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ВПДГУК
офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора
ВПКТОРОВОЁ Лесі Вікторівни на дисертаційне дослідження
Скочка Максима Олександровича на тему: «Організаційно-змістові засади
надання соціальних послуг у сільській місцевості», подане на здобуття ступеня
Доктора філософіі' за спеціальністю 231 — Соціальна робота

Актуальність теми виконаноі' роботи то 1? зв’язок з планами
відповідн их галузей науки

Диссртаційнс Дослідження Скочка М.О. присвячено актуальній темі —

визначенню організаційно—змістових засад надання соціальних послуг у сільській
місцевості'та розробці практичних рекомендацій для вдосконалення соціальноі'
сфери украі'нського села.

Актуалізація проблематики роботи пов’язана з тим, шо сучасні села
зазнають негативного впливу економічноі' неструктурності, нормативного хаосу,
що призводить до занепаду економіки та соціально-культурного потенціалу. У
таких обставинах надзвичайною проблемою е підготовка мешканців села до умов
життя в перехідному періоді економіки. Нагальним питанням у зв’язку 3 такими
подіями с соціальна робота із малозахишеними категоріями населення в сільській
місцевості та шляхи і'і' вдосконалення, шо мало представлено у вітчизняному
науковому полі.

Дослідження @ складовою науково'і теми «Актуальні проблеми соціально-
педагогічноі' теоріі' та практики» (державний реестраційний номер 011111007547) та
наукового проекту «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з
особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний
реестраційний номер: 0119111039723), які розробляють науковці кафедри соціально'і'
педагогіки та соціально'і роботи Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини.

Тему дисертаціі' затверджено Вченою радою Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №8 від 27 лютого
2018 року).

Ступінь Обгрунтованості наукових положень, висновків [' рекомендацій,
сформульованих в дисертаційній роботі

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій.
сформульованих у дисертаці'і' підтверджусться результатами дослідження,
проведеного дисертацтом, і загалом не викликас сумніву.

Понятійне поле дослідження в цілому продумане й представлено коректно.
шо зумовило можливість оптимального визначення стратегіі' наукового пошуку, а
також °1'1` ефективноі' реалізаціі'. Для вирішення поставлених завдань було



застосовано комплекс методів дослідження (теоретичні, емпіричні та
моделювання).

Грунтовно вивчено джерельну базу (бібліографічний список нараховуе 268
джерел, зокрема 32 латиницею), яке здійснив здобувач, дали змогу достатньо
переконливо висвітлити проблематику дослідження.

Оцінка змісту дисертаціі', й'завершеність у цілому
Структура презентовано'і роботи @ логічною, відповідае обраному напряму

наукового пошуку, дозволяе не лише простежити послідовність розв’язання
поставлених завдань, але й засвідчуе виважений підхід автора до окресленоі'
проблеми. Дисертація складаеться з анотацій украі'нською та англійською мовами,
вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку
використаНих джерел. Логіка та послідовність викладу тексту роботи відповідае
вирішенню поставлених завдань дослідження.

У вступі обтрунтовано актуальність і доцільність дисертаційноі' роботи,
висвітлено '1'1' зв’язок з науковими програмами, визначено мету, завдання, об’скт і

предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та
практичне значення роботи, визначено особистий внесок здобувача в
опублікованих працях, наведено Відомості про апробацію та впровадження
результатів дослідження, публікаціі', окреслено структуру та обсяг дисертаціі'.

У першому розділі «Теоретичні засади досліджувано'і' проблеми»
висвітлено результати проведених здобувачем розвідок історичних аспектів
становлення та розвитку соціально'і допомоги на укра'інських землях, соціально-
демографічного та соціально—економічного стану украі'нського села, досвіду
надання соціальних послуг у зарубіжних краі'нах.

Акцентовано увагу на вразливості власне сільського населення краіни як
найменш адаптованого до соціально—економічно'і модернізаціі'. Відзначено, що
стан соціально'і інфраструктури сіл потребуе розвитку, започаткування повною
мірою соціально-життевого клімату в сільській територіальній мережі.
Проведений автором науковоі' праці аналіз вказуе, що соціально—демографічний та
соціально—економічний розвиток сільськоі' місцевості залежить від ефективного
використання `1"1' власних конкурентних переваг. Вирішувати проблеми збереження
сільських територій і трудового потенціалу, на думку здобувача, необхідно у
соціальній, виробничій, інженерній взасмодіі' міськоі' та сільсько'і місцевості.
Здобувач переконаний, що задля реформування соціальноі' сфери в Украі'ні варто
звернути увагу на такі види соціальноі' допомоги: створення соціальних структур
на рівні громади; розвиток системи послуг з догляду вдома; створення центрів
дозвілля для пенсіонерів; залучення поштово'і' служби до надання соціальних
послуг.
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У другому розділі «Організаційні засади надання соціальних послуг у
сільській місцевості» автор спрямував своі' дослідження на законодавчу базу
надання соціальних послуг у сільській місцевості, на аналіз державного та
недержавного сектору у сфері соціального обслуговування, кращих практик
надання соціальних послуг у сільській місцевості. Зокрема, у роботі було
відзначено, що система діяльності соціальноі' сфери на територіальному рівні
сформована не чітко. Завдання з розвитку на рівні громад зафіксовані лише в

діяльності управління соціального захисту, які потребують більш зосередженоі'
уваги з боку держави. Разом з тим, в Украі'ні важливу роль у реалізаціі' соціальноі'
політики відіграють громадські організаціі' осіб з інвалідністю і ветеранів, які е

незалежним, неприбутковим та благодійним, і являють собою недержавний,
некомерційний сегмент соціального захисту громадян. Участь недержавного
сектору в наданні соціальних послуг може сприяти розширенню можливостей,
використанню внутрішніх і зовнішніх ресурсів, взаемодіі' між отримувачами і

надавачами соціальних послуг.
В Украі'ні соціальною сферою територіальних громад керують Місцеві

органи влади. Здійснений аналіз діяльності розглянутих територіальних громад та
упроваджених практик, які на тепер діють у сільській місцевості, засвідчуе
певний позитивний досвід соціальноі' роботи у розвитку сільськоі' місцевості, який
спричинений реформуванням сільських територій та соціальноі' сфери.

У третьому розділі «Зміст та спрямованість надання соціальних послуг у
сільській місцевості» наведено дані з розроблення та обГрунтування інноваційноі'
моделі надання соціальних послуг у сільській місцевості, висвітлені рекомендаціі'
та заходи з реалізаціі' нормативно-правового механізму надання соціальних
послуг на селі, обтрунтовано систему моніторингу надання соціальних послуг у
сільській місцевості.

У розробленій здобувачем моделі передбачено системну взаемодію всіх

структурних підрозділів операторів соціальних послуг, адже така організація
співпраці дас можливість досягнути мети та високих результатів у формуванні
сталого соціального суспільства. На переконання автора роботи, така модель
надання соціальних Послуг у сільській місцевості повинна сприяти формуванню
системи соціальноі' політики, спроможноі' на повноцінну реалізацію потреб
населення. Також проведено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють
відносини соціальноі' підтримки та соціального обслуговування населення.
Розроблено рекомендаціі' та заходи з реалізаціі' соціальних послуг на селі для
підвищення тривалості життя, забезпечення сталого зростання доходів громадян,
зростання рівня пенсійного забезпечення, зниження рівня бідності, поліпшення
житлових умов, доступності інфраструктури.
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Встановлено, що моніторинг надання соціальних послуг — це процес збору
та фіксаціі' даних за показниками, які характеризують систему надання соціальних
послуг. Доведено, що постійний моніторинг сприяе своечасному виявленню осіб,
які потребують соціальних послуг.

Загальні висновки з дисертаційного Дослідження е обГрунтованими, логічно
пов’язані з процесом поступового розв’язання завдань та реалізаціі' мети
дослідження. Таким чином, аналізуючи дисертаційне дослідження
Скочка М.О. можна відзначити, що в цілому воно характеризуеться логічністю
викладу матеріалу. Матеріали дисертаційного дослідження належним чином
структуровані, що відображено у змісті роботи.

Наукова новизна і достовірність наукових положень дисертаційного
дослідження

Відносно новизни результатів проведеного дослідження варто констатувати,
що здобувачем уперше здійснено теоретичне обГрунтування організаційно-
змістових засад надання соціальних послуг у сільській місцевості, на основі чого
розроблено авторську інноваційну модель, що включае державний рівень, районний
рівень, рівень громади. Представлено взаемодію структурних підрозділів кожного з
рівнів як сдино'і системи надання соціальних послуг.

У роботі Скочка М. О. набули подальшого розвитку питання аналізу форм та
методів надання соціальних послуг у сільській місцевості; умови реалізаціі' прав
людини на соціальні послуги; дослідження кращих практик надання соціальних
послуг на селі; вивчення і впровадження закордонного досвіду у вітчизняні соціальні
СТРУКТУРИ-

Достовірність результатів забезпечено всебічною апробаціею здобутків у
науково-дослідницьких заходах різного рівня (Міжнародні та всеукраі'нські
конференціі').

Основні положення та результати дослідження впроваджено у освітній
процес Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
(довідка № 222/01 від 19.02.2021), Центрально-украі'нського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 1/2 — н від
29.01.2021), Національного університету біоресурсів і природокористування Украіни
(довідка
№ 0413 від 03.032021), у роботу 1ваньківсько'1 об’ еднан01 територіальноі громади
(довідка № 324 від 10032021).

У цілому робота Скочка Максима Олександровича характеризуеться
достатнім рівнем теоретичного узагальнення, самостійністю наукового пошуку.
Достовірність отриманих результатів забезпечена Грунтовним аналізом значного
обсягу інформаційних джерел, доцільно вибраними й використаними методами
дослідження.



Практичне значення отриманих результатів полягае у можливості
застосування теоретико-методичних напрацювань здобувача для вдосконалення
системи надання соціальних послуг у сільській місцевості, підвищення професійноі'
кваліфікаціі' соціальних працівників, представників менеджменту адміністративно—
територіальних одиниць, а також під час професійноі' підготовки майбутніх фахівців
соціальноі' сфери за спеціальністю 231 — Соціальна робота.

Повнота викладу основних результатів дисертаціі' в опублікованих
працях

Основні теоретичні та практичні результати здійсненого дослідження
відображено у 25 публікаціях (19 одноосібних), з них чотири колективні
монографіі'; довідник; енциклопедія; навчально—методичний посібник; 5 статей у
наукових 'фахових виданнях Украі'ни; одна стаття у зарубіжному науковому
періодичному виданні; сім публікацій у збірниках матеріалів конференцій і

семнарів.
Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаемо за необхідне

зазначити наступні дискусійні положення та побажання:
1. У розділі 1 «Теоретичні засади досліджуваноі' проблематики», не

дивлячись на достатньо великий об’ем висвітлених результатів досліджень,
бракуе візуалізаціі' отриманих результатів розвідок у вигляді рисунків (схеми,
діаграми, інтелект-карти) та узагальнення статистичних даних по Украіні.
У висновках до розділу 1 (с. 63-64) бракуе конкретики.

2. У розділі 2 «Організаційні засади надання соціальних послуг у сільській
місцевості» доцільно уточнити: яких саме нормативно-правових документів чи
окремих положень бракуе для реалізаціі' соціальноі' політики на територіальному
рівні. Оформлення таблиці 2.1, яка розміщена на с. 76—81, потребуе
удосконалення.

3. З опису інноваційно'і моделі надання соціальних послуг у сільській
місцевості (підрозділ 3.1, с. 125—158) не зрозуміло: ця модель фіксуе та описуе
існуючий стан законодавчого забезпечення надання соціальних послуг чи
пропонуеться нова організаційна система. У відповідному підрозділі дисертаціі'
відсутнс звернеННЯ'на рис. 3.4 (с. 158) та не описано суттеві ознаки
запропонованоі' моделі та і'і переваги перед існуючим станом, які на якісному
рівні можуть підвищити рівень надання соціальних послуг у сільській місцевості.
Фактично підрозділ 3.1 завершуеться рисунком.

4. У підрозділі 3.2 «Рекомендаціі' та заходи з реалізаціі' нормативно—
правового механізму надання соціальних послуг на селі» (с. 159—168), поряд із
висвітленням власне пропозицій та заходів реалізаціі' механізму надання
соціальних послуг, бажано було спрогнозувати (3 точки зору ймовірнісних і



кількісних характеристик) очікувані результати у досягненні проблемних аспектів
надання соціальних послуг на селі.

5. За висвітлення списку опублікованих праць за темою дисертаціі' (с. 6-9
анотаціі', с. 21 1-214 додатку А) у роботах із співавторами доцільно було б подати
інформацію про особистий внесок здобувача у підготовку таких наукових праць.

Висловлені зауваження та побажання спрямовані на вдосконалення
дисертаційноі' роботи і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаціі'.

Загальні висновки і оцінка дисертаціі'
З огляду на актуальність дослідження, зміст і цінність отриманих

результатів, важливість і новизну теоретичних й практичних висновків,
дисертаційна робота Скочка Максима Олександровича на тему «Організаційно—
змістові засади надання соціальних послуг у сільській місцевості» @ оригінальним,
актуальним, самостійно виконаним, структурно цілісним і завершеним
дослідженням, що Грунтусться на аналізі достатньоі' кількості сучасних наукових
праць, як зарубіжних, так і вітчизняних авторів.

Дисертація відповідас вимогам наказу Міністерства освіти і науки Украі'ни
№ 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення
дисертаціі'», Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософіі', затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украі'ни № 167 від
06 березня 2019 року, а і'і автор — Скочко Максим Олександрович — заслуговуе
присудження ступеня доктора філософіі' за спеціальністю 231 — Соціальна робота,
(галузь знань 23 — Соціальна робота).

Офіційний опонент :

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри іноземних мов
Военно-дипломатичноі'академіі'
імені Свгенія Березняка ///Л‚/// Л.В. ВіКТОРОВА( '

.

Підпис Вікторовоі' Л.В. засвідчую.
Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника відділу персоналу та до
Военно-дипломатично'іакадеміі' і


