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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. Актуальність теми дисертаційного дослідження 
Оксани Степанівни Повідайчик зумовлена: 1) зростанням кризових явищ у 
суспільстві, поглибленням соціальних проблем (безробіття, 
малозабезпеченість, триваючий військовий конфлікт на сході країни, поява 
значної кількості внутрішньо переміщених осіб), а відтак переосмисленням 
місця і значення в житті суспільства соціальної роботи, ролі державних 
соціальних інституцій і неурядових організацій; 2) підвищенням вимог до 
професійного рівня підготовки фахівців соціальної сфери, серед яких 
принципово важливими стають готовність до здійснення аналізу конкретних 
ситуацій, здатність до проектування і прогнозування соціальних явищ і 
процесів; 3) спрямованістю системи вищої професійної освіти на формування 
не просто професіонала-виконавця, а й професіонала-дослідника, здатного 
швидко адаптуватися до мінливих умов, знаходити оптимальне вирішення 
виникаючих проблем через володіння дослідницькими вміннями. 

Звернення до проблеми формування готовності соціальних працівників 
до науково-дослідницької діяльності у соціальній сфері є необхідним не 
лише з огляду на потреби сьогодення, а й для розв’язання суперечностей, які 
цілком правомірно зазначені автором у дисертації та авторефераті. 

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). 



Найбільш істотні наукові результати дисертаційної роботи 
полягають в обґрунтуванні здобувачкою теоретичних і методичних основ 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності; розробці та апробації системи професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД, яка базується на 
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу та реалізується з урахуванням 
методологічних підходів, загальних і специфічних принципів науково-
дослідницької підготовки; визначенні педагогічних умов, які забезпечують 
ефективність системи професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності (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; використання в процесі науково-дослідницької 
підготовки магістрів соціальної роботи технології диференційованого 
навчання; застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 
науково-дослідницької підготовки); впровадженні комплексу форм, методів, 
технологій і засобів навчання відповідно до специфіки формування та 
розвитку готовності майбутніх соціальних працівників до НДД; здійсненні 
класифікації дослідницьких умінь соціальних працівників (методологічні, 
інформаційно-аналітичні, діагностичні, проективні, прогностичні, 
організаційні, комунікативні, системно-інформаційні, технічні). 

Нові факти, одержані здобувачем. Дисертаційне дослідження 
О.С. Повідайчик, якому притаманний інноваційний, міждисциплінарний, 
комплексний характер, містить нові одержані дослідницею факти, 
сформульовані визначення та обґрунтовані підходи. 

Не викликає сумнівів наукова новизна рецензованої роботи, оскільки 
забезпечена новим конструктивно-критичним і системно цілісним підходом 
до розв’язання досліджуваної проблеми. Вона полягає у тому, що уперше 
розроблено та апробовано систему професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до НДД; уточнено: зміст понять «науково-
дослідницька діяльність соціальних працівників», «готовність майбутніх 
соціальних працівників до НДД», яка трактується автором дослідження як 
«…сукупність професійно-особистісних якостей фахівця, ґрунтовні 
теоретико-методологічні знання й дослідницькі вміння, активна особистісна 
позиція, що виражається в позитивному й усвідомленому ставленні до 
науково-дослідницької діяльності як компонента професіоналізму»; 
методологічні функції НДД; комплекс соціально-економічних, управлінських 
і педагогічних чинників, які актуалізують науково-дослідницьку діяльність 



фахівців соціальної сфери; структуру моделі дослідницького середовища 
соціальної роботи; визначено 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. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій. 
У представленому дисертаційному дослідженні обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечена чіткістю і 
коректністю визначення його наукового апарату – мети, об’єкта і предмета 
дослідження, його дослідницьких завдань; обґрунтованістю добору 
дослідницьких методів теоретичного (аналіз наукової літератури, 
узагальнення, класифікація, історико-логічний, порівняльно-історичний, 
моделювання, систематизація, групування) та емпіричного (спостереження, 
аналіз документів, бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування, експертна 
оцінка, вивчення результатів діяльності, нормативних документів, 
узагальнення досвіду роботи, аналіз освітніх програм, навчальних планів, 
робочих програм; педагогічний моніторинг, педагогічний експеримент та 
методи математичної статистики) рівнів. 

Результати дослідження пройшли широку апробацію під час науково-
практичних заходів різного рівня (конференцій, симпозіумів, семінарів, 
круглих столів тощо), у яких брала участь дисертантка в Україні та за 
рубежем. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 
Результати дослідження О.С. Повідайчик впроваджено в освітній 

процес ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, Запорізького національного 
університету, Карпатського інституту підприємництва Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
Хмельницького національного університету, що засвідчено відповідними 
довідками. 

До переваг роботи слід віднести її практичне значення, яке полягає у 
розробці та впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти комплексу 
навчально-методичних та практичних посібників, методичних рекомендацій, 
авторських програм та електронних ресурсів, а саме: «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» 
«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 (ВОНДС), навчально-методичний 
програмний комплекс з дисциплін природничо-наукової підготовки. 

Значення для вітчизняної науки і практики результатів отриманих 
О.С. Повідайчик полягає в науковому обгрунтуванні теоретичних і 
практичних засад професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 
до здійснення НДД на основі компетентністного підходу та забезпечення 
готовності фахівця соціальної сфери до її реалізації. Вони складають 
теоретико-методичне підґрунтя подальших наукових розвідок з проблеми 
підготовки соціальних працівників до здійснення науково-дослідницької 
діяльності. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації. Представлені у дисертаційному дослідженні результати і 
висновки можуть бути використані для удосконалення професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до здійснення науково-
дослідницької діяльності в освітньому процесі ЗВО України, підвищення її 
якості на засадах компетентнісного підходу. Вони також можуть широко 
використовуватись у системі післядипломної освіти та підвищенні 
кваліфікації соціальних працівників. Їх можна рекомендувати для творчого 
використання в організації наукової діяльності студентів, виконанні ними 
різноманітних видів науково-дослідницьких завдань і проектів, а викладачам 
ЗВО – для написання навчально-методичних посібників, підручників для 
ЗВО, методичних рекомендацій для практиків соціальної роботи. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертаційна робота 
О.С. Повідайчик має логічну, добре продуману й науково обґрунтовану 
структуру, складається з анотацій, вступу, п’яти розділів (16 параграфів), 



висновків, списку використаних джерел (535 найменувань, з яких 103 – 
іноземною мовою), 45 додатків. 

Нам імпонує те, що у результаті всебічного вивчення проблеми 
Оксаною Степанівною з’ясовано сутнісні характеристики НДД, під якою 
розуміється діяльність з отримання нових науково обґрунтованих знань, 
спрямованих на цілеспрямовану зміну соціальної дійсності, що реалізується в 
логічній послідовності через застосування відповідних форм і методів 
наукового пізнання. Дослідницею переконливо доведено, що НДД в системі 
соціальної роботи реалізується на трьох рівнях (рефлексивно-теоретичному, 
експериментально-теоретичному і дослідницькому), кожен з яких передбачає 
поетапність дій (визначення проблеми; формулювання гіпотези, вибір 
методів і засобів дослідження; реалізація дослідницького задуму; оцінка 
отриманих результатів) та застосування відповідних методів досліджень. 

До переваг роботи Оксани Степанівни ми відносимо розробку моделі 
дослідницького середовища соціальної роботи, яка містить, як зазначає 
автор, три взаємопов’язані компоненти: соціальну проблему, методи її 
вивчення та інструменти вирішення. Обґрунтовано, що динамічний характер 
моделі забезпечується через чотири рівні розвитку кожної з її складових 
(соціальна проблема – традиційна, відома, маловідома, нова; методи 
вивчення проблеми – репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, 
експертні; інструменти вирішення проблеми – традиційні, модифіковані, 
інноваційні, відсутні в практиці соціальної роботи), які адекватно 
відображають можливість соціального працівника виступати в певній 
дослідницькій ролі – споживача знань, учасника досліджень, дослідника, 
експерта. О.С. Повідайчик установлено, що успішна НДД в соціальній сфері 
може бути забезпечена за наявності дослідницьких умінь у соціальних 
працівників, які розуміються як здатність ефективно виконувати дії, 
адекватні вирішенню певних дослідницьких завдань у відповідності з 
логікою наукового пізнання та специфікою фахової діяльності. 

Надбанням роботи вважаємо розробку моделі системи професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до НДД, яка базується на 
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу та реалізується з урахуванням 
методологічних підходів, загальних і специфічних принципів науково-
дослідницької підготовки. Заслуговують на схвалення і запропоновані 
критерії, показники та рівні готовності майбутніх фахівців соціальної роботи 
до науково-дослідницької діяльності. 

Слід відзначити як теоретичне надбання роботи й те, що ефективність 
розробленої системи професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до НДД забезпечується реалізацією визначених педагогічних 



умов: 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.  

Схвальним у роботі є те, що Оксана Степанівна проаналізувала 
здобутки зарубіжних країн у підготовці студентів до науково-дослідницької 
діяльності (США, Велика Британія, Франція, Угорщина, Швеція та ін). 
Зазначається, що в останні десятиліття в зарубіжних закладах вищої освіти 
активізується процес забезпечення єдності наукової і навчальної підготовки 
через широке залучення студентів до науково-дослідницької роботи, 
проблема орієнтації майбутніх фахівців на НДД розглядається як 
найважливіша умова їх індивідуально-професійного самовизначення і 
професійної культури, а готовність до НДД – як спосіб забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

На наше переконання для теоретиків і практиків соціальної роботи і 
професійної підготовки до неї суттєву цінність становить розроблене 
О.С. Повідайчик науково-методичне забезпечення системи професійної 
підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до здійснення науково-
дослідницької діяльності, що передбачає: удосконалення змісту, форм, 
методів, технологій і засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до 
НДД. 

Слід відзначити як теоретичне надбання роботи те, що ефективність 
розробленої системи професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до НДД забезпечується реалізацією визначених педагогічних 
умов: 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. 

Дослідниця об’єктивно і відповідально підійшла до перевірки 
ефективності теоретично обґрунтованої системи професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної галузі до науково-дослідницької діяльності, 
яка здійснювалася із застосуванням комплексу взаємодоповнюючих 



дослідницьких методів в умовах спеціально організованої експериментальної 
роботи в ЗВО та соціальних інституціях партнерської мережі. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 
Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих 

дисертанткою результатів, вважаємо за доцільне в контексті наукової 
полеміки назвати деякі дискусійні положення, а також висловити окремі 
зауваження і побажання: 

1. На стор. 74 дисертації автором конкретизована сутність 
дослідницьких ролей соціального працівника і обґрунтовано, що їх засвоєння 
є механізмом формування готовності майбутніх фахівців соціальної роботи 
до науково-дослідницької діяльності. На нашу думку, дослідницькі ролі 
варто було відобразити в моделі системи професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності, співвідносячи 
їх з рівнями готовності до НДД (низький – споживач знань, середній – 
учасник досліджень, достатній – дослідник, високий – експерт). 

2. Доцільно було б, на нашу думку, розширити представлений у роботі 
дослідницький матеріал тим, що стосується розвитку творчості майбутніх 
соціальних працівників. У дисертації автором згадується про творчість як 
стратегію науково-дослідницької підготовки (с. 143), проте сам алгоритм 
формування творчості студентів відсутній. 

3. Одним з методологічних підходів у дослідженні обрано 
компетентнісний (с. 156). Оскільки дисертантка погоджується з тим, що 
компетентність є найвищим проявом готовності слід пояснити, чому в роботі 
увага зосереджена на готовності до науково-дослідницької діяльності, а не на 
науково-дослідницькій компетентності.  

4. На стор. 303 роботи розглядається педагогічна умова «Формування 
мотивації майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької 
діяльності», де дисертанткою аналізується класифікація мотивів науково-
дослідницької діяльності соціальних працівників (зовнішні, внутрішні). Цей 
матеріал безперечно є цікавим, але він частково дублюється з інформацією, 
поданою на стор. 197 роботи (визначення критеріїв, показників та рівнів 
сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності соціальних 
працівників до НДД). 

5. На стор. 380 дисертації зазначено, що дослідження передбачало три 
зрізи визначення рівня сформованості готовності соціальних працівників до 
науково-дослідницької діяльності – констатувальний, контрольний і 
кінцевий. На нашу думку, потребує уточнення, коли саме відбувався 
контрольний зріз і як забезпечувалася можливість корекції низьких 
результатів. 



6. Однією з педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців 
соціальної роботи до НДД дисертанткою цілком правомірно визначено 
«Забезпечення науково-дослідницького змісту дисциплін фундаментальної, 
професійної та практичної підготовки соціальних працівників», реалізація 
якої передбачала корегування їх змісту, форм і методів навчання тощо. 
Вважаємо, що автору варто було представити робочі програми цих дисциплін 
у додатках. 

Проте, зазначені побажання й зауваження не знижують теоретичної та 
практичної цінності проведеного дослідження, яке є концептуальним, 
цілісним, має незаперечну наукову новизну та практичне значення.  

Повнота викладання результатів в опублікованих працях. Основні 
положення дисертації О.С. Повідайчик достатньо повно висвітлені у 80 
наукових і науково-методичних працях, серед яких: 6 монографій (1 – 
одноосібна, 1 – зарубіжна), 3 навчальних посібники, 22 статті в 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. 

Основні положення і результати дослідження пройшли належну 
апробацію на  

Структурна побудова і зміст автореферату ідентичні основним 
положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, 
наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі 
дисертаційної роботи. 

 
Загальний висновок. 

Чітка структурованість дослідження, логіка, послідовність і повнота 
викладу матеріалу, аргументованість і доказовість основних положень і 
висновків, обґрунтованість подальших досліджень проблеми забезпечують 
цілісність, повноту, переконливість і завершеність дисертаційного 
дослідження. 

Основні положення дисертаційного дослідження належним чином 
представлено в опублікованих за темою дисертації працях, а його висновки 
вичерпно та різнобічно розкривають сформульовані завдання і результати 
дослідження. 

Дисертація «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності» є 
самостійним, оригінальним, завершеним дослідженням, що має важливе 
теоретичне   і   практичне    значення   та   відповідає   вимогам    «Порядку  



 


