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формування деонтологічної компетентності фахівців із організації
захисту інформації з обмеженим доступом», представлене на здобуття
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13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

1.
Ступінь актуальності обраної теми
В умовах інформатизації суспільства, поширення інформаційнокомунікаційних технологій одним з найважливіших завдань стає підвищення
якості підготовки фахівців зі захисту інформації з обмеженим доступом.
Оскільки організація ефективного захисту інформації в сучасному світі є
запорукою безпеки, цілісності й стабільності держави, суспільства та бізнесу.
Нині фахівцю із організації захисту інформації з обмеженим доступом, крім
професійних знань необхідно мати креативне мислення, творчий підхід до
вирішення організаційно-правових і технічних проблем, здатність
використовувати широкий спектр міждисциплінарних знань тощо. Водночас
особливого значення набувають особистісні якості фахівця, що забезпечують
його стійкість до можливих спокус і загроз, пов’язані із впливом як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
Інтеграція України до Європейського простору та глобалізація
сучасного суспільства висуває нові вимоги до підготовки фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом де чільне місце займає
деонтологічна складова. Вона сприяє формуванню таких базових понять як
громадянський і професійний обов’язок, патріотизм, честь і мораль,
порядність, сумління, справедливість, свобода і право. Це неминуче
призводить до появи в освітньому просторі феномену деонтологічної
компетентності. Проте підготовки фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим
доступом,
з
урахуванням
феномену
деонтологічної
компетентності, нажаль, ще не стала повною мірою об’єктом дослідження
сучасної української педагогічної науки, що зумовлює необхідність
дослідження в такій специфічній освітній галузі. Водночас, у світовій
практиці, проблемі захисту інформації з обмеженим доступом та підготовці
фахівців у цій галузі надається значна увага. Зарубіжні соціологи, політологи
й педагоги активно досліджують питання інформаційного протиборства,
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інформаційної безпеки та сертифікації фахівців для роботи в галузі захисту
інформації. Вищезазначене свідчить про актуальність обраної теми
дослідження.
Здобувачем переконливо обґрунтовано актуальність, теоретичну й
практичну значущість проведеного дослідження через всебічне розкриття
ступеня розробленості проблеми та виокремленні суперечності у процесі її
становлення. Позитивним є те, що дисертант з перших кроків дослідження
обрав державницький підхід.
2.
Обґрунтованість
наукових
положень,
висновків
і
рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації визначається адекватним вибором і ефективним
використанням здобувачем наукових підходів, наукових принципів і методів
педагогічного дослідження.
Аналіз дисертаційного дослідження свідчить про грунтовне
опрацювання Ю. В. Артемовим теорії, методології, методів досліджуваної
проблеми.
Глибокий
аналіз
філософських,
психолого-педагогічних
досліджень дозволив здобувачеві правильно визначити науковий апарат
дослідження. Зокрема, предмет дослідження логічно узгоджується з об’єктом
і метою. Коректно сформульовано завдання дослідної роботи, а також
гіпотеза як структурний елемент дослідження, якому притаманні
інструментальність та достатня прогностичність.
Для проведення дослідження застосовано методи структурносистемного, термінологічного аналізу, синтез, порівняння, узагальнення,
моделювання, педагогічне спостереження та педагогічний експеримент,
шкалювання, математична статистика. В якості наукових принципів здобувач
вибирає
системність
доказовість,
прогностичність,
інноваційність,
партнерство та інтерактивність. Використані В. Ю. Артемовим методи і
принципи є традиційним в педагогічних дослідженнях і їх ефективність не
викликають сумнівів.
Вагомим творчим здобутком дослідження є авторське пояснення,
обґрунтування і застосування нових наукових підходів на загальнонауковому
рівні ідей деонтології, синергетики та онтології. Таке поєднання не часто
зустрічається в дисертаційних дослідженнях і тому потребує особливої уваги.
Зокрема, здобувач розширено підходить до поняття «деонтологія», прагнучи
знайти шляхи ефективного використання її у специфічній професійній галузі,
якою є захист інформації. Дисертант послідовно доводить, що належне, як
філософська категорія, є цілісною сутністю, яка відображає ціннісне
сприйняття світу суб’єктом професійної діяльності. При цьому дисертант
аргументовано
наголошує на тому, що концепт «деонтологічна
компетентність» слід розглядати з урахуванням усього комплексу наукових
напрямів, пов’язаних із належною професійною поведінкою та моральним
обов’язком, включивши до них консеквенціалізм та інші напрями
постнекласичної етики належного. Здобувач пропонує не просто відмовитися

від ригоризму і декларативності під час виховання майбутніх фахівців, але і
суттєво модернізувати цей процес. До цієї ідеї він приходить на підставі
глибокого вивчення проблем належного, спираючись на ідеї І.Канта,
Д.Бентама, консеквенціализму та інших сучасних теорій етики належного.
Модернізація освіти фахівців цього профілю, на думку здобувана, має бути
заснована на цілісному сприйнятті професійного світу майбутнім фахівцем,
що загалом, не викликає сумнівів. Для цього здобувач звертається до методів
онтології, які забезпечують формування цілісне уявлення у студентів
відносно майбутньої професії. Особливість шляху, обраного здобувачем,
полягає в тому, що він розглядає онтологію в постнекласичному сенсі,
цілком обґрунтовано спираючись на роботи А. Гартмана, Т. Грубера,
У. Куайна. Онтологічний підхід дозволив здобувачеві обґрунтовано
сформулювати визначення деонтологічної компетентності фахівця з
інформаційної безпеки, яке базується на обізнаності та сприйняття
професійних цінностей. З метою визначення шляхів формування
деонтологічної компетентності здобувач звертається до синергетики. Робить
він це на основі досить глибокого вивчення змісту і структури феномену
самовиховання у вищій школі. Теоретичні основи конструювання моделі
формування деонтологічної компетентності запропонованої здобувачем
ґрунтуються на створенні стимулюючого середовища з урахуванням
дисипативності
об’єктів
педагогічної
діяльності.
Стимулюючим
середовищем є свідомо заплановані і спеціально виконувані дії й умови, які
містять спонукальну причину, поштовх, що викликає зацікавленість у
фахівця до надбання корисних особистих якостей, зокрема деонтологічної
компетентності.
Застосований здобувачем багатовекторний аналіз проблеми наукового
дослідження
дав
можливість
розширити
наукові
уявлення
про
феноменологію формування деонтологічної компетентності фахівців з
організації захисту інформації з обмеженим доступом і обґрунтувати власну
наукову позицію щодо досліджуваної проблеми.
В цілому В.Ю.Артемов переконливо розкрив загальну методику
дослідження, визначив теоретико-методологічні підходи до формування
деонтологічної компетентності фахівця із організації захисту інформації з
обмеженим доступом, аргументовано здійснив семантичний аналіз змісту
деонтологічної складової та її компетентностей, логічно розкрив онтологічну
сутність
феномену
деонтологічної
компетентності,
запропонував
синергетичний підхід як методологічну основу формування деонтологічної
компетентності.
Робота вражає ерудицією здобувана (опрацьовано 845 джерел, з них 23
іноземною мовою), креативністю, вагомими творчими здобутками й
концептуальними авторськими поясненнями малодослідженого явища,
формування деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом у професійній освіті.
Проте, непоміченими залишилась деякі фундаментальні праці з
проблеми дослідження, зокрема Г.Йонаса «Принципи відповідальності: у

пошуках етики для технологічної цивілізації (2001)», М.Савчин «Психологія
відповідальної поведінки» (2008), М.Кастельс «Информационная епоха:
экономика, общество, культура» (2000). Структура тексту дисертації
видається невдалою: опис педагогічних умов розміщено в третьому розділі
(с. 214), а дидактичного забезпечення - в четвертому (с. 272). Це порушує
логіку викладу матеріалу і утруднює його сприйняття. Бажано було б цілісно
схарактеризувати форми і методи, які застосовувались у формуванні
деонтологічної компетентності фахівців, і зосередити їх опис у четвертому
розділі. Крім того, для візуалізації результатів експерименту в авторефераті
(с.26) доцільно було б використати графіки, що б сприяло кращому
сприйняттю представлених результатів.
3.
Достовірність і новизна наукових положень, висновків і
рекомендацій
Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, зроблених
здобувачем, підтверджується численними науковими працями, що
опубліковані та доповідалися на наукових та науково-практичних
конференціях та семінарах, круглих столах і результатами експериментальної
роботи. Достатньою за обсягом й цілком логічною є емпірична частина
дослідження.
Наукова
новизна
результатів
дослідження,
виконаного
В. Ю. Артемовим полягає у:
- обґрунтуванні концептуальних основ та розкритті теоретичних засад
формування деонтологічної компетентності фахівців з організації захисту
інформації з обмеженим доступом;
- створенні
діяльнісно-синергетичної
моделі
на
засадах
самовдосконалення й самоорганізації;
- розробленні та експериментальному підтвердженні організаційнометодичної системи, спрямованої на формування компетентного фахівця;
- визначенні
критеріїв,
показників
та
рівнів
сформованості
деонтологічної компетентності;
- удосконаленні
понятійно-термінологічної бази,
пов’язаної із
застосуванням онтології та синергетики у педагогіці.
Новизну й достовірність результатів проведеного дослідження
забезпечено методологічною обґрунтованістю його вихідних позицій,
застосуванням комплексу різноманітних взаємодоповнюючих методів,
адекватних предмету, меті та завданням дослідження, оптимальною
тривалістю дослідно-експериментальної роботи, об’єктивним аналізом та
інтерпретацією здобутих результатів.
Загальні висновки до дисертації науково обґрунтовані і цілком
відображають одержані дослідницькі результати на теоретичному і
практичному рівнях. Зміст дисертаційного дослідження свідчать про її
високий науковий рівень та професійну зрілість Ю. В. Артемова.

Однак, на наш погляд, було б доцільно не розсіювати по всьому тексту
опис специфіки професійної діяльності із організації захисту інформації, а
сконцентрувати його в окремому підрозділі першого або другого розділу.
4.
Повнота
викладу
наукових
положень,
висновків
і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, в опублікованих працях
Основні положення й висновки дисертаційного дослідження дисертації
достатньою повнотою відображено у 55 наукових публікаціях. Зокрема, у
монографії «Теоретико-концептуальні засади формування деонтологічної
компетентності фахівців у системі вищої освіти», 25 статтях у наукових
фахових виданнях України, з них чотири статті у зарубіжних виданнях,
підручнику «Організація захисту інформації з обмеженим доступом» (гриф
МОН України), шести навчальних посібниках, методичних матеріалах з
навчальних дисциплін, матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура і зміст автореферату повністю відповідає основним
положенням дисертаційної роботи.
Водночас варто визначити, що специфіка діяльності фахівців цієї ланки
у оприлюднених працях автора недостатньо чітко й однозначно висвітлена.

.
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Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку
Дослідження, виконане Володимиром Юрійовичем Артемовим
теоретично і методологічно обґрунтовано, має безперечну наукову новизну,
теоретичну і практичну значущість, є завершеною і самостійною науковою
працею. На підставі виконаних досліджень і розробок автором здійснено
комплексне вирішення важливої наукової і практичної проблеми формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом в контексті нових наукових підходів до професійної
освіти.
Дисертаційна робота “Теоретичні та методичні основи формування
деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з
обмеженим доступом” відповідає вимогам (пп. 9, 10, 12, 13) “Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор - Артемов Володимир
Юрійович заслуговує присудження наукового ступеня доктора
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної
освіти.
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