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Актуальність теми дослідження
Суспільно-політичні процеси, що відбуваються в незалежній Україні на 

сучасному етапі державотворення, доводять потребу активного вивчення й 
компаративної інтерпретації досвіду професійної діяльності у соціальній сфері 
країн європейської спільноти, з яких Республіка Польща виявляється 
найближчою для нас не лише територіально, а й мериторично. Актуалізуючи 
проблему соціальної роботи з маргінальними прошарками населення в 
сучасному соціумі, дослідники пропонують не лише суто методологічні, але й 
технологічні чи методичні механізми розвитку соціально консолідованих 
суспільств з усталеними механізмами соціальної опіки, системними 
аксіологічними імперативами, глобальними підходами до локальних соціальних 
груп маргінального змісту.

З огляду на це, актуальність дослідження пані Беати Анни Пєхоти, 
присвяченого аналізу концептуальних засад педагогічного проектування 
соціальної роботи з маргіналізованими родинами у Польщі, не викликає 
сумнівів. Варто також відзначити відповідність теми дисертаційного 
дослідження комплексній науково-дослідній темі Інституту проблем виховання 
НАГІН України «Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді в 
загальноосвітньому навчальному закладі», та кафедри соціальної і 
ресоціалізаційної педагогіки Жешівського Університету (Республіка Польща) 
«Соціальна інтеграція маргінальних осіб».

Матеріали дисертації можуть бути корисними для забезпечення процесу 
соціалізації особистості на різних етапах її розвитку в інституціональному 
середовищі (родина, заклад освіти, соціальні заклади, інститут права, інститут 
держави тощо). Авторкою запропоновано науково виважені підходи до 
розуміння маргінальності на підставі ґрунтовного аналізу зарубіжних наукових 
теорій і кращих практик соціальної роботи (американських, британських, 
німецьких, скандинавських, польських). Заслуговує на увагу виокремлення ролі і 
значення соціального працівника в організації, діагностиці, технологічному



забезпеченні соціальної опіки й захисту маргінальних сімей в Республіці 
Польща.

Наукова новизна одержаних результатів
У дисертації представлено всі необхідні складники наукової новизни 

отриманих у процесі дослідження результатів, до підтверджують вимоги до 
дисертаційних досліджень, поданих на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
До найбільш істотних наукових результатів, що вперше представлені в 
дисертації пані Беати Пєхоти, варто віднести: цілісний та системний аналіз 
проблеми соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями у Польщі (на 
методологічному, теоретичному й технологічному рівні); глибокий аналіз стану 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в соціалізаційних 
установах Республіки Польща; виокремлення ролі та місця територіальної 
громади в організації соціальної роботи з маргінальними сім’ями; розробку 
концепції соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями, що визначає 
умови і чинники оптимізації взаємодії особистості і навколишнього світу; 
проектування соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей 
та його компонентів; розробку критеріїв оцінки ефективності соціально- 
виховного середовища; прагнення маргінальних сімей до проектно-творчої 
діяльності); визначення проблем, ризиків та індикаторів соціального 
виключення дітей, розвитку їх маргінальної схильності та можливості 
педагогічної профілактики маргіналізації дітей.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Оцінка змісту та завершеності дисертації

Ознайомлення з текстом дисертації Б.А.Пєхоти засвідчує використання 
дисертанткою міждисциплінарного підходу до вивчення проблеми маргіналізації 
в сімейному середовищі та середовищі територіальних громад Республіки 
Польща в історичному, нормативно-правовому, соціокультурному та 
загальнофілософському контекстах. Аналіз змісту дисертації та її завершеності 
свідчить про те, що робота Пєхоти Бети Анни «Теорія і практика соціально- 
педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі» має чітку логічну 
структуру, зумовлену метою й завданнями дослідження, складається з п’яти 
розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 
(880 найменувань), 12 додатків. Загальний обсяг дисертації -  547 сторінок, 
основний текст викладено на 368 сторінках рукопису, що відповідає сучасним 
технічним вимогам до докторських дисертацій у галузі суспільних і 
гуманітарних наук.



Коректно визначено провідні завдання та методи дослідницького пошуку; на 
підставі глибокого аналізу наукової літератури обґрунтовано загальну гіпотезу 
дослідження, де ефективність соціальної роботи з маргінальними сім’ями 
узалежнено від розробки, організації й реалізації педагогічного проектування 
соціально-виховного середовища як об’єктивної і суб’єктивної педагогічної 
реальності, в якій суб’єкти взаємодіють із середовищем і соціально адаптуються 
до нього.

Особливе значення для висвітлення обраної проблематики має 
обгрунтування дослідницею характеристик соціальної роботи з маргінальними 
сім’ями як багатокомпонентного педагогічного проекту (поліфункціональна 
соціально-педагогічна діяльність з проектування соціально-виховного 
середовища задля оптимізації природних (буттєвих), соціальних, культурних 
умов розвитку особистості; принципи і умови педагогічного проектування 
соціально-виховного середовища; проект соціально-виховного середовища у 
сукупності його основних компонентів; змістові характеристики структурних 
компонентів соціально-виховного середовища; механізми, способи і прийоми 
реалізації проекту соціально-виховного середовища; можливість використання 
результатів дослідження у позанаціональному освітньому просторі).

Як засвідчив текст роботи, дослідниця глибоко входить у ментальнісний, 
соціокультурний та педагогічний контекст проблеми маргінальності. На 
особливу увагу, на нашу думку, заслуговує глибоке аналітичне обгрунтування 
методології соціально-педагогічної діяльності в локальному соціумі; осмислення 
суб’єктності соціально-педагогічної діяльності в сфері освіти; суміщення 
аксіологічних, соціально-інституційних, технологічних, діагностичних засад 
соціальної роботи в маргінальному середовищі сім’ї; виокремлення 
загальнонаціональних і загальнолюдських характеристик соціальної роботи з 
маргінальними сім’ями задля використання ідей і результатів дослідження в 
позанаціональному освітньому просторі.

Дисертантка ґрунтовно вивчила соціальні характеристики маргінальних 
сімей, що брали участь в експерименті (п.3.1 дисертації) і подала результати в 
численних таблицях. Інноваційний науковий підхід простежується в розділі 4, де 
автор виклала своє бачення соціально-педагогічного проектування виховного 
середовища для дітей з маргінальних сімей. Тексти розділів доповнені 
ґрунтовними висновками, де концентровано викладено результати виконання 
того чи іншого завдання дослідження



Таким чином, до основних наукових здобутків, отриманих особисто пані 
Беатою Пєхотою у процесі дослідження, можна віднести:

1. Грунтовну глибоку методологію проблеми соціальної роботи в 
маргінальному середовищі сім’ї в Республіці Польща, що підкреслює 
міждисциплінарний характер роботи.

2. Системний глибокий аналіз досвіду Республіки Польща в організації 
соціальної роботи з маргінальними сім’ями в локальному соціальному 
середовищі.

3. Інноваційну позицію автора щодо проектування соціально-виховного 
середовища для дітей з маргінальних сімей (суб’єкти, компоненти, принципи, 
етапи, методичний супровід).

4. Компаративний аналіз тенденцій реформування системи освіти в 
частині соціальної роботи з маргінальними сім’ями з виокремленням схожих 
(мережа партнерської взаємодії, ініціативні групи, активізація громади), так і 
відмінних (методи і форми соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей, місцеві ініціативи, створення програм соціально- 
педагогічного спрямування, соціальні послуги тощо) характеристик.

5. Вдале поєднання світського та релігійного компонента соціальної 
опіки дітей з маргінальних сімей у процесі проектування відповідної моделі.

6. Залучення до українського наукового дискурсу значного масиву 
польськомовних джерел, що раніше не були представлені у вітчизняних 
наукових дослідженнях.

7. Втілення в практику соціальної роботи результатів дослідження 
(розроблення українсько-польського науково-дослідницького проекту 
«Дослідження актуальних проблем особистості в сучасному європейському 
просторі»; розробка лекцій у рамках програми Еразмус у 2014-2017 рр.; 
підготовка науково-методичних посібників та навчальних програм відповідних 
дисциплін, що забезпечують формування відповідних професійних компетенцій 
майбутніх соціальних працівників у Республіці Польща з можливістю їх 
використання в українських реаліях та ін.)

Аналіз змісту дисертації та публікацій, у яких опубліковано основні 
результати дослідження пані Беати Пєхоти, засвідчує достатній рівень 
обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у 
дисертації.

Таким чином, оцінка змісту дисертації Пєхоти Бети Анни «Теорія і практика 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі»



дозволяє говорити про те, що мета дисертаційної роботи в ході виконання 
дослідження була досягнута, а дисертація є завершеною науковою 
кваліфікаційною працею.

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

Отримані автором результати мають значення для розвитку вітчизняної 
соціально-педагогічної науки і практики. Опрацьовані матеріали використані 
дослідницею для розробки методичного забезпечення дисциплін: «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. Матеріали та висновки дослідження можуть використовуватися 
при підготовці наукових праць з соціальної педагогіки, теорії соціальної роботи, 
соціальної політики та соціології.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації
Зазначимо, що зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними. Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 
стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 
визначаються МОН України. У тексті автореферату відображено основні 
положення, зміст, результати і висновки здійсненого пані Беатою Пєхотою 
дисертаційного дослідження.

Дискусійні положення та зауваження
Як усяка наукова праця, присвячена дослідженню недостатньо вивчених і 

змінних в часі і соціумі соціально-педагогічних феноменів, дисертація 
Б.А.Пєхоти містить і певні дискусійні положення, а відтак хотілося б уточнити й 
конкретизувати бачення авторки щодо деяких із них:

1. У процесі категоріально-понятійного аналізу дослідження 
(передовсім, п. 1.1) варто було би вибудувати відповідну ієрархію базових 
понять дослідження, а також співвіднести поняття «маргінальна сім’я» та «діти з



маргінальної сім’ї» з суміжними -  «відповідальне батьківство», «асоціальна 
сім’я», «дисфункціональна сім’я» тощо; крім того, на мою думку, потребують 
розмежування поняття «маргінальність», «асоціальність», «девіантність», 
«соціальна дисфункція», «соціальна патологія», «соціальне виключення» та ін. 
Натомість такі співвідношення в тексті дисертації простежуються слабко; так, 
авторка пише (с.57): «Из указанньїх определений социальной патологии можно 
подвести итог, что природа маргинальности семьи кроется в социально- 
патологической форме ее приспособления к жизни в обществе». Таким чином, 
одне поняття визначається через інше, але співвідношення між ними не 
встановлені.

2. З огляду на попереднє зауваження вважаю, що одним із результатів 
теоретичного аналізу в розділі 1 мала би бути авторська класифікація 
маргінальних сімей, здійснена із застосуванням компаративних методів 
дослідження -  у контексті польських та українських досліджень та практики 
соціально-педагогічної діяльності в обох країнах,.

3. У підрозділі 3.1. дисертантка передбачала (судячи з назви підрозділу) 
розглянути методологію й організаційну основу дослідження соціально- 
педагогічної роботи з польськими дітьми з маргінальних сімей. Натомість по 
тексту підрозділу фактично аналізувалися соціальні установи Польщі (включно з 
їх типологією), зокрема, характеризувалася діяльність дитячих будинків. Бажано 
було би викласти в цьому підрозділі програму дослідницької роботи, яка була 
реалізована і описана в наступних розділах, а також пояснити специфіку вибірки 
для проведення анкетування.

4. З тексту дисертації не зрозуміло, чи до поняття «діти з маргінальних 
сімей» дисертантка включила лише дітей з сімей громадян Республіки Польща, 
чи також дітей з сімей трудової (чи іншого виду) еміграції, в тому числі й 
української. Переконана, що в сучасних польських реаліях саме ця група дітей 
досить часто є маргіналізованою -  у мовному, психологічному та економічному 
відношенні. З тексту дисертації невідомо, чи звертаються польські та українські 
дослідники до цієї проблеми і чи проводиться комплексна діагностика цього 
виду маргіналізації сімей.

5. Вважаю, що у структурі розділі 3 потрібним був би підрозділ з 
аналізом наявної в Республіці Польща нормативно-правової бази соціальної 
допомоги, соціального супроводу і соціально-педагогічної діяльності з дітьми з 
маргінальних сімей; бажаним при цьому був би компаративний аналіз 
відповідного українського і польського нормативно-правового забезпечення.
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6. Підрозділ 5.3 дисертаційного дослідження -  «Внедрение результате  ̂
исследования в европейском образовательном пространстве» - фактично не 
розкриває такого впровадження, натомість досить грунтовно представляє 
порівняння українського й польського досвіду соціальної роботи з 
маргіналізованими сім’ями, яке варто було би завершити рекомендаціями (на 
рівні державних документів, на рівні діяльності місцевих територіальних громад 
та соціальних установ) щодо зростання рівня ефективності означеної роботи в 
обох країнах.

Загальний висновок
Загалом подана до захисту дисертація Беати Анни Пєхоти «Теорія і 

практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в 
Польщі» є актуальним, самостійним, завершеним і достатньо апробованим 
дослідженням, результати якого мають практичне значення для розвитку як 
загалом європейської, так і зокрема вітчизняної соціально-педагогічної науки і 
практики соціально-педагогічної діяльності. Сформульовані у дослідженні 
висновки можуть бути корисними для підготовки наукових праць з соціальної 
педагогіки, соціології, соціальної психології та ін., та використовуватися у 
практиці діяльності соціальних закладів та установ як в Україні, так і Республіці 
Польща.

Аналіз дисертаційного дослідження засвідчує його цілісність, самостійність, 
завершеність, належну наукову новизну і практичну значущість. Дисертація і 
автореферат відповідають вимогам до оформлення дисертацій і авторефератів 
дисертацій та вимогам до докторських дисертацій (п. 9, 11, 12, 13, 14), 
викладеним у постанові Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. 
«Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника». Це дозволяє рекомендувати спеціалізованій 
вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України присвоїти Беаті Анні 
Пєхоті науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 -  
соціальна педагогіка.
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