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1. Актуальність теми. Актуальність дисертаційного дослідження 

Повідайчик Оксани Степанівни на тему: «Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької 

діяльності» не  викликає сумніву, що підтверджується тенденціями розвитку 

професійної освіти у виробленні адекватних стратегій  її реформування, 

спрямованих на збереження інтелектуального й культурного потенціалу країни, 

її цивілізаційної ідентичності. 

  У сучасних умовах глобальних суспільних трансформацій соціальна 

робота є однією з визначальних професій, яка необхідна для сталого розвитку 

суспільства. Водночас, аналіз становлення вітчизняної системи соціальної 

роботи засвідчує, що вона може розвиватися тільки за умови здійснення 

фахівцями досліджень та вироблення нових знань, які формують наукове 

підґрунтя професії. Необхідною складовою професіоналізму соціальних 

працівників є готовність до науково-дослідницької діяльності (НДД). З огляду 

на це, дисертація Повідайчик О.С., присвячена розробці, обґрунтуванню та 

експериментальній перевірці системи професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності, є своєчасною та 

актуальною. 

Актуальність дослідження підсилюється низкою виявлених дисертанткою 

суперечностей між: наявністю значних проблем у соціальній сфері на 

сучасному етапі розвитку суспільства та їх недостатнім осмисленням із позицій 

науки; об’єктивною потребою суспільства в соціальних працівниках, здатних 

здійснювати науково-дослідницьку діяльність, та недостатнім рівнем їхньої 

готовності до НДД у професійній діяльності; потужним потенціалом суспільно-

гуманітарних, фундаментальних дисциплін, практичної підготовки, 

волонтерської та позааудиторної діяльності закладу вищої освіти щодо 

підготовки соціальних працівників до НДД та недостатнім рівнем його 

реалізації; необхідністю формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до НДД і відсутністю науково обґрунтованої системи підготовки 

фахівців соціальної роботи до такої діяльності. 

Дослідження виконувалося відповідно до теми кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» «Теорія і практика становлення та розвитку системи освіти, 

навчання і виховання у загальноєвропейському контексті» (державний 

реєстраційний номер 0115U001925) і теми кафедри соціології та соціальної 

роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Вдосконалення 



системи підготовки фахівців соціальної роботи в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0115U001920). Тема дисертації затверджена вченою 

радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол №2 від 27 

лютого 2018 р.). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі.  Аналіз широкого 

кола наукових джерел із теми дослідження дозволив Повідайчик О.С. коректно 

сформулювати науковий апарат дисертації, розробити логічну структуру 

роботи та обрати адекватні об’єкту, предмету, меті, гіпотезі й завданням методи 

дослідження. 

Дисертантка ґрунтовно доводить свої наукові передбачення на основі 

дослідницького, системного, компетентнісного, культурологічного 

інтегративного, гуманістичного,  квалітологічного і кваліметричного, 

особистісного, аксіологічного, практикоорієнтованого, герменевтичного 

підходів, соціологічних, педагогічних і психологічних концепцій, які 

здобувачкою покладено в основу розробки системи професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності.  

Не викликає заперечень обраний авторкою спосіб викладання матеріалу 

дисертації. Структура  у повній мірі відповідає об’єкту, предмету, поставленій 

меті та завданням дослідження  та засвідчує, що воно охоплює цілісний процес 

науково-дослідної роботи. 

Варто відмітити ефективність вибору методів отримання та опрацювання 

інформації. 

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що підготовка 

майбутніх соціальних працівників до НДД є підсистемою загальної системи 

професійної підготовки фахівців соціальної роботи, яка передбачає організацію 

і зміст педагогічного процесу, побудованого на партнерських суб’єкт-

суб’єктних взаєминах між викладачами й студентами, та спрямовується на 

формування готовності майбутнього фахівця до самостійної, науково-

дослідницької діяльності в умовах динамічних соціальних змін. Означена 

підготовка ґрунтується на принципах фундаментальності, системності і 

цілісності, діалектичної єдності теоретичних і емпіричних знань про соціальну 

дійсність, науковості, наступності, диференціації та індивідуалізації, 

самостійного вибору студентами напряму НДД, інтеграції змісту дисциплін 

навчального плану і наукових досліджень, регіоналізації, професійно-

контекстної теоретичної і практичної підготовки до НДД, соціально-

педагогічного супроводу і психолого-педагогічної підтримки. Реалізація цієї 

ідеї потребує врахування особливостей становлення й розвитку української 

системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, аналізу 

вітчизняного і світового досвіду дослідницької підготовки студентів у вищій 

школі, а також запитів сучасного суспільства на конкурентноздатних фахівців 

соціальної сфери. 

Дисертанткою визначено три групи чинників (соціально-економічні, 

управлінські, педагогічні), які зумовлюють необхідність реагування на 



суспільні перетворення через виконання досліджень у соціальній сфері. З 

позицій системно-функціонального і діяльнісного підходів у системі соціальної 

роботи автором визначено дві підсистеми – соціальна робота з клієнтами та 

адміністративно-управлінська діяльність. У кожній із зазначених підсистем 

виокремлено підсистему дослідницької діяльності, яка відображає її зміст та 

інтегрує дослідницькі функції в межах відповідного функціоналу фахівця – 

методи і технології соціальної роботи та організаційно-управлінські інновації в 

соціальних закладах і службах. У процесі дослідження Повідайчик О.С. 

обґрунтовано, що дослідницьку підсистему соціальної роботи можна 

представити у формі моделі дослідницького середовища, яка відображає 

взаємозв’язок трьох компонентів: соціальної проблеми, методів її дослідження 

та інструментів вирішення. 

Здобувачкою визначено сутність та запропоновано класифікацію 

дослідницьких умінь соціальних працівників (методологічні, інформаційно-

аналітичні, діагностичні, проективні, прогностичні, організаційні, 

комунікативні, системно-інформаційні, технічні).  

Здійснений автором комплексний аналіз досвіду професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності у 

вітчизняних закладах вищої освіти засвідчує, що вона переважно спрямована на 

формування фахівця-генераліста і навчальні заклади організовують її, 

зважаючи на власні можливості та ресурси. Повідайчик О.С. слушно зауважує, 

що зазвичай освітній процес будується за асоціативно-репродуктивною 

схемою, що не дає студенту можливості зайняти позицію суб’єкта НДД, не 

забезпечує необхідної практичної готовності до її самостійного виконання; 

дослідницько-спрямовані дисципліни передбачають вивчення переважно 

теоретичних аспектів НДД, а практика досліджень залишається поза увагою 

(при цьому можливості фундаментальних і професійних навчальних дисциплін 

використовуються недостатньо); практична підготовка студентів передбачає 

застосування здобутих теоретичних знань на базі соціальних закладів і служб, 

однак можливість відпрацювання дослідницьких навичок забезпечується не 

повною мірою.  

Отримані результати дослідження дали змогу автору дійти висновку про 

відсутність єдиної концепції науково-дослідницької підготовки соціальних 

працівників у вищій школі та недостатній обґрунтованості підходів до її 

організації, відбору та структурування її змісту.  

Повідайчик О.С. з’ясовано, що значні здобутки в підготовці студентів до 

науково-дослідницької діяльності мають деякі зарубіжні країни (США, Велика 

Британія, Франція, Угорщина, Швеція та ін). Автором цілком справедливо 

відзначено, що незважаючи на деякі відмінності, спільною рисою науково-

дослідницької підготовки фахівців у вищій школі зарубіжних країн є залучення 

студентів до НДД, починаючи з першого курсу, створення в закладах вищої 

освіти особливого креативно-дослідницького середовища, використання в 

навчальному процесі сучасних ефективних технологій, форм, методів, засобів, 

що, безперечно, є актуальним для вітчизняної системи вищої освіти. 



Заслуговує схвалення уважне ставлення дисертантки до понятійно-

термінологічного апарату дослідження. Так, автор, на основі аналізу 

вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних досліджень, розкриває 

поняття «науково-дослідницька діяльність», «готовність», «готовність до 

науково-дослідницької діяльності», порівнює різноманітні трактування цих 

понять і на цій основі дає власне визначення поняття «готовність соціального 

працівника до науково-дослідницької діяльності» як сукупність професійно-

особистісних якостей фахівця, ґрунтовні теоретико-методологічні знання й 

дослідницькі вміння, активну особистісну позицію в процесі реалізації 

дослідницьких ролей, що виражається через позитивне та усвідомлене 

ставлення до НДД як компонента професіоналізму. 

У результаті проведеного аналізу науково-педагогічної літератури, 

власного досвіду роботи, Оксана Степанівна цілком правомірно виокремила в 

структурі готовності соціальних працівників до НДД мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісний та емоційно-вольовий компоненти, їх критерії, 

показники та рівні прояву. 

На основі визначених дисертанткою наукових підходів розроблено і 

апробовано систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

до НДД, яка відображає структурно-функціональну взаємодію основних 

компонентів підготовки – цільового, теоретико-методологічного, процесуально-

змістового, технологічного й аналітико-результативного. 

Дисертанткою доведено, що вагомим потенціалом у процесі теоретичної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД володіють навчальні 

дисципліни фундаментальної, професійної і практичної підготовки та 

дослідницько спрямовані курси, практики, позааудиторна діяльність.  

Відзначимо запропонований автором широкий спектр форм, методів, 

технологій і засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД, 

серед яких: лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття, факультатив, 

консультація, підготовка наукової роботи, спільна публікація викладача і 

студента, ведення щоденника практики, аналітичне інтерв’ю, інформаційний 

пошук, науковий гурток, проблемна група, студентське наукове товариство, 

екскурсія, конференція, семінар, круглий стіл, масові акції, волонтерська 

робота, олімпіада, конкурс наукових робіт, участь у проектах, соціологічних 

дослідженнях, які реалізуються кафедрою, соціальними закладами, спільне 

дослідження зі студентами інших спеціальностей; технології проблемного, 

диференційованого, концентрованого навчання, проектні, ігрові, тренінгові, 

портфоліо, кейсів, ситуації успіху; навчально-методичні комплекси дисциплін, 

нормативні документи, засоби ІКТ тощо. 

Дисертанткою визначено і впроваджено педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД: формування мотивації 

майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності; 

залучення до НДД студентів з перших курсів; забезпечення науково-

дослідницького змісту дисциплін фундаментальної, професійної та практичної 

підготовки соціальних працівників; використання в процесі науково-

дослідницької підготовки магістрів соціальної роботи технології 



диференційованого навчання; застосування ІКТ в процесі науково-

дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників. 

Не викликає заперечень розроблена автором програма та організація 

експериментальної роботи, яка передбачала логічну послідовність трьох етапів: 

початкового (1–2 курси бакалаврського рівня), базового (3–4 курси 

бакалаврського рівня), професійного (1–2 курси магістерського рівня). 

Відзначимо, що підсумковий зріз формувального експерименту засвідчив, 

що результати експериментального дослідження математично достовірні та 

статистично значущі у контексті професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до науково-дослідницької діяльності. Це дає нам змогу підтвердити 

висновок дисертантки, що запропонована авторська система є дієвою, 

статистично обґрунтованою та валідно достовірною.  

Висновки дослідження є достатньо обґрунтованими, відповідають 

поставленим завданням. Виклад матеріалу в дисертації є науковим, 

послідовним, логічним. Для тексту дисертації характерними є змістова 

завершеність, цілісність і зв’язність, вміле оперування фактами. Хотілося б 

відзначити ґрунтовні додатки, що поглиблюють й увиразнюють уявлення про 

дослідження (45 додатків).  

Ретельний аналіз дисертації та автореферату Повідайчик О.С. дає підстави 

стверджувати, що дисертанткою виконано величезний обсяг роботи по збору 

інформації, її обробці, проведенні експериментального дослідження та 

узагальненні його результатів. При цьому чітко проявилися такі особливості 

мислення дослідниці, як широта, глибина, самостійність, критичність, 

гнучкість, креативність, вміння здійснювати аналіз, синтез, порівняння, наукове 

абстрагування, узагальнення, що свідчить про наукову зрілість дисертантки. 

Аналіз тексту дисертації та змісту публікацій Повідайчик О.С. дає змогу 

дійти висновку про наукову обґрунтованість представлених у роботі 

результатів. Ґрунтовне вивчення джерельної бази (535 найменувань, з яких 103 

– іноземними мовами), яке здійснила здобувачка, дозволило достатньо 

переконливо висвітлити теоретичні і методичні засади досліджуваної 

проблеми.  

3. Наукова новизна і достовірність наукових положень дисертаційного 

дослідження. Дисертаційна робота Повідайчик О.С. є комплексним 

дослідженням, яке має практичну спрямованість, у роботі визначено та 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до НДД, а саме: 

– вперше розроблено та апробовано систему професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до НДД, основними компонентами якої є: 

цільовий; теоретико-методологічний , процесуально-змістовий, технологічний, 

аналітико-результативний; визначено педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до НДД; 

– уточнено: зміст понять «науково-дослідницька діяльність соціальних 

працівників», «готовність майбутніх соціальних працівників до НДД»; 

методологічні функції НДД; комплекс соціально-економічних, управлінських і 

педагогічних чинників, які актуалізують науково-дослідницьку діяльність 



фахівців соціальної роботи; структуру моделі дослідницького середовища 

соціальної роботи;   

– удосконалено: зміст, форми, методи, технології і засоби підготовки 

майбутніх соціальних працівників до НДД. 

Набули подальшого розвитку класифікація дослідницьких умінь фахівців 

соціальної роботи (методологічні, інформаційно-аналітичні, діагностичні, 

проективні, прогностичні, організаційні, комунікативні, системно-

інформаційні, технічні); сутність дослідницьких ролей майбутніх соціальних 

працівників, засвоєння яких є механізмом формування їхньої готовності до 

НДД. 

Отже, у дисертації представлено всі необхідні рівні  наукової новизни 

отриманих у процесі дослідження результатів. 

4. Значущість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. Аналіз дисертації та автореферату свідчить про достатній 

рівень обґрунтованості  наукових положень, висновків, рекомендацій, 

викладених у дослідженні, які мають важливе теоретичне та соціально-

педагогічне значення для подальшого розвитку професійної освіти в Україні. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що: 

розкрито методологічні засади науково-дослідницької підготовки майбутніх 

соціальних працівників, які базуються на концептуальних ідеях та основних 

тенденціях розвитку політики в сфері соціальної роботи і підготовки фахівців; 

визначено систему вихідних положень дослідження, зокрема, підходи, загальні і 

специфічні принципи, поняттєво-термінологічний апарат, які окреслили межі 

досліджуваної проблеми і уможливили розробку системи професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької 

діяльності та визначення педагогічних умов її реалізації 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

підготовці і впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти навчально-

методичних та практичних посібників, методичних рекомендацій, авторських 

програм та електронних ресурсів, які розкривають теоретичні і практичні 

засади професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД і 

забезпечують її реалізацію, а саме: посібників для студентів спеціальності 

«Соціальна робота»: «Методи досліджень у соціальній роботі», «Основи 

соціальної інформатики»; «Соціальна робота: вступ до спеціальності» (для 

студентів суміжних спеціальностей, які здобувають освітній ступінь магістра 

соціальної роботи); методичних рекомендацій: «Вища математика. Основи 

теорії ймовірностей», «Математико-статистичні методи аналізу даних 

соціологічних досліджень» (навчально-методичні матеріали і рекомендації до 

виконання лабораторних робіт), «Зарубіжний досвід підготовки майбутніх 

соціальних працівників до застосування технологій медико-соціальної роботи в 

професійній діяльності», «Практична підготовка майбутніх соціальних 

працівників», «Соціальна і демографічна статистика (розв’язування задач у 



редакторі електронних таблиць МS Еxcel)»; авторських програм навчальних 

дисциплін і практик: «Основи наукових досліджень», «Методи та організація 

соціальних досліджень», «Соціальна і демографічна статистика», «Соціальна 

інформатика», «Програма практики магістрів»; електронних ресурсів: 

навчально-методичне забезпечення науково-дослідницької підготовки 

майбутніх соціальних працівників у системі Moodle, віртуальне освітнє 

науково-дослідницьке середовище, навчально-методичний програмний 

комплекс з дисциплін природничо-наукової підготовки.   

Результати дослідження можуть бути використані з метою розв’язання 

наукових і практичних завдань професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти. 

Систематизовані та узагальнені положення, фактологічний матеріал, джерельна 

база можуть скласти підґрунтя для розширення, доповнення та оновлення 

змісту навчальних курсів фундаментальної, професійної і практичної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, дисциплін дослідницького 

спрямування, а також при підготовці студентами бакалаврських і магістерських 

робіт. Результати дослідження можуть також знайти застосування в практичній 

діяльності фахівців соціальних закладів і служб. 

Схвальної оцінки заслуговує те, що результати  дослідження Повідайчик 

О.С.       впроваджено в навчальний процес семи  вищих навчальних закладів 

різних регіонів України: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(довідка №3860/01-12 від 19.09.2018), Карпатського інституту підприємництва 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (довідка 

№88 від 29.10.2018), Запорізького національного університету (довідка №01.01-

13/96 від 2.11.2018), Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького (довідка №01-28/1644 від 6.11.2018), 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (довідка №86-

904-166 від 7.11.2018), Хмельницького національного університету (довідка 

№151 від 22.11.2018), Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка (довідка №105 від 4.01.2019). 

5. Повнота викладу основних результатів дисертаційного  

дослідження в наукових фахових виданнях. 

Аналіз змісту і результатів дисертаційної роботи засвідчив широке 

науково-дослідне поле апробації, оброблення експериментальних даних, які 

здобувачка здійснила з подальшим обговоренням і висвітленням у 80 наукових і 

науково-методичних працях, зокрема: 6 монографіях (1 одноосібна, 1 

зарубіжна), 3 навчальних посібниках, 22 статтях у наукових фахових виданнях 

України, з яких 11 статей у виданнях, віднесених до міжнародних 

наукометричних баз даних; 4 статті у закордонних наукових періодичних 

виданнях, 36 апробаційного характеру, 9 публікацій, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. Аналіз змісту і проблематики 

наукових праць Повідайчик О.С. свідчить про відображення основних 



результатів кожного з розділів дисертаційної роботи. Їх обсяг і якість 

відповідають вимогам.  

Результати дослідження Повідайчик О.С. суттєво збагачують загальну 

педагогіку, теорію і методику професійної освіти, соціальну роботу, соціологію 

6.  Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Вирішуючи поставлені 

у роботі завдання здобувачка продемонструвала глибоке й різнобічне 

осмислення досліджуваної проблеми.  

Дисертація Повідайчик О.С.  складається з анотацій, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (535 найменувань, з яких 103 

– іноземною мовою), 45 додатків. Загальний обсяг роботи 570 сторінок. 

Основний зміст викладено на 402 сторінках. У роботі вміщено 40 таблиць, 12 

рисунків. 

 У першому розділі «Дослідницька парадигма як ціннісний орієнтир 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників» проаналізовано 

чинники, що актуалізують науково-дослідницьку підготовку майбутніх 

фахівців соціальної роботи у контексті сучасних соціальних проблем; розкрито 

особливості науково-дослідницької діяльності в соціальній роботі; 

обґрунтовано, що дослідницьку підсистему соціальної роботи можна 

представити у формі моделі дослідницького середовища, яка відображає 

взаємозв’язок трьох компонентів: соціальної проблеми, методів її дослідження 

та інструментів вирішення; з’ясовано сутність та здійснено класифікацію 

дослідницьких умінь соціальних працівників: методологічні, інформаційно-

аналітичні, діагностичні, проективні, прогностичні, організаційні, 

комунікативні, системно-інформаційні, технічні.  

У другому розділі «Професійна підготовка соціальних працівників до 

науково-дослідницької діяльності в сучасній освітній практиці» проаналізовано 

актуальний стан професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи 

до науково-дослідницької діяльності у вітчизняних ЗВО та зарубіжній вищій 

школі.  

Готовність до НДД розглядається як важливий чинник розвитку професії, а 

також як спосіб забезпечення конкурентоспроможності соціального працівника 

на ринку праці. 

У третьому розділі «Концептуальні засади підготовки майбутніх 

соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності» розкрито 

методологічні підходи до науково-дослідницької підготовки фахівців 

соціальної роботи; з’ясовано сутність, зміст і структуру готовності соціальних 

працівників до науково-дослідницької діяльності; визначено критерії, 

показники та рівні готовності майбутніх фахівців соціальної роботи до НДД; 

розроблено модель системи професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до НДД, яка відображає структурно-функціональну взаємодію 

основних компонентів підготовки – цільового, теоретико-методологічного, 

процесуально-змістового, технологічного й аналітико-результативного. 

У четвертому розділі «Впровадження системи професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності в 



умовах закладу вищої освіти» розкрито особливості формування готовності 

майбутніх соціальних працівників до НДД у процесі теоретичної і практичної 

підготовки; визначено форми, методи, технології і засоби науково-

дослідницької підготовки фахівців соціальної роботи; проаналізовано 

специфіку підготовки соціальних працівників до НДД у позааудиторній 

діяльності; обґрунтовано педагогічні умови науково-дослідницької підготовки 

соціальних працівників: формування мотивації майбутніх соціальних 

працівників до НДД; залучення до НДД студентів з перших курсів; 

забезпечення науково-дослідницького змісту дисциплін фундаментальної, 

професійної та практичної підготовки соціальних працівників; використання в 

процесі науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної роботи 

технології диференційованого навчання; застосування ІКТ в процесі науково-

дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників. 

У п’ятому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-

дослідницької діяльності» здійснена загальна характеристика  організації 

експериментальної роботи; проаналізовано процес реалізації констатувального і 

формувального етапів педагогічного експерименту; представлено аналіз 

результатів і статистичну оцінку експериментальної роботи.  

Дисертація Повідайчик О.С. характеризується системним підходом до 

предмета дослідження і виконана на належному науковому рівні. Здобувачка 

володіє теорією проблеми і методами її дослідження. Позитивне враження 

справляє оформлення роботи, представлені в ній демонстраційні матеріали.  

Окрім цього слід зазначити, що висновки і пропозиції, які містяться в 

роботі, достатньою мірою оригінальні, не повторюють відомих у науковій 

літературі, що обумовлюється, в тому числі і вдало обраною методологією 

дослідження, зокрема використанням спектру теоретичних і емпіричних 

методів дослідження, методів математичної статистики. 

Усе це в сукупності забезпечує обґрунтованість положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Зміст дисертації адекватно відображений в авторефераті. 

Зазначене  вище  дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, результати якого 

мають  важливе  теоретико-методичне  і  практичне  значення  для  розв’язання 

завдань професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-

дослідницької діяльності . 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

У  цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження    Повідайчик 

О.С., вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження, які носять 

дискусійний характер, та  висловити такі побажання: 

1. В п. 1.1. роботи автором здійснено аналіз розвитку практики науково-

дослідницької діяльності в соціальній роботі в історичному аспекті. На нашу 



думку, в цьому підрозділі варто було більше акцентувати увагу на 

особливостях науково-дослідницької підготовки соціальних працівників у різні 

періоди становлення системи соціальної роботи та підготовки фахівців. 

2. На стор. 73 дисертації  автором представлено модель дослідницького 

середовища соціальної роботи, яка відображає взаємозв’язок трьох 

компонентів: соціальної проблеми, методів її дослідження та інструментів 

вирішення (рис. 1.2). В той же час, розкриття сутності компонентів цієї моделі, 

кожен з яких розглядається на чотирьох рівнях, представлено в додатках. 

Оскільки, як зазначає дисертантка, процес підготовки соціальних працівників 

до НДД буде ефективним, якщо він базуватиметься на моделі дослідницького 

середовища соціальної роботи, вважаємо, що цей матеріал є важливим і він 

повинен бути представлений в основній частині роботи. 

3. У п. 1.3. роботи Повідайчик О.С. розкриває зміст і пропонує  

класифікацію дослідницьких умінь соціальних працівників. Не зовсім 

зрозуміло, чому саме такі групи вмінь визначила авторка і чому серед інших не 

виокремлено такі важливі вміння в дослідницькій практиці соціальних 

працівників, як гностичні, рефлексивні.    

4. На стор. 202 дисертації автором представлено основні вимоги до рівня 

дослідницьких знань та вмінь випускників спеціальності «Соціальна робота», 

які здобули освітній ступінь бакалавра. Вважаємо, що автору варто було  

вказати, як ці знання та вміння співвідносяться з вимогами, визначеними 

кваліфікаційною характеристикою фахівця соціальної роботи. 

5. На стор. 205 роботи визначено критерії когнітивного компонента 

готовності соціальних працівників до НДД, одним з яких є інтелектуальні 

властивості (критичність, самостійність, креативність мислення). На нашу 

думку, автором не враховані деякі вкрай важливі для дослідницької практики 

соціальних працівників властивості, такі як гнучкість, послідовність, 

швидкість, глибина, широта  мислення тощо. 

6. У п. 4.2. роботи Повідайчик О.С. проаналізовано засоби підготовки 

майбутніх соціальних працівників до НДД. На нашу думку, автором 

недостатньо розкрито роль і значення друкованих засобів навчання, натомість 

значна увага зосереджена на інформаційно-комунікаційних технологіях, які 

використовуються в професійній діяльності і процесі науково-дослідницької 

підготовки фахівців соціальної роботи.    

7.  Вважаємо, що робота значно б виграла, якби  її експериментальна 

частина була представлена у вигляді логічної послідовності етапів – 

констатувальний експеримент, формувальний експеримент, аналіз результатів і 

статистична оцінка дослідно-експериментальної роботи.     

Водночас висловлені зауваження і побажання не є занадто принциповими і 

не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

Повідайчик О.С. 

Висновок. Дисертація Повідайчик Оксани Степанівни «Теорія і практика 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-

дослідницької діяльності» за актуальністю, змістом, обсягом і якістю 

оформлення, теоретичним і практичним значенням, повнотою викладу її 



основних результатів у публікаціях відповідає чинним вимогам пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами від 19.08.2015, 

№656), а її автор – Повідайчик Оксана Степанівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти.  

 

 

 


