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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. Актуальність дослідження Оксани Степанівни 
Повідайчик зумовлена низкою чинників: а) наявністю значних проблем у 
соціальній сфері на сучасному етапі розвитку суспільства та необхідністю їх 
осмислення  з наукових позицій; б) об’єктивною потребою суспільства у 
професійній підготовці соціальних працівників, здатних до виконання 
професійних функцій у різних сферах і напрямах життєдіяльності 
суспільства, на мікро-, мезо- і макрорівнях практики, що пов’язано з 
необхідністю здійснювати науково-дослідницьку діяльність як необхідної 
умови  досягнення результативності професійної діяльності. 

Дисертаційне дослідження Повідайчик О. C.  виконано 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 істотними науковими результатами дисертації 
О. С. Повідайчик вважаємо визначення та обґрунтовування теоретико-
методологічних засад професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності, а саме: розробку та 
апробація системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 
до науково-дослідницької діяльності, основними компонентами якої є: 
цільовий, теоретико-методологічний (становить концептуальну основу 
формування готовності фахівців соціальної роботи до науково-дослідницької 
діяльності),  процесуально-змістовий (етапи та зміст професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності через 
використання потенціалу навчальних дисциплін, практику, самостійну 
роботу і кваліфікаційні дослідження, позааудиторну діяльність, волонтерську 
роботу), технологічний (дидактичне забезпечення освітнього процесу через 
реалізацію форм, методів, технологій і засобів навчання з урахуванням 
специфіки процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності), аналітико-результативний (форми і методи 
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діагностики та оцінювання готовності фахівців соціальної роботи до науково-
дослідницької діяльності, рівні готовності, критерії і показники їхнього 
визначення, результат). 

Дослідницею обґрунтовано й упроваджено педагогічні умови 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності (формування мотивації майбутніх соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності; залучення до науково-
дослідницької діяльності 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 інформаційно-комунікаційних 
технологій в процесі науково-дослідницької підготовки майбутніх 
соціальних працівників). 

Нові факти, одержані здобувачкою. Дисертаційна робота 
Повідайчик О. С. як комплексне педагогічне дослідження, виконане на 
міждисциплінарному рівні, містить нові факти, одержані здобувачкою, 
зокрема, дослідницею 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.  

За результатами проведеного дослідження удосконалено зміст, форми, 
методи, технології і засоби підготовки майбутніх соціальних працівників до 
науково-дослідницької діяльності. Подальшого розвитку набули 
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 науково-
дослідницької діяльності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових 
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 
забезпечується чіткістю окреслених кваліфікаційних ознак дослідження – 
метою, визначеними об’єктом і предметом дослідження; підтверджується 
коректністю постановки розглянутих завдань, обґрунтованістю вихідних 
положень: теоретико-методологічних засад та джерельною базою 
дослідження,  добором комплексу дослідницьких методів, адекватних меті та 
завданням роботи. Зокрема, застосуванням теоретичних: аналіз наукової 
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літератури, узагальнення, класифікація (для з’ясування ключових понять 
дослідження), історико-логічних і порівняльно-історичних (з метою 
інтерпретації науково-дослідницької діяльності), моделювання, 
систематизації, групування (для концептуалізації основних положень 
дослідження); емпіричних: 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 (для визначення стану 
досліджуваної проблеми у практиці вищої школи), педагогічний моніторинг 
(для відстеження динаміки сформованості рівнів готовності майбутніх 
соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності; педагогічного 
експерименту та методів математичної статистики). 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 
Одержані Повідайчик О. С. результати мають значення для педагогічної 
науки, що полягає першочергово у визначенні теоретичних і практичних 
засад професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності. Вони складають теоретично-методичне підґрунтя 
подальших наукових розвідок з проблеми підготовки соціальних працівників 
до науково-дослідницької діяльності в умовах неперервної професійної 
освіти. 

Результати дисертаційного дослідження Повідайчик О. С. впроваджено 
у навчально-виховний процес ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», Карпатського інституту підприємництва Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», Запорізького 
національного університету, Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького, Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, Хмельницького національного 
університету, Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, про що свідчать довідки про впровадження. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 
Одержані результати дослідження – висновки, положення – мають 
міждисциплінарний характер і можуть використовуватися, перш за все, для 
впровадження змін з метою вдосконалення системи професійної підготовки 
соціальних працівників в університетах України до науково-дослідницької 
діяльності на державному, галузевому, інституціональному та безпосередньо 
університетському рівнях; у процесі викладанні курсів з теорії і практики 
соціальної роботи, у процесі підготовки наукових праць, підручників і 
навчальних посібників для закладів вищої освіти, соціальної та соціально-
педагогічної роботи.  

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертація 
Повідайчик О. С. має науково обґрунтовану структуру: вона складається з 
анотацій, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (535 
найменувань, з яких 103 – іноземною мовою), 45 додатків. Послідовність і 
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логіку викладу тексту дисертації визначено необхідністю вирішення 
поставлених завдань дослідження.  

Заслуговує позитивного схвалення  визначення дисертанткою 
методологічного, теоретичного і практичного рівнів наукового пошуку. 
Методологічний рівень дослідження вимагав застосування фундаментальних 
наукових підходів вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності, зокрема таких, 
як системного, що зумовив вивчення процесу професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності з 
позицій цілісності, взаємовпливу й взаємозумовленості його компонентів; 
компетентнісного, що забезпечив моделювання мети і результатів навчання, 
їхнє відображення в цілісному вигляді як системи ознак готовності майбутніх 
соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності; 
культурологічного, що дав можливість враховувати світогляд, духовно-
моральну, етичну культуру майбутнього фахівця в процесі формування 
готовності до науково-дослідницької діяльності, культуру конкретного 
суспільства; реалізація інтегративного підходу забезпечувала 
взаємопроникнення змісту й форм опанування навчальних курсів за 
принципом їхнього взаємозв’язку і взаємодоповнюваності, забезпечуючи 
утворення професійного дослідницько-зорієнтованого освітнього 
середовища; гуманістичного, що зумовлював перехід від традиційної 
знаннєво-центрованої системи до формування творчої особистості; 
квалітологічний і кваліметричний підходи уможливили здійснення якісної і 
кількісної оцінки результату професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності; особистісний – дав змогу в 
процесі науково-дослідницької підготовки фахівців соціальної роботи 
акцентувати увагу на особистості кожного студента як суб’єкта науково-
дослідницької діяльності; аксіологічний – передбачив формування в 
майбутніх соціальних працівників комплексу соціально-професійних 
цінностей як найважливішого чинника мотивації до науково-дослідницької 
діяльності та інших.   

Для реалізації теоретичного рівня дослідження дисертанткою слушно 
обґрунтовано систему вихідних теорій, ідей, дефініцій, покладених в основу 
розуміння сутності досліджуваного явища; спроектовано модель 
дослідницького середовища соціальної роботи, що спрямовує науково-
дослідницький пошук та інтегрує академічну і соціальну практику в розвитку 
теоретико-методологічних засад соціальної роботи; змодельовано систему 
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.  

Результативність практичного рівня дослідження забезпечена опорою на 
експериментальну перевірку ефективності системи підготовки майбутніх 
соціальних працівників до НДД та педагогічних умов, що забезпечують 
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оновлення змісту, форм, методів і технологій професійної підготовки 
фахівців соціальної роботи. Реалізація системи є спеціально організованим, 
цілеспрямованим, динамічним процесом, функціонування якого 
зумовлюється як дотриманням сучасних суспільних вимог до рівня науково-
дослідницької підготовки соціальних працівників, так і врахуванням 
специфіки теоретичної підготовки, практики, самостійної роботи, 
позааудиторної та волонтерської діяльності. Оцінювання ефективності 
системи підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності характеризується комплексністю, поетапністю, 
відбувається через використання визначеного діагностичного інструментарію 
і виражається певним рівнем готовності майбутніх соціальних працівників до 
науково-дослідницької діяльності.  

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 побажання: 

1. У вступі дисертаційного дослідження авторкою на основі аналізу 
досліджуваної проблеми та стану сформованості готовності соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності виявлені суперечності, які, 
на думку дослідниці, мають місце в теорії і практиці професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників і актуалізують проблему розробки 
теоретичних і методичних засад їх професійної підготовки до науково-
дослідницької діяльності.  На нашу думку, на сторінках дисертації дослідниці 
вартувало відобразити, наскільки отримані в процесі дослідження результати 
вплинули на вирішення  означених  суперечностей. 

2. Позитивно оцінюючи здійснений дослідницею аналіз особливостей 
науково-дослідницької підготовки фахівців соціальної роботи у зарубіжній 
вищій школі (підрозділ 2.2), особливо що стосується досвіду підготовки 
відповідних фахівців до науково-дослідницької діяльності у вищій школі 
США, Великої Британії, Франції, Угорщини, Швеції та інших країн, 
вважаємо, що здійснений аналіз носив би більш довершений характер за 
умови його доповнення характеристикою документів міжнародних 
організацій (ООН, Міжнародної федерації соціальних працівників, 
Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи), які визначають міжнародне 
бачення процесів впливу  науки на соціальну роботу і соціальну освіту і тому 
мають вирішальний вплив на осмислення теоретичних і практичних засад 
підготовки майбутніх соціальних працівників і до науково-дослідницької 
діяльності. 

3. Позитивно оцінюючи надбання дослідниці щодо здійсненого нею 
аналізу системи підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-
дослідницької діяльності у закладах вищої освіти України вважаємо, що 
схарактеризована система носила б більш довершений характер, якби в 
роботі знайшли відображення технології підвищення професійної 
кваліфікації і професійного зростання соціальних працівників у контексті 
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формування їх готовності до здійснення і залучення до науково-
дослідницької діяльності в системі післядипломної освіти.  

4. Дослідниці вартувало знайти можливість подати у тексті автореферату 
більш детальну характеристику діагностичного інструментарію, за 
допомогою якого здійснювалася оцінка рівнів сформованості готовності 
фахівців соціальної роботи до науково-дослідницької діяльності у процесі 
формувального експерименту. 

5. Виходячи з міркувань, що науково-дослідницький контекст активно 
впроваджується у практику професійної діяльності і професійної підготовки 
соціальних як у міжнародній практиці так і в  Україні, вважаємо що 
дослідниці вартувало подати в дисертації прогностичний аспект 
досліджуваної проблеми.  

6. Позитивно оцінюючи обґрунтовані у процесі дослідження Оксаною 
Степанівною рівні сформованості готовності майбутніх соціальних 
працівників до науково-дослідницької діяльності  (низький, середній, 
достатній і високий) зауважимо, що у тексті дисертації вартувало більш 
детально схарактеризувати відмінності між середнім і достатнім рівнями 
готовності. 

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

Основні положення дисертації Оксани Степанівни Повідайчик достатньо 
повно висвітлені у 80 наукових і науково-методичних пацях, 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.  

Результати дослідження пройшли достатню апробацію під час науково-
практичних заходів різного рівня (конференцій, симпозіумів, семінарів), у 
яких брала участь дисертантка в Україні та за кордоном. Логічна 
структурованість роботи забезпечується висновками і узагальненнями, 
проілюстрованими в графічному матеріалі дисертації. 

Загальний 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 соціальних 
працівників. 
Висновки, сформульовані дисертанткою, чітко і повно розкривають 
поставлені в роботі завдання, основні надбання та результати дослідження. В 
опублікованих за темою дисертації працях викладено основні положення,  
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