертвам» (Ясло, Республіка Польща, 2015); 

 розробленні забезпечення процесу підготовки майбутніх працівників 

соціальної сфери до соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 

сімей: монографії: «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з 

маргінальними сім’ями»; «Патології соціального середовища по догляду за 

дитиною: небезпеки, профілактика, виховання, освіта, соціальна робота 

(українсько-польський контекст)» («Patologie społeczne w środowisku 

wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna 

(konteksty ukraińsko-polskie)») (співредактор); «Освіта, виховання, соціальна 

робота – українсько-польські теоретичні роздуми» («Edukacja, wychowanie, 

praca socjalna-ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne») (співредактор); 

 забезпеченні процесу підготовки майбутніх соціальних працівників 

до соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями: науково-

методичні посібники: «Вибрані проблеми соціальної педагогіки та соціальної 

роботи» (співредактор); «Теоретичні та практичні аспекти соціальної 

роботи»; «Людина в небезпечній ситуації. Багатовимірні аспекти соціальної 

патології» (у співавторстві); 



 розробленні навчальних програм та планів досліджень в галузі 

соціальної педагогіки з предметів: «Соціальні патології», «Методи соціальної 

роботи», «Методологія догляду та освіти», «Сучасні концепції роботи по 

догляду і соціальні послуги», «Інститути превентивної та соціальної 

допомоги», «Основи педагогіки вулиці», «Проектування соціальних та 

опікунських заходів», «Профілактика соціальної патології», «Соціальна 

робота і соціальні послуги», «Соціальна профілактика», «Профілактичні 

програми», «Соціальний проект», «Аксіологія в соціальній профілактиці та 

ресоціалізації», «Установи соціальної допомоги в постпрофілактиці», «Теорії 

соціальної допомоги», «Проектування профілактичних і реабілітаційних 

взаємодій», «Соціальна робота і соціальні послуги» тощо; розробленні та 

експериментальній апробації пакету методик соціально-педагогічної 

діагностики дітей із маргінальних сімей; 

 розробленні та заснуванні нової спеціальності «Соціальна педагогіка 

із соціальною терапією» (у співпраці); 

 забезпеченні якості освіти (член Програмного комітету для 

забезпечення якості освіти на термін 2016–2020 рр. – загальний академічний 

профіль для Педагогіки Жешівського Університету в Республіці Польща). 

У мовностилістичному оформленні дисертації враховано особливості 

наукового стилю мовлення. Логічну структурованість роботи забезпечують  

висновки та узагальнення, а також унаочнюють рисунки і таблиці. 

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 першому розділі дисертації «Теоретические основы социально-

педагогической работы с маргинальными семьями» дослідниці вартувало 

звернути увагу не тільки на аналіз окремих тверджень науковців, але й вийти 

на класифікацію маргінальних сімей, що значно полегшило б і 

конкретизувало розкриття суті й основних спрямувань соціально-

педагогічної роботи з ними. Потребує уточнення поняття «діти з 

маргінальних сімей» (чи дисертантка мала на увазі лише дітей з сімей 

громадян Республіки Польща, чи також дітей з сімей біженців і мігрантів). 

2. Виходячи із логіки дослідження нам видається, що доцільно було  

б поміняти місцями третє і четверте завдання дослідження, тобто спочатку 

з’ясувати стан соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей 

в інституційних середовищах Польщі, а уже потім переходити до розробки й 



обґрунтування концепції соціально-педагогічної роботи з маргінальними 

сім’ями в Республіці Польща. 

3. Вважаємо, що при аналізі досвіду соціально-педагогічної роботи 

з дітьми із маргінальних сімей у підрозділі «Опыт социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей» дослідниці вартувало більш чітко 

визначитися з критеріями, показниками, за якими здійснювався аналіз 

наявного досвіду, що сприяло б чіткості й логічності його проведення. 

4. Робота носила б більш довершений характер, якби дослідниця 

здійснила аналіз зарубіжного досвіду соціальної і соціально-педагогічної 

роботи з дітьми із маргінальних сімей, що дало б змогу: по-перше, 

узагальнити й використати прогресивні ідеї цього досвіду при осмисленні 

концептуальних засад організації соціально-педагогічної роботи з дітьми із 

маргінальних сімей в Республіці Польща; по-друге, такий матеріал дав би 

можливість краще визначити прогностичні аспекти упровадження 

результатів здійсненого дослідження.  

5. Дискусійним видається визначення й обґрунтування дослідницею 

структурних компонентів соціально-виховного середовища для дітей із 

маргінальних сімей. Виходячи із логіки розуміння суті і призначення 

виокремлення структурних компонентів соціально-виховного середовища, 

нам видається дещо нелогічними виокремлення серед концептуального, 

організаційно-структурного, діагностично-проектувального, духовно-

морального, інтерактивно-комунікативного, управлінського і нормативно-

правового такого компонента як організаційно-структурний. 

6. На нашу думку, при аналізі упровадження проекту створення 

соціально-виховного середовища для дітей з маргінальних сімей в Республіці 

Польща дослідниці вартувало (поряд з аналізом послідовності дій щодо його 

реалізації, а також специфіки використання форм, методів і засобів 

виховного впливу на дітей із маргінальних сімей) більше уваги звернути на 

розкриття ризиків і проблемних аспектів, які виникали у процесі здійснення 

дослідно-експериментальної роботи та розкриття способів залучення 

матеріально-технічних і людських ресурсів для досягнення поставленої мети. 

7. Спостерігається певна невідповідність між назвою і змістовим 

наповненням підрозділу 5.3 дисертаційного дослідження – «Внедрение 

результатов исследования в европейском образовательном пространстве». 

Дослідниця у цьому підрозділі головну увагу зосередила на порівнянні 

українського й польського досвіду соціальної роботи з маргіналізованими 

сім’ями, а фактично мала б розкривати бачення  упровадження результатів 

здійсненого дослідження в інших країнах на макро-, меза- та мікрорівнях 

соціальної і соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей. 



8. Позитивно оцінюючи напрацювання дослідниці щодо 

здійсненого нею аналізу діяльності соціальних педагогів Польщі за трьома 

провідними напрямами (опікунсько-виховна, ресоціалізація, соціально-

культурна анімація) і формування готовності їх до професійної діяльності, 

маємо зауваження щодо трактування поняття «професійна готовність  

фахівця до роботи з маргінальними сім’ями». Дослідниця його трактує як 

«цілісне утворення, що охоплює професійно значущі якості особистості, 

стійку мотивацію до майбутньої діяльності, сукупність професійно 

орієнтованих знань, умінь і навичок, а також досвід їх застосування з метою 

визначення подальших шляхів підвищення психічного, духовного, 

соціального і фізичного здоров’я населення». На нашу думку таке 

тлумачення носить дещо узагальнений характер і не відображає у повній мірі 

особливі характеристики готовності фахівця до роботи власне з 

маргінальними сім’ями та їх дітьми. 

9. Повнота викладання результатів в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації Беати Анни Пєхоти, достатньо повно 

висвітлені у 113 публікаціях, із яких 111 – одноосібні: 2 монографії, 29 

статей у наукових фахових виданнях України, 20 статей у зарубіжних 

періодичних наукових виданнях, 48 статей і тез у збірниках матеріалів 

конференцій, які додатково відображають наукові результати дисертації, 12 

статей в інших виданнях.. Наукові положення, висновки та рекомендації 

достатньо повно викладено в означених друкованих працях.  

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 Беати Анни Пєхоти. 

11. Висновок. 

Логіка дослідження, послідовність викладу та доказовість положень і 

висновків – це ті характеристики, які надають дисертаційному дослідженню 

цілісності, повноти, завершеності. Не викликає сумніву теоретичне і 

практичне значення проведеного дослідження, оскільки отримані результати 

та представлені узагальнення заслуговують на впровадження у процесі 

професійної підготовки  майбутніх фахівців соціальної сфери.  

Висновки сформульовані дисертанткою чітко і повно, розкривають за 

поставленими в роботі завданнями основні надбання та результати  



 


