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Упровадження нової освітньої стратегії та її закріплення на 

законодавчому рівні, розвиток компетентнісної парадигми освіти, 

загострення в українському суспільстві правових проблем, у тому числі 

концептуально пов’язаних із захистом вразливих категорій населення, число 

яких в Україні постійно зростає, актуалізує питання підвищеної уваги і нові 

вимоги до підготовки кадрів соціальної сфери, зокрема формування у них 

соціально-правової компетентності в умовах університетської освіти  та 

забезпечення її системного характеру. Такі завдання підсилюються 

недостатнім рівнем розробленості теоретичних засад та змістово-

методичного забезпечення процесу формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників. З цих міркувань не тільки 

актуальність, а й цінність дисертаційного дослідження Лісовця Олега 

Васильовича є незаперечною, а його зміст сприймається відповіддю на 

соціальні виклики та потреби теорії і практики соціальної педагогіки, 

зокрема запити системи соціальних служб, закладів освіти та спеціальних 

установ, які потребують фахівців соціальної сфери, здатних компетентно 

імплементувати чинне законодавство у процес допомоги потребуючим і 

відповідально приймати кваліфіковані рішення.   

Відповідно до актуальності теми дисертантом сформульовано 

протиріччя, на вирішення яких спрямоване дослідження. Чітко вибудовано та 

узгоджено науковий апарат,  який забезпечує логіку дисертаційної роботи.  

Зміст структурований у 4 розділи і дозволяє створити цілісне уявлення 

про теоретико-пошукову та ескпериментальну роботу дослідника у розкритті 

теми. 



В основу методології дослідження покладено системний, діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований, технологічний та контекстний 

підходи, а також загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, які 

забезпечують зв'язок теоретичного і емпіричного рівнів знання. Базовим для 

аналізу педагогічного процесу обрано компетентнісний підхід – це відповідає 

сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців. Цінним визначається 

обгрунтування методологічних засад організації процесу формування 

соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників у 

контексті характеристики сучасної інтегральної освітньої парадигми, що 

відповідає вимогам глобалізованого суспільства.  

Основні положення дисертації розкриваються в аналізуванні наукового 

базису з філософії, педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи,  

психології, соціології, юриспруденції (доцільно дібраному та відображеному 

у 609 найменуваннях літературних джерел), оперті на положення сучасного 

вітчизняного і міжнародного законодавства  щодо  соціально-правової 

компетентності соціальних працівників, у  понятійному апараті, зокрема  у  

виважених  його формулюваннях та уточненнях, а також визначенні таких 

компетенцій, які є найбільш важливими у соціальній і соціально-педагогічній 

роботі та підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери в університетській 

освіті.  

На основі здійснення ретроспективного аналізу літературних джерел з 

різних галузей гуманітарного знання (Р.1) дисертантом комплексно 

простежено генезу наукових підходів до формування соціально-правової 

компетентності соціальних працівників як у її широкому трактуванні, так і в 

контексті використання таких понять, як „правова культура”, „правове 

виховання”, „соціально-правова обізнаність”, „соціально-правова 

підготовка”, „правова свідомість”, „соціальна компетентність”, „правова 

компетентність”  та інших, близьких за змістом.  

Виокремлені семантичні концепти дозволили автору запропоновати 

визначення базового поняття дослідження „соціально-правова 



компетентність соціального працівника” як комплексно-особистісного 

утворення на основі інтеграції соціально-правових знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей та ціннісного ставлення до права, які в своїй сукупності 

забезпечують успішність виконання професійних задач соціального 

працівника та активності фахівця у соціально-правовому просторі, 

усвідомленні ціннісного впливу права на клієнтів, здатності ефективно 

здійснювати правозахисну і правореалізаційну діяльність у соціальній сфері. 

В ньому відображено бачення специфіки як соціальної роботи, так і 

соціально-правового захисту.  

Схвально сприймається запропонована структура соціально-правової 

компетентності соціальних працівників як сукупності взаємопов’язаних 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, функціонально-діяльнісного, 

рефлексивно-оціночного компонентів, виокремлення та розкриття яких 

здійснено як з урахуванням функціональних характеристик соціального 

працівника, так  і визначеного автором переліку його соціально-правових 

компетенцій (охоронно-захисної, координаційної, контролюючої, 

профілактичної, інформаційно-просвітницької, правовиховної). У 

дисертаційному дослідженні вони схарактеризовані поокремо та у 

взаємозв’язку,  об’єднані у блоки відносно основних напрямків соціально-

правової діяльності.  

Інноваційний характер містить запропонована та обґрунтувана 

авторська педагогічна система формування соціально-правової 

компетентності соціальних працівників в умовах університетської освіти, 

структурована за 5-ма взаємопов’язаними та узгодженими компонентами 

(цільовим, змістовим, процесуальним, об’єкт-суб’єктним, соціально-

середовищним), а також технологія її поетапного упровадження (цільовий, 

змістовий, процесуальний, об’єкт-суб’єктний, соціально-середовищний). 

Завдяки цьому набули подальшого розвитку: наукові положення теорії й 

методик професійної підготовки фахівців соціальної сфери; наукові уявлення 

про сутність, структуру, критеріальні та рівневі характеристики 



сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників. Авторська педагогічна система формування соціально-правової 

компетентності соціальних працівників в умовах університетської освіти  та 

покомпонентна характеристика педагогічної системи у змісті дисертації 

представлена як у графічно-схематичному, так і в описовому вигляді. 

Ґрунтовним є і практичне значення дослідження. Зокрема набули 

удосконалення: зміст освітніх програм підготовки майбутніх соціальних 

працівників зі спеціальності „Соціальна робота” на основі положень 

кредитно-трансферної системи. (Авторські програми дисциплін соціально-

правового циклу , зокрема „Правові основи соціальної роботи”, „Основи 

соціально-правового захисту особистості” та ін.). Здійснено упровадження 

спеціалізацій/сертифікатних програм „Соціально-правовий захист”, 

„Соціально-правовий захист дітей та молоді”.  Розроблено методи та 

організаційні форми освітнього процесу в університеті, що сприяють 

формуванню соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників. Зазначені матеріали можуть бути використані у системі 

підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах університетської 

освіти: у процесі викладання нормативних та варіативних дисциплін і 

спецкурсів соціально-правового спрямування, у підготовці студентами 

наукових робіт тощо. 

Цінність методичних розробок О. В. Лісовця полягає в тому, що 

вирішення проблеми формування соціально-правової компетентності 

здійснюється шляхом залучення студентів у процеси власного 

професіогенезу, самооцінки, сприяння в їх усвідомленні себе як активного 

суб’єкта освітнього процесу і майбутньої професійної діяльності за 

допомогою відтворення у формах і методах навчальної діяльності реальних 

виробничих зв’язків і способів розв’язання конкретних професійних завдань 

соціального працівника у її багатоплановості.  

Хід та результати експериментальної роботи з упровадження 

педагогічної системи формування соціально-правової компетентності 



майбутніх соціальних працівників описані у Р.4. („Експериментальна робота 

з формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників”). 

Висновки до розділів та загальні висновки відповідають 

концептуальним положенням та завданням дослідження і містять 

узагальнення одержаних дисертантом результатів. 

Якість і повноту експериментальної роботи О. В. Лісовця можна 

оцінити за її додатками – вони ґрунтовні, грамотно розроблені, відображають 

смислові характеристики соціально-правової компетентності соціального 

працівника та акцентують увагу на важливості розвитку критичної 

компетентності студентів для бачення взаємозв’язків між законодавством і 

соціальними проблемами, аналізу правових ситуацій тощо. Матриця 

відповідності соціально-правових компетенцій (Додаток В) наповнена 

змістом щодо аудиторної, позааудиторної навчальної діяльності та 

позааудиторної соціально-виховної діяльності. Позитивно сприймається 

авторська методична розробка у формі інтелектуально-конкурентних ігор та 

змагань студентів (Додаток Ж. 2). 

Також у додатках ґрунтовно представлено методичний інструментарій 

діагностики рівня сформованості соціально-правової компетентності 

студентів-майбутніх соціальних працівників, сконструйований у сукупності 

різних тестів-опитувальників, адаптованих методик та авторської анкети. 

Результати дослідження достатньо апробовані. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням, які подані в тексті дисертації. 

Таким чином, на підставі вивчення дисертації, а також праць здобувача 

(57 публікацій (44 – одноосібні), зокрема: монографій, 23 статей (в тому 

числі 5 – у періодичних закордонних виданнях, 4 – у виданнях, що входять 

до міжнародних наукометричних баз), опублікованих за темою дослідження, 

можна стверджувати про успішність виконаного дослідження, 

обґрунтованість його теоретичних положень і висновків. 



Разом з тим, відзначаючи цілісність, завершеність, актуальність, 

наукове значення дисертаційного дослідження Лісовця О.В. вважаємо за 

необхідне вказати на деякі дискусійні аспекти та висловити певні 

зауваження та побажання:  

1. У викладі змісту р.1.1 бажано посилити аналітичний контент та 

авторську позицію дослідника. 

 

2. На наш погляд, графічне представлення змістової структури 

соціально-правової діяльності соціального працівника (на рис. 2.3 (С.151) є 

надто спрощеним, оскільки відображає лише функції і напрями діяльності. 

Доцільно було б визначити завдання, конкретизувати основні форми та 

методи у межах кожного з представлених напрямків. 
 

3. Схвалюючи науковий підхід автора до визначення складу 

соціально-правових компетенцій соціального працівника на підставі 

спеціально проведеного опитування практиків, наголосимо на тому, що 

представництво респондентів лише з 3-х областей України для докторського 

дослідження є, на наш погляд, недостатнім. 
 

4. Характеристика соціально-середовищного компонента 

педагогічної системи формування соціально-правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників, представлена у р. 3.3,  здійснена 

достатньо описово, без належної конкретизації його складових. Також не 

приділено достатньо уваги соціально-середовищному компоненту у ході 

опису формувального етапу експерименту.  
 

5. Нерівномірно охарактеризовано компоненти педагогічної 

системи формування соціально-правової компетентності майбутніх 

соціальних працівників у підрозділі 3.3.   
 

6. Звертаємо увагу, що підібраний автором дисертації комплекс 

методик для реалізації формувального етапу експерименту не знайшов 

повного відображення у змісті чи додатках дисертації, деякі з них (тренінгові 

програми „Права клієнта”, „Тренінговий модуль для підготовки 

уповноважених з прав дитини”, „Де починаються права людини: історія та 

сучасні підходи”) представлені лише назвами чи коротким описом. 
 

7. У р. 4.3 в цілому достатньо повно відображено кількісні зміни у 

рівнях сформованості соціально-правової компетентності майбутніх 

соціальних працівників, але варто було б докладніше проаналізувати і якісні 

зміни в цих досягненнях. 
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