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Актуальність і доцільність проведеного С.М. Калаур дослідження не 

викликає сумніву, адже в процесі професійної діяльності фахівці соціальної сфери 

безперервно стикаються з різноманітними конфліктними ситуаціями, від умінь 

розв’язувати які залежить не тільки ефективність їхньої діяльності, але й якість 

надання соціальних послуг клієнтам. Тому формування готовності до вирішення 

конфліктів у професійній діяльності вважаємо одним з пріоритетних напрямів 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняних ЗВО. 

Відзначимо, що дисертаційне дослідження С.М. Калаур чітко структуровано 

та складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Робота містить 16 таблиць та 25 рисунків, які суттєво збагачують 

сприйняття інформації й засвідчують високий науковий рівень авторки. Структуру 

дисертації та основний текст подано відповідно чинних вимог до дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. назва роботи 

узгоджується з метою, змістом теоретичних частин та проведеного 

експериментального дослідження. 

Обраний дисертанткою науковий апарат відповідає змісту роботи. Заявлені 

завдання дослідження повністю виконано. Отримані дисертанткою результати 

апробовані на конференціях різного рівня, використовуються низкою ЗВО, про що 

свідчать указані акти впровадження. Слід зазначити широке застосування 

дисертанткою різноманітних методів дослідження, що логічно доповнюють один 

одного. 

Положення дисертаційного дослідження представлені достатньою кількістю 

публікацій у зарубіжних та фахових виданнях України. 



Зміст автореферату відповідає змісту дисертації і свідчить про безумовну 

наукову новизну і практичну значущість проведеного С.М. Калаур дослідження. 

Щодо змісту роботи, то у першому розділі «Теоретико-методологічні 

основи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

розв’язання конфліктів» схарактеризовано сутність конфліктної взаємодії в 

соціальній сфері, подано типологію конфліктів у професійній діяльності фахівців 

соціальної сфери, проаналізовано зарубіжний досвід професійної підготовки таких 

фахівців до розв’язання конфліктів. 

В другому розділі «Готовність до розв’язання конфліктів як результат 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери» авторка презентує 

професіограму такого фахівця, докладно описує сутність і структуру 

досліджуваної готовності, а також відповідний їй критеріальний апарат 

дослідження; розкриває зміст концепції формування готовності майбутніх 

фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності, 

побудовану на засадах неперервності, ступневості та  інтеграції  їхньої 

професійної підготовки. 

У третьому розділі «Система професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності» розкрито 

теоретико-методологічні засади розробки зазначеної системи, схарактеризовано 

відповідні наукові підходи та принципи її реалізації, висвітлено організаційно-

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

розв’язання конфліктів, презентовано модель запропонованої системи. 

У четвертому розділі «Навчально-методичне забезпечення системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання 

конфліктів у професійній діяльності» схарактеризовано напрями реалізації 

зазначеної системи: застосування особистісно-орієнтованого навчання і методу 

проектів, що впливали на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери студентів; 

створення інтерактивного освітнього середовища засобами інформаційно-

комунікативних технологій; впровадження проблемного навчання із 

використанням банку проблемних конфліктних ситуацій; впровадження 



тренінгової технології, спрямованої на розвиток особистісних і професійних 

якостей, необхідних фахівцям соціальної сфери для успішного вирішення 

конфліктних ситуацій професійної діяльності. 

В п’ятому розділі «Експериментальна перевірка ефективності системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання 

конфліктів у професійній діяльності» висвітлено результати пілотного 

дослідження, що мало на меті виявлення стану сформованості досліджуваної 

готовності та довело актуальність започаткованого дослідження; подано 

кількісний та якісний аналіз результатів діагностування на констатувальному та 

прикінцевому етапах дослідження. Достовірність отриманих позитивних 

результатів формування досліджуваної готовності підтверджено застосуванням 

математичних методів. 

Про високу теоретичну значущість дослідження свідчить не тільки 

ґрунтовне розкриття ключових понять дослідження, але й подані автором 

тлумачення низки дотичних наукових категорій, а саме: «конфлікт в соціальній 

сфері», «професіограма фахівця соціальної сфери», «готовність», «професійно 

важливі якості фахівця соціальної сфери», «концепція», «неперервна професійна 

підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів», 

«зміст ступеневої професійної підготовки», «інтеграція», «система», 

«організаційно-педагогічні умови»,  «інтерактивне освітнє середовище», 

«тренінг», «моніторинг», сутність яких розкрито в аспекті започаткованого 

дослідження. 

Не знижуючи загального схвалення проведеного С.М. Калаур дослідження, 

що має безумовну теоретичну новизну та практичне значення, вважаємо 

доцільним висловити певні побажання, які мають переважно рекомендаційний 

характер. 

1. В тексті дисертації авторка використовує низку понять («конфліктна 

протидія», «конфліктогенність», «конфліктна ситуація», «конфліктне 

протистояння», «ситуації конфліктного спрямування» та ін.), які, на наш погляд, 



потребують додаткового тлумачення, наприклад, у вигляді глосарію, поданого 

окремим додатком дисертації. 

2. На с. 94-95 дисертації авторка аналізує позиції науковців щодо віднесення 

професій до соціальної та соціономічної сфер. На нашу думку, було б доцільно 

розвести поняття «соціальна сфера» і «соціономічна сфера» діяльності, що 

дозволило б уникнути підміни понять «фахівець соціальної сфери» та «фахівець 

соціономічної сфери» діяльності та уможливити використання терміну «фахівець 

соціономічних професій соціальної сфери» (с. 96, 127). 

3. Авторка наголошує на необхідності «підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери, компетентних у розв’язанні конфліктів у професійній 

діяльності», а також «готових до розв’язання конфліктів» (с. 131); відносить до 

професіограми таких фахівців теоретичну та процесуально-діяльнісну 

компетентності; обирає конфліктологічну компетентність показником готовності 

майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній 

діяльності; описує «ступені компетентності щодо готовності майбутніх фахівців 

соціальної сфери до розв’язання конфліктів» (с. 191). З рис. 2.2 також можна дійти 

висновку, що професійна компетентність розглядається авторкою як складова 

готовності до розв’язання конфліктів. Водночас на с. 144 дисертації авторка 

зазначає,  що  «готовність  є  вагомою передумовою….компетентності 

майбутнього фахівця». Тому  була б цікавою позиція авторки щодо 

співвідношення понять «професійна компетентність» і професійна готовність», а 

також понять «професійна готовність», «конкурентоспроможність» і 

«професіоналізм», на формування яких також спрямована запропонована 

авторкою система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. 

4. На наш погляд, потребує додаткового обґрунтування доцільність 

використання по дві методики для діагностування кожного показника 

досліджуваної готовності (що загалом становить 24 методики), адже така кількість 

методик не тільки ускладнює узагальнення емпіричних даних за кожним 

показником, але й результатів діагностування в цілому. Тим більше, з тексту 

дисертації залишилося незрозумілим, яким математичним апаратом користувалася  



 


