ВІДГУК
офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента
Калаур Світлани Миколаївни про дисертаційну роботу та автореферат

Ящука Сергія Петровича
«ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ»,
яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Нині фахівець, що
прийде на роботу в соціальну сферу повинен володіти не лише ґрунтовними
фаховими знаннями, а й мати сформовану професійно-правову компетентність.
Тобто майбутній фахівець повинен орієнтуватися у проблемах існуючого
суспільно-політичного життя в країні, використовувати способи діяльності й
моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству держави, робити
свідомий вибір та застосовувати правові технології прийняття індивідуальних
та колективних рішень. Усе це допоможе майбутньому соціальному працівнику
краще зарекомендувати себе на ринку праці та ефективно виконувати майбутні
професійні обов’язки. Наголосимо, що професійна підготовка майбутніх
соціальних працівників в контексті формування у них професійно-правової
компетентності є мало вивченою. Констатуємо й те, що теоретичні та практичні
питання,

які

стосуються

дослідження

педагогічних

умов

формування

професійно-правової компетентності не була предметом окремих наукових
розвідок , а тому ще й нині не знайшли належного розв’язання. З огляду на ці
факти, існує нагальна потреба у практичній діяльності викладацького складу
щодо формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних
працівників під час навчання у ЗВО.
Отже, актуальність дисертаційного дослідження Сергія Петровича Ящука
підсилюють суперечності, які необхідно вирішити під час професійної

підготовки майбутніх соціальних працівників. Таким чином, дисертаційна
робота є своєчасною та має практичну спрямованість, а тому актуальність
рецензованої роботи не викликає жодних сумнівів та заперечень.
Наукова

новизна

результатів

дисертаційного

дослідження.

Проведений аналіз процесу формування професійно-правової компетентності
майбутніх соціальних працівників дозволяє констатувати, що здобувач отримав
вагомі наукові результати. Так, вперше визначено та обґрунтовано конкретні
педагогічні умови, які мають вагомий вплив на вдосконалення професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників. У процесі роботи автором
розроблено

структурну

модель

формування

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників в освітньому процесі закладу
вищої освіти.
Схвалюємо внесок С.П. Ящука у теорію і методику професійної освіти
щодо конкретизації компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості
професійно-правової компетентності. У ході роботи над дослідженням,
науковець зумів удосконалити діагностичний інструментарій для дослідження
стану

сформованості

професійно-правової

компетентності

майбутніх

соціальних працівників на основі визначених компонентів, критеріїв та
показників

за

(відтворювальним),

низьким
достатнім

(емпірично-інтуїтивним),
(функціональним),

високим

задовільним
(рефлексивно-

творчим) рівнями. Позитивно оцінюємо зміст, форми і методи навчання, які
використовувалися

автором

під

час

формування

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників.
Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків. Аналіз
дисертаційної роботи та автореферату Сергія Петровича Ящука дає можливість
стверджувати, що ґрунтовність наукових положень та висновків забезпечується
використаним комплексом теоретичних, емпіричних та статистичних методів.
Такий підхід до використання методів дослідження допоміг на належному
науковому рівні провести педагогічний експеримент й здійснити перевірку

результатів. У нашому баченні науковий інструментарій, який було обрано
дозволив розв’язати усі завдання, які були поставленні.
Відзначимо як позитив те, що рецензоване дослідження опирається на
значну джерельну базу – 291 найменувань (54 – іноземними мовами), що дало
змогу належним чином дослідити об’єкт. Висновки відповідають усім
поставленим завданням.
Відповідність структури та змісту дисертації чинним вимогам.
Структура

рецензованої

дисертації

характеризує

Сергія

Петровича

як

компетентного науковця-практика, що уміє розв’язувати практичні завдання
щодо організації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.
Так у вступі обґрунтовано актуальність, представлено сучасний стан
формування
площини,

професійно-правової
акцентовано

увагу

компетентності,

виділено

невирішені

необхідності

розв’язання

виявлених

на

суперечностей, представлено зв’язок роботи з науковими планами та темами,
обґрунтовано наукову новизну і практичне значення, представлено результати
апробації.
У

першому

розділі

головна

увага

зосереджена

на

загальній

характеристиці формування професійно-правової компетентності майбутніх
соціальних працівників, висвітлено наукові підходи, а також доволі ґрунтовно
проаналізовано міжнародний досвід у зазначеному контексті. Вважаємо, що
автор доволі багато приділив уваги характеристиці таких понять як
«професійна

діяльність»,

«готовність»,

«компетентність»,

«професійна

компетентність», «правова культура», «правоосвіта», «правова предметна
компетентність» тоді як сутність професійно-правової компетентності у
параграфі 1.1. представлена доволі описово та загально. Позитивно оцінюємо
погляди автора на характеристику компетентнісного, діяльнісного, особистісно
орієнтованого, системного, аксеологічного підходів, які автором визнані у
якості теоретичного підґрунтя модернізації професійно-правової підготовки
майбутніх соціальних працівників.

Повністю підтримуємо погляди автора у доцільності характеристики
досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників за кордоном, зокрема в
аспекті професійно-правової підготовки. У цьому контексті науковцю варто
було б представити власне бачення позитивних та проблемних сторін у
професійній підготовці.

Такий підхід

суттєво б

підсилив

значущість

дослідження та показав би аналітичні уміння самого автора.
У

другому

розділі

автор

здійснив

характеристику

структурних

компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості професійноправової компетентності майбутніх соціальних працівників. Оцінюємо як
науково

виважені

обрані

автором

компоненти

мотиваційно-ціннісний,

когнітивний, практично-діяльнісний, особистісно-рефлексивний компоненти
професійно-правової компетентності, які доволі ґрунтовно висвітлені.
Схвалюємо спектр задекларованих педагогічних умов, які мають
вагомий вплив на формування у майбутніх соціальних працівників професійноправової компетентності, що представлено у параграфі 2.2. У цьому параграфі
автор представив свою позицію щодо потенціалу таких 4 педагогічних умов, як:
1) створення

позитивної

мотивації

та

потреби

у

самовихованні

і

самовдосконаленні; 2) упровадження системи вправ і завдань, спрямованих на
формування

професійно-правової

компетентності

майбутніх

соціальних

працівників до змісту їх професійної підготовки; 3) реалізація в освітньому
процесі закладів вищої освіти комплексу традиційних та інноваційних форм і
методів

навчання,

що

сприяють

формуванню

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників; 4) забезпечення готовності
викладачів до формування професійно-правової компетентності майбутніх
соціальних

працівників.

Свідченням

високого

професіоналізму

Сергія

Петровича є той факт, що усі педагогічні умови чітко обґрунтовані.
Відзначимо
характеристики

високий
структурної

рівень,
моделі

що

продемонстрований

формування

під

час

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників. Для кращого наочного

сприймання інформації автор представив модель графічно. Такий підхід
засвідчує уміння моделювати педагогічні процеси.
У

третьому

розділі

«Експериментальна

перевірка

ефективності

педагогічних умов формування професійно-правової компетентності майбутніх
соціальних працівників» здобувач охарактеризував програму організації
педагогічного експерименту. Зокрема схвалюємо, що у параграфі 3.2 ґрунтовно
охарактеризовано
формування

практичні

механізми

професійно-правової

реалізації

компетентності

педагогічних
майбутніх

умов

соціальних

працівників. Показником високого наукового рівня дисертанта є використання
методів математичної статистики для оцінки достовірності отриманих
результатів.
Вивчення

змісту

дисертаційного

дослідження

дозволило

нам

стверджувати, що висновки до розділів, а також загальні висновки чіткі, логічні
та конкретні. Список використаних джерел та посилання на них у
дисертаційній роботі зроблено із дотриманням усіх вимог. У додатках
представлений значний об’єм матеріалу, який має практичне спрямування та
допомагає ґрунтовніше зрозуміти організацію експериментального дослідження
з формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних
працівників. Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційного
дослідження.
Практична значущість отриманих результатів. Відзначимо, що
рецензоване дисертаційне дослідження володіє практичною значущістю.
Зокрема, значним практичним доробком Сергія Петровича визнаємо розробку
факультативного курсу «Професійно-правова компетентність соціального
працівника». Цінними, з огляду на сучасні зміни в професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників, є авторські методичні рекомендації для
науково-педагогічних

працівників

«Розвиток

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників», а також методичні
рекомендації для студентів «Технології професійно-правової самоосвіти»,
«Дотримання прав учнів з особливими потребами: зарубіжний досвід».

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження.
Констатуємо, що опубліковані праці повністю підтверджують належний рівень
професіоналізму

здобувача

щодо

теоретичних

та

практичних

питань

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та формування у них
професійно-правової

компетентності.

Зокрема,

у

науковому

доробку

С.П. Ящука є 19 друкованих працях: 8 статей у наукових фахових виданнях
України, 1 стаття у зарубіжному періодичному виданні, 6 праць у збірниках
матеріалів

наукових

конференцій,

1

навчально-методичний

посібник,

3 методичні розробки. Дані авторські публікації підтверджують повноту
викладу результатів дисертаційного дослідження у відкритому друці.
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Позитивно оцінюючи отримані результати, вважаємо за доцільне
звернути увагу здобувача на дискусійні моменти, неточності та висловити
певні зауваження:
1. У 4 завданні автор поставив собі завдання «Експериментально перевірити
організаційно-педагогічні

умови

формування

професійно-правової

компетентності майбутніх соціальних працівників». Термін «організаційнопедагогічні умови» зазначено й у меті дослідження. Однак, у тексті дисертації,
а також у її назві та у змісті фігурують педагогічні умови, саме педагогічні
умови автор декларує також й у новизні та висновках.
2. Не зовсім зрозумілим є те, навіщо у науковій новизні автор двічі вказує
на те, що ним розроблено структурну модель – спочатку у підпункті уперше, а
потім у підпункті аргументовано.
3. У графічному зображенні структурної моделі формування професійноправової компетентності у майбутніх соціальних працівників (рис. 2.1 с. 103) у
нормативно-правовому блоці де автор наводить комплекс традиційних та
інноваційних форм варто було б їх (традиційні та інноваційні форми)
розділити, а також представити перелік методів, прийомів та засобів, які
використовувалися, тим більше що ця інформація автором висвітлена в

окремому параграфі (2.4 «Методи і засоби формування професійно-правової
компетентності майбутніх соціальних працівників»).
4. За нашим баченням у параграфі 1.2 варто було представити не лише
характеристику компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого,
системного, аксеологічного підходів, а й чітко підкреслити їх позитивну роль у
формуванні

професійно-правової

компетентності

майбутніх

соціальних

працівників
5. У параграфі 2.1 «Структурні компоненти, критерії, показники та рівні
сформованості професійно-правової компетентності майбутніх соціальних
працівників» автор доволі ґрунтовно розкрив сутність компонентів, назвав
показники та охарактеризував рівні. Однак недостатньо приділено увагу
характеристиці критеріїв

професійно-правової компетентності майбутніх

соціальних працівників.
6. Потребує пояснення наступний факт: на ст. 181 автор представляє
наступний діапазон розподілу балів під час організації експериментального
дослідження: низький – 60-73; задовільний – 74-81; достатній – 82-89; високий
90-100. Тобто не зовсім рівноцінним є поділ (градація низького рівня має 13
балів; задовільного та достатнього – 7 балів, а високого 10). Як наслідок – у
таблиці 3.13 в дисертації та табл. 1 в авторефераті рівень сформованості
професійно-правової компетентності (середньоарифметичне значення) в кінці
експерименту для КГ становить 72,3 бали а для ЕК 82,9. також недоцільним є в
авторефераті представлення рис. 2.
Висновки щодо відповідності дисертаційного дослідження чинним
вимогам та можливість присудження наукового ступеню.
Підкреслимо, що зауваження та побажання, які були представлені вище
носять певний дискусійний характер, а тому не мають суттєвого впливу на
позитивну оцінку дисертаційного дослідження. З огляду на це, дисертаційне
дослідження Сергія Петровича Ящука на тему: «Педагогічні умови формування
професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників»

