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Актуальнiсть теми дослiдження 

Дисертацiйне дослiдження Рахлiса Вадима Леонiдовича присвячене 

важливiй та актуалънiй проблемi, оскiльки незважаючи на значну кiлькiсть 

теоретичних i емпiричних дослiджень, якi було проведено в галузi 

формування професiйноI компетентностi представникiв окремих професiй 
та 

професiйноI пiдrотовки фахiвцiв у неформалънiй освiтi, проблема пiдготов
ки 

перемовникiв t не достатньо розробленою. Крiм того, аналiз практики 

засвiдчив, що на сьоrоднi пiдготовка перемовникiв як в системi формал
ъноi' 

освiти, так i в неформальному секторi, не е внормованою та бiльшим чином 

базусrься на iнтуiтивних пошуках окремих фахiвцiв, нiж на систе
мному 

пiдходi з прогнозованим результатом. У се це дозволило автору ви
значити 

проблему формування професiйноI компетентностi майбутнiх перемов
никiв у 

неформалънiй освiтi як прiоритетну. 

Актуальним за таких обставин постае подолання суперечностей м
iж: 

фактичною наявнiстю перемовникiв як представникiв окремого виду 

дiялъностi, послуги яких користуються попитом у багатьох сферах, та 

вiдсуrнiстю унормованоI практики Ix пiдготовки; контентним наповненням 

науково-термiнологiчноrо глосарiя в галузi професiйноi' освiти ( зокрема щодо 

перемовникiв) Украi'ни та англомовними краi'нами; поширенням 

компетентнiсного пiдходу в професiйнiй освiтi та вiдсутнiстю моделей 

розвИТК)' навичок перемовника у представникiв iнших професiй на засадах 

праксеологiчного пiдходу. 

ВИЮiаденi аргументи переконують в актуальностi, своечасностi та 

доцiлъностi паукового пошуку дисертацiйного дослiдження Рахлiся В
адима 

Леонiдовича «Формування професiйноI компетентностi майбутнiх 

перемовникiв у неформальнiй освiтi» як прiоритетного. 

Резулътати дослiдження упроваджено в освiтнiй процес Унiверситету
 

державноi фiскалъноI служби Украiни, Нацiонального унiверситету 

«Чернiгiвський колегiум» iменi Т.Г. Шевченка, Iнституту пiдвищення 

квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв i менеджменту освiти Харкiвського 

нацiоналъного педаrогiчного унiверситету iменi Г.С. Сковороди, Центру 

спецiалъноi пiдготовки спiвробiтникiв служб безпеки «Артан Центр», курсi
в 

приватних детективiв ГО «Всеукраiнсъка Асоцiацiя Приватних Детективi
в», 

програм пiдвищення квалiфiкацii' керiвникiв пiдроздiлiв безпеки компанii' 

«ТОВ Охоронно-детективного агентства «Безпека-Сервiс», програм 



пiдвищения квалiфiкацiI керiвникiв пiдроздiлiв безпеки Громадянськоi' спiлки 
« Украiнський Детективний Союз». 

Наукова новизна одержаних результатiв 

Оцiнюючи найважливiшi здобутки дисертацiйного дослiджения Разлiса 

Вадима Леонiдовича, необхiдно вказати на наукову новизну i теоретичне 
значения одержаних результатiв дослiджения. У процесi дослiдження 

автором вперше розроблено, науково обrрунтовано та емпiрично перевiрено 
педагогiчнi умови формувания професiйноI компетентностi перемовника в 

неформальнiй осв1п; схарактеризовано можлив1сть та доцшьн1сть 

цiлеспрямованоI пiдготовки перемовникiв, набуття ними фаховоI 
компетентностi у неформальнiй освiтi; 

уточнено та конкретизовано сутнiсть поияття «перемовник» у 

порiвняннi з термiнами «медiатор», «посередник» та «парламентер», беручи 
до уваги практичнi завдания представникiв цих професiй та Ix ролi в 
переговорному процесi; сутнiсть поияття «професiйна компетентнiсть 
майбутнiх перемовникiв»; 

подальшого розвитку в дослiдженнi набули науково-теоретичнi 
положения щодо особливостей формувания професiйних компетентностей у 

неформальнiй та неперервнiй професiйнiй освiтi; процеси професiйноI 
пiдготовки представникiв iнтегрованих професiй; формувания «смаку до 

професiI» як невiд'емноI частини iндивiдуального стилю професiйноI . . 
ДIЯЛЪНОСТl. 

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i 
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii 

Визначена Рахлiсом В.Л. мета дослiдження полягае у визначеннi, 

пауковому обrрунтуваннi та експериментальнiй перевiрцi педагогiчних умов 

формувания фаховоI компетентностi перемовника , в неформалънiй освiтi 
сучасноI Украiни. Мета узгоджуеться iз назвою дисертацiI, у iТ формулюваннi 
мiстяться очiкуванi резулътати: Сформулъованi завдання дослiдження 

конкретизують шляхи i методи iТ досягнения, визначають бачення автором 
перспективи 1хнъо1 практичноУ реалiзацiI. 

Як засвiдчуе аналiз дисертацiI, науковий апарат дослiджения визначено 
коректно, вiдповiдно до окреслених завданъ i вимог до такого виду та рiвня 
робiт. Науковi положения, результати дослiджения та висновки базуються на 
rрунтовному аналiзi фiлософсъко-кулътурологiчноI, психолого-педагогiчноI, 
науково-методичноI лiтератури та практики щодо дослiджуваноI проблеми. 

Обраний дослiдником ком1V1екс методiв дослiдження дозволяе в 

повнiй мipi забезпечити достовiрнiсть та надiйнiсть наукових результатiв 

роботи. Науковi факти та iдeI, поданi в дослiдженнi, достатнъо обrрунтованi 

застосуванням загальнонауковuх методiв ( аналiз, синтез, пор1вняння, 

зiставлення, узагальнення з метою вивчения енциклопедичноI, 
фiлософськоI, психолого-педагогiчноI, методичноI лiтератури з проблеми 
фаховоI пiдготовки представникiв окремих спецiальностей у неформальному 



секторi освiти; дiагностичнi методи ( опитування, анкетува
ння) i педагогiчне 

спостереження для вивчення сучасного стану сформованостi фаховоI 

компетентностi майбутнiх перемовникiв у педаг
огiчнiй тeopiI та практицi ; 

теоретичне моделювання - для визначення напрямiв творчого використання
 

прогресивних iдей i досвiду формування фаховоI компетентностi 

перемовника в умовах сучасноI освiти Украiни); конкретно наукових 

методiв ( аксiоматичний - задля обrрунтування термiна «перемовник» i 

вирiзнення його серед понять «медiатор», «посер
едник» та «парламентер» за 

функцiональним критерiсм участi у процесi перемовин; гiпотетико

дедуктивний - для ознайомлення з фактичним матерiалом, спрямованим на 

аналiз практики формування фаховоI компетентностi перемовникiв, що 

потребус теоретичного пояснения за допомогою 
вже iснуючих у сучаснiй 

педагогiцi теорiй i законiв; порiвняльно-педагогiчний - для зiставлення 

теоретичних iдей i практики формування фаховоI компетентностi 

перемовника в краiнах свiту); педагогiчного експ
ери.менту - для перевiрки 

ефективностi розробленоI моделi формування фаховоI компетентностi 

майбутнiх перемовникiв; методiв математичноi
· статистики для обробки 

. . 
результат~в досшдження. 

Змiст роботи та аналiз отриманих результат1в дають змогу 

констатувати про досягнення поставленоI мети i вирiшення завдань 

досл1дження. 

Пра.ктичне значения одержаних результатiв 

Практичне значения одержаних результатiв досл
iдження Рахлiса В.Л. 

полягас в тому, що джерельна база та теоретичн
i положения дисертацiйноI 

роботи можуть бути використанi в подальших дослiдженнях у галузi 

професiйноI освiти в Украiнi. Одержанi в ходi дослiдження висновки можуть 

послуговуватися пiд час вивчення студентами т
аких навчальних дисциплiн, 

як «Вiйськова педагогiка та психологiя», «Загаль
на педагогiка», «Соцiальна 

педагогiка», «Конфлiктологiя», «Психологiя», «Педагогiка особливих цiлей» 

тощо, а також у процесi розробки навчально-те
матичних планiв, робочих 

програм, пiдручникiв i навчально-методичних видань з органiзацiI системи 

фаховоI пiдготовки медiаторiв та перемовникiв в У краiнi, покращення 

практичноI роботи викладачiв щодо формування 
фаховоI компетентностi 

студентiв та курсантiв навчальних закладiв МВС 
та НацiональноI ГвардiI 

У краiни, майбутнiх полiцейських, зокрема i в процесi проходження ними 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiI, написания курсо
вих i магiстерських робiт 

тощо. 

Оцiнка змiсту та завершеностi дисертацii 

Структура роботи с логiчною. Дисертацiйна робота складасться 
з1 

вступу, тръох роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, сп
иску 

використаних джерел (210 найменуванъ, з них 66 - iноземними мовами), 5 

додаткiв на 55 сторiнках. Робота мiститъ 6 таблицъ, 4 рисунки. Загальний 



обсяг дисертацii становить 286 стор1нок, з них основного тексту - 1 79 
сторiнок. 

У вступi чiтко обrрунтовано актуальнiсть проблеми, науково коректно 
сформульовано мету, яка корелюе з темою та конкретизуеться у завданнях, 

окреслено об'ект, предмет, концепцiю дослiдження, викладено методологiчнi 

й теоретичнi основи. Логiчно схарактеризовано систему використаних у 

роботi дослiдницьких методiв. Розкрито наукову новизну, теоретичне та 

практичне значения; наведено данi про апробацiю та впровадження 

результатiв дослiдження, публiкацii, структуру та обсяг дисертацii. 
У першому роздiлi - «Теоретичнi основи дослiдження формування 

професiйноi компетентностi майбутнiх перемовникiв у неформальнiй 
освiтi» - простудiйовано rенезу та сучаснi пiдходи до визначення 

перемовника як представника окремого напряму професiйноi дiяльностi, а 
також представника iнтегрованоi професii; розглянуто вiтчизнянi та 
зарубiжнi джерела з теми дослiдження; здiйснено теоретичний аналiз 
основних понять дослiдження ( «перемовник», «медiатор», «посередник», 

«парламентер»). 

Рахлiс Вадим Леонiдович пiдкреслюе, що сьогоднi не iснуе чiтко 

визначеноi позицii стосовно того, чи вважати перемовника представником 

окремоi професii, чи це е компонентом фаховоi компетентностi 

представникiв iнших професiй. Вiдсутнiсть чiткого пiдходу до визначення 

статусу перемовника в професiйному полi певним чином гальмуе процес 

теоретичноi розробки питань, якi пов'язанi з iснуванням цiei професii: коло 

обов 'язкiв, професiональнi ознаки та вимоm, створення системи пiдготовки й 
сертифiкацii зазначених фахiвцiв тощо, зокрема i в системi неформальноi 
ОСВlТИ. 

У другому роздш1 «Професiйна компетентнiсть майбутнiх 
перемовникiв як складова ix професiйноi пiдготовки» - здiйснено теоретичне 
осмислення поняття «професiйна компетентнiсть перемовника», з 'я со ван о 

перелiк базових та фахових компетентностей перемовника, визначено шляхи 

формування професiйноi компетентностi перемовника як поеднання базових 
та фахових компетентностей. 

Автором науково обгрунтовано суть ключового поняття «професiйна 

компетентнiсть перемовника» як сукупнiсть фахових i загальних знань та 
вмiнь ( фахових та базових компетентностей), якi, при наявностi специфiчних 

рис особистостi, необхiдних для ix реалiзацiУ у практичнiй дiяльностi, 
дозволяють означеному фахiвцю досягти у повнiй мipi заздалегiдь 
визначеного результату перемовин або максимально наблизитися до нього. В 
дослiдженнi доведено, що структура професiйноУ компетентностi 
майбутнього перемовника включае в себе когнiтивний, афективний та 
психомоторний компоненти. 

Викликае схвалення актуалiзацiя методу кластерного пiдходу як 
такого, що на сьогоднi е найбiльш унiверсальним як для пiдготовки 

пере:мовникiв з вузъкою спецiалiзацiею, так i озброення додатковими 
компетентностями представникiв iнших професiй. 



У третьому роздiлi - «Експернментальна робота з формування 

професiйноi компетентностi перемовннкiв у неформальнi
й освiтi» -

обrрунтовано та експериментально перевiрено педагогiчнi умови
 формування 

професiйноI компетентностi перемовникiв у неформальнiй осв
iтi, здiйснено 

Ix перевiрку через впровадження навчального курсу «Перемовник: 

входження в професiйний простiр», а також проаналiзовано
 ефективнiсть 

цього процесу. 

Сильною стороною педагогiчного експерименту е залучення до
 роботи 

досить великоI кiлькостi респондентiв - слухачiв Центру спецiальноI 

пiдготовки спiвробiтникiв служб безпеки «Артан Центр» (ТОВ
 Артан Центр) 

(в експериментальну групу увiйшли 125 слухачiв (Група 1-3). 42 слухачi 

розглядалися як контрольна група (Група 4 ). 

Роздiл мiстить детальний аналiз результатiв педагогiчного 

експерименту, який засвiдчив позитивну динамiку змiн в ек
спериментальнiй 

групi порiвняно з контрольною, дiевiсть розроблених та упроваджених 

авторських наробок щодо формування професiйноI компетентностi 

перемовника в неформальнiй освiтi. Результати педагогiчн
ого експерименту 

представленi у графiчному зображеннi (таблицi та рисун
ки), якi суттево 

розширюють й унаочнюють змiстове поле дисертацiйно
I роботи. Отже, 

результати пiсля проведеного експерименту е не випадков
ими, всi кiлькiснi 

результати дослiдження статистично обчисленi, i"x достовiрнiсть не викликае 

сумн1ву. 

Загальнi внсновкн лопчно випливають з1 зм1сту роботи, у 

концентрованому виглядi вiдображають основнi результати дослiдження 

вiдповiдно до його завдань. У роботi зробленi вiдповiднi 
узагальнення й 

висновки, оформленi додатки, якi можуть бути використанi 
теоретиками i 

практиками. Дисертантом правильно подано список
 використаних джерел, 

який оформлений згiдно вимог. 

Повнота викладення наукових положень, висновкiв i рекоменда
цiй 

дисертацii в опублiкованих працях 

Основнi результати дослiдження, його положения й виснов
ки можуть 

бути використанi здобувачами вищоI освiти, викладачами ЗВО, н
ауковцями, 

аспiрантами, практиками. 

Основний змiст та результати дисертацii" оприлюднено в 12 публiкацiях 

автора (10 - одноосiбнi): 5 статей у наукових фахових виданнях У:краi"ни, 

зокрема якi входятъ до мiжнародних наукометричних баз (Index Copemicus, 

Erih Plus, ОАЛ), 1 - частина колективноУ науковоУ працi, опублiкована 

англiйсъкою мовою в краУнi €вропейсъкого Союзу, 6 - апробацiйного 

характеру. 

Вiдповiднiсть змiсту автореферату основним положени
ям 

дисертацii. Дотримання академiчноi доброчесностi 

За своiм змiстом, структурою, обсягом та оформленням дисертацiя i 

автореферат вiдповiдають чинним правилам i вимогам. Основнi положения 



автореферату й дисертацii' - iдентичнi. Порушення академiчноi' доброчесностi 
у дисертацi1 не виявлено. 

Днскусiйнi положения та зауваження 
Позитивно оцiнюючи здобутки, вiдзначаючи теоретичну новизну та 

практичне значения запропоновано1 до захисту дисертацi1, звернемо увагу на 
окремi недолiки, висловимо зауваження та побажання: 

1. У першому роздiлi при аналiзi проблеми формування професiйноi' 
компетентностi майбутнiх перемовникiв у неформальнiй освiтi було б 
доцiльним бiльш чiтко визначити основнi пiдходи у суто педагогiчних 
дослiдженнях з даноi' проблематики, виокремити групи дослiджень, rx 
основнi здобутки та невирiшенi проблеми, якi мають вiдношення до даноi' 
роботи. 

2. Позитивно оцiнюючи напрацювання автора щодо теоретичних засад 
дослiдження проблеми пiдготовки майбутнiх перемовникiв в рiзних краiнах 
свiту в системi формальноi' освiти (параграф 1.2.) вважа€мо, що робота була б 
бiльш змiстовною, якби дисертант не лише обмежився зарубiжним 
екскурсом, а зазначив би, що саме з цього досвiду використано пiд час 
педагогiчного експерименту та зробив порiвнялъний аналiз щодо результатiв 
пiдготовки перемовникiв в формальнiй та неформальнiй освiтi цих краi"н. Все 
це пiдкреслило б значущiсть дисертацiйного дослiдження у контекстi 
€Вроiнтеграцiйних процесiв. 

3. Досить дискутивним € визначення «самопрезентацii'» як складовоi' 
фаховоi' компетентностi перемовника, оскiльки на съогоднi робота 
перемовника, здебiльшого, асоцiю€ться з дiяльнiстю МВС, СБУ та ЗСУ i 
саме на практику пiдготовки перемовникiв для силовоi' сфери спирасrься 
автор дослщження. 

4. Позитивно оцiнюючи напрацювання автора щодо практичних засад 
дослiдження вважа€мо, що робота була б бiльш iнформацiйною, якби 
дисертант у додатках представив не тiльки зразки тренiнгових програм, але i 
подав приклади практичних занять, ролъових 1гор, практичного 

використання кейс-методу та iнше. 
5. Використання електронних освiтнiх ресурсiв ста€ перспективним 

напрямом оновлення системи формування професiйноi" компетентностi 
майбутнiх фахiвцiв. Передусiм це стосу€ться розроблення й впровадження 
ефективноi" освiтнъоi" технологii" дистанцiйного навчання, яка вiдбива€ 
тенденцii" iнформатизацii" сучасноi" освiти. У текстi дисертацii' дослiдник 
згаду€ певнi засоби IKT, вiдеолекторii", звуковi та екраннi посiбники зi 
спецiальним обладнанням, АРР додатки тощо. На нашу думку, цi аспекти 
потребують бiлъш детальноi" розробки та робота б значно виграла якщо б ii' 
автор не лише схарактеризував основнi освiтнi ресурси, якi можутъ бути 
використанi в практицi пiдготовки майбутнiх перемовникiв, але i падав певнi 
алгоритми та рекомендацii", виходячи iз власного досвiду, показав приклади 
ix використання у тренiнгах та пiд час семiнарiв. 



Висловленi зауваження та побажання лише засвiдчуютъ перспективи та 

вiдкритiстъ дослiджуваноi проблеми, маютъ суто рекомендацiйний характер 

й не впливаютъ на загалъну позитивну оцiнку дисертацii Рахлiса Вадима 

Леонiдовича, яка здiйснена на високому пауковому рiвнi, справляс гарне 

враження глибиною теоретичного аналiзу i конкретнiстю методичних 

пропозицiй та носить характер заюнченого самостiйного паукового 

дослщження. 

Внсновок про вiдповiднiсть днсертацii встановленнм внмогам 

Дисертацiйне дослiдження Рахлiса Вадима Леонiдовича «Формування 

професiйноi компетентностi майбутнiх перемовникiв у неформалънiй освiтi» 

за якiстю дослiдження, рiвнем науковоi новизни i практичною цiннiстю, за 
своiм змiстом та рiвнем оформления с самостiйною пауковою працею, яка 

повнiстю вiдповiдас профiлю спецiалiзованоi вченоi ради та вимогам, що 

висуваютъся до дисертацiй пункти 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 
наукових ступенiв» затвердженого Постанш,юю Кабiнету Мiнiстрiв Украiни 

№ 567 вiд · 24.07.2013 р., (iз змiнами, внесеними з:гiдно з Постановами КМ 

Украiни № 656 вiд 19.08.2015 р., № 1159 вiд 30.12.2015 р., № 567 вiд 

27.07.2016 р., № 943 вiд 20.11.2019 р., № 607 вiд 15.07.2020 р.), вимогам 
паспорту спецiалъностi, а П автор Рахлiс Вадим Леонiдовнч заслугову€ на 

присудження йому паукового ступеня кандидата педагогiчних наук з1 

спецiалъностi 13 .00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти. 

Офiцiйний опонент -
кандидат педагопчних наук, 

доцент кафедри вiйсъковоi пiдготовки 

Iнституту Вiйсъково-Морських Сил 
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