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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Данченко Ірини Олексіївни на тему «Теоретичні та методичні засади 

формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних

закладів» подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.07 -  теорія і методика виховання

Актуальність рецензованого дослідження зумовлена тим, що своєчасно 

реалізувати продуктивну систему аграрної освіти, яка б відповідала 

національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та забезпечувала 

підготовку високопрофесійних фахівців аграрників, ефективність професійної 

діяльності яких залежить від якості їх соціалізації, уміння швидко орієнтуватися 

в реальних умовах, адекватно реагувати на різноманітні ситуації та ефективно 

взаємодіяти з іншими на користь усього соціуму, виявляючи відповідні 

соціально значущі якості.

Об’єкт, предмет, завдання та концепція дослідження визначені в цілому 

правильно.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає зокрема й в 

уточненні сутності поняття «соціальна зрілість студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю» як інтегративної якості, що складається із грунтовних 

знань про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості (самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, асертивність, 

громадянськість); цілеспрямовано формується в освітньому процесі закладів 

вищої освіти аграрного профілю; проявляється через ціннісне ставлення до 

явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі; 

спрямованість на розвиток потреби соціально доцільної поведінки; свідому 

реалізацію суспільних норм і цінностей; прояв соціально значущих якостей; 

оволодіння уміннями будувати продуктивні соціальні відносини, які 

дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-
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практичної діяльності; виокремлено структуру цього феномену (когнітивний, 

емоційно-ціннісний, мотиваційний, рефлексивно-вольовий, поведінково- 

діяльнісний компоненти) тощо.

Апробація результатів дослідження здійснювалася на 21 міжнародній та 

8 всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних 

дисциплін Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка (2011-2018); засіданні лабораторії 

громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України (протокол No 7 від 11 червня 2018 ); звітній конференції Інституту 

проблем виховання НАПН України (2018).

Основні положення й результати дисертації відображено у 56 наукових 

та навчально-методичних працях, з них: 1 одноосібна монографія, 18 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України, 8 статей у міжнародних 

періодичних наукових виданнях, 28 статей і тез у збірниках матеріалів 

конференцій та збірках, які додатково відображають наукові результати 

дисертації, 1 методичні рекомендації, 1 методичні вказівки.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичний аналіз наукової проблеми, 

що дозволяє визначити основні характеристики зрілої особистості, а саме: 

почуття відповідальності, потреба в турботі про інших людей, здатність до 

активної участі в житті суспільства, толерантність, психологічна близькість з 

іншою людиною, здатність активно сприймати себе і світ, креативність, 

усвідомлення себе суб’єктом особистого життя, ефективно використовувати 

свої знання, існування стійкої єдності особистісних рис та ціннісних орієнтацій, 

конструктивне вирішення життєвих проблем. Таким чином, узагальнюючи 

наукові підходи до розуміння поняття зрілість визначено останню -  як 

особливий якісний стан розвитку особистості як системи, що інтегрально
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характеризує її оптимальне функціонування в напрямі подальшого 

прогресивного розвитку.

У дисертації здобувачка професійну зрілість визначає як властивість 

особистості, за допомогою якої встановлюється динамічна рівновага між 

можливостями особистості і вимогами професії. Відповідно професійна 

діяльність особистості визначає і її соціальну сутність.

У своєму дисертаційному досліженні, Ірина Олексіївна, соціальну 

зрілість студентів ЗВО аграрного профілю розглядає як інтегративну якість 

особистості, обумовлену діяльністю, в яку вони включаються в освітньому 

процесі закладів вищої аграрної освіти, тобто тими соціальними функціями, які 

вони опановують задля ефективного функціонування в професійній сфері. 

Важливими соціальними якостями соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю здобувачка вважає: самостійність, соціальну

активність, соціальну відповідальність, толерантність, асертивність, 

конкурентоспроможність, громадянськість.

У дисертації запропоновано змістову структуру соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, що містить такі 

компоненти: когнітивний (знання про соціальні процеси, явища і соціально 

значущі якості (самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

толерантність, асертивність, громадянськість); емоційно-ціннісний (ціннісне 

ставлення до явищ суспільної дійсності та правил і моделей поведінки, 

прийнятих у соціумі, переживання, що відображають ставлення студентів до 

соціальної зрілості як особистісного надбання); мотиваційний (сформованість 

мотивів студентів, які спрямовують їх дії на активне, свідоме формування 

соціальної зрілості); рефлексивно-вольовий (довільна саморегуляція студентів, 

свідома реалізація суспільних норм і цінностей); поведінково-діяльнісний 

(прояв соціально значущих якостей, оволодіння уміннями будувати продуктивні 

соціальні відносини).
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Відповідно до змістової структури визначено критерії та показники 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. Зокрема такі критерії: оволодіння знаннями про соціально значущі 

якості та соціально-культурні процеси та явища; ціннісне ставлення до 

соціально значущих цінностей та здатність керувати емоційною сферою на базі 

прийняття рішень; здійснення свідомо регульованої поведінки, спрямованої на 

формування соціальної зрілості; здатність будувати продуктивні соціальні 

відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 

суспільно-практичної діяльності.

У межах даного дослідження, з позиці' холізму формування соціальної 

зрілості студентів ЗВО аграрного профілю розглядається як якісна своєрідність 

цілого по відношенню до її компонентів. Акцентовано, що важливими 

філософськими категоріями для розуміння проблеми дослідження є категорії 

дійсності (філософська категорія, яка відображає актуалізоване, реалізоване 

буття явища) та можливості (філософська категорія, яка характеризує 

потенційне буття; це майбутнє, що міститься в теперішньому), через які 

розкривається концепція розвитку та формування особистості.

Вивчення досвіду виховної роботи та формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю дозволило виявити фактори, які знижують 

ефективність відповідної діяльності, а саме: недостатня увага до питань 

організації формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі 

ЗВО аграрного профілю; недотримання тісного зв’язку між аудиторною та 

позааудиторною діяльністю в закладах вищої аграрної освіти; у виховній 

роботі закладів аграрної вищої освіти майже не використовуються форми 

роботи, які передбачають цикл, систему взаємопов’язаних виховних заходів і 

розкривають відповідну тему чи напрям виховання майбутніх фахівців- 

аграріїв; неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях 

студентів першого та наступних курсів; різний рівень розвитку особистості та 

сформованості соціальної зрілості студентів; демонстративний характер
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значної кількості виховних впливів, другорядне ставлення викладачів і 

студентів до виховної діяльності.

Констатувальний експеримент охоплював 1817 студентів Харківського 

національного технічного університету імені Петра Василенка, Львівського 

національного аграрного університету, Миколаївського національного аграрного 

університету, Одеського державного аграрного університету, 157 Сумського 

національного аграрного університету, Таврійського державного 

агротехнологічного університету. Експериментальна робота здійснювалась в 

освітньому процесі закладів вищої освіти аграрного профілю протягом 

навчання студентів на 2 -  4 курсах. В експерименті взяли участь шість груп, 

розподілені залежно від закладів вищої освіти аграрного профілю, які брали 

участь в педагогічному експерименті.

Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю здобувачка розглядає як цілісну систему, усі складові в якій 

структуровані, їх розташування в системі підкорюється законам ієрархії та 

логічної послідовності, а це означає, що при реалізації цього процесу необхідно 

враховувати взаємовплив структурних компонентів системи, що визначає 

специфіку освітньої діяльності на кожному етапі включення у відповідну 

діяльність.

Гуманітарна освіта у закладах вищої освіти аграрного профілю має 

формувати студентів як суб'єктів соціалізації наукове бачення сутності й 

механізмів соціалізації, а також допомогти їм оцінити можливості для своєї 

самореалізації і міру відповідності для цього власного потенціалу й зусиль.

На переконливу думку авторки дослідження, важливо створити такі 

умови для формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі 

закладів вищої освіти аграрного профілю, за яких у них б вироблялися 

позитивні, схвалювані суспільством якості, риси, здатності. Необхідно 

створювати таку атмосферу в студентському середовищі, так надавати 

ненав’язливу дружню допомогу, впливати на дії і психіку, щоб у студентів
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формувалися потрібні в першу чергу їм особистісні якості й властивості: 

об’єктивна самооцінка, уміння ефективно взаємодіяти з оточую чими, почуття 

відповідальності, самостійності, порядність, свідоме ставлення до процесу 

формування соціальної зрілості тощо.

Соціальну зрілість студентів визначено як інтегративну якість 

особистості. Інтегративність визначається як комплексність, цілісність, 

системність будь-якого процесу, явища чи поняття. Вона пов’язана з цілями, для 

досягнення яких призначена відповідна система. Головна мета дослідження -  

формування високого рівня соціальної зрілості студентів.

Ефективне функціонування структурно-функціональної моделі 

формування соціальної зрілості студентів можливе за умови адаптаційного 

управління процесом (визначено як цілеспрямованість і гнучкість 

підпорядкування проектної мети й завдань соціокультурним і освітнім потребам 

закладів вищої освіти аграрного профілю), свободи вибору, що гарантує 

кожному суб’єктові вільне визначення власних інтересів, вибір видів і форм 

діяльності в освітньому процесі. Таким чином, здобувачка вважає, що 

розроблена структурно-функціональна модель формування соціальної зрілості 

студентів ЗВО аграрного профілю, забезпечить формування високого рівня 

соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного профілю і результат (якісно новий 

вищий рівень сформованості соціальної зрілості студентів ЗВО аграрного 

профілю ) буде досягнуто.

Таким чином, створення виховного простору закладу вищої освіти 

аграрного профілю, сприятливого для формування соціальної зрілості студентів 

базувалося на: демократизації, гуманізації та індивідуалізації соціобуття 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; формуванні особистісно 

-конструктивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього 

процесу закладів вищої освіти аграрного профілю; забезпеченні умов 

продуктивної життєдіяльність суб’єктів закладах вищої аграрної освіти. 

Ураховуючи результати педагогічного експерименту, розроблено такі
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перспективні напрямки формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю: впровадження структурно-функціональної 

моделі й організаційно-педагогічних умов формування соціальної зрілості 

студентів в практику діяльності закладів вищої освіти аграрного профілю всіх 

рівнів акредитації; дослідження тендерних аспектів формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; удосконалення 

діагностичного інструментарію, який дає змогу визначити рівень 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю та організаційно-методичного забезпечення процесу формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю.

Результати дослідження можуть бути використані у закладах вищої 

освіти під час викладання дисциплін: «Педагогіка професійної освіти», 

«Педагогіка вищої школи», «Теорія виховання», «Методика виховної роботи», 

«Педагогіка та психологія вищої освіти» та спецкурсів «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» й «Формування 

готовності викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю»; для розроблення навчальних посібників з 

теорії та методики виховання, у практичній роботі викладачів, кураторів, 

вихователів закладів вищої освіти аграрного профілю, у системі підвищення 

кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти працівників закладів 

вищої освіти аграрного профілю.

Автореферат дисертаційної роботи ідентичний її змісту.

Звертаю увагу на окремі питання дискусійного характеру, які є в даній 

дисертації:

1. У вступі здобувачка виокремлює ряд суперечностей між чимось, на які 

вона робить посилання як рушійні сили процесу формування соціальної 

зрілості. Це класична схема не зовсім правильного розуміння актуалізації 

певної проблеми на суперечностях. Як правило суперечності повинні бути не 

передумовою, а наслідком дослідження певної проблеми.
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2. У меті дослідження зазначено теоретично обгрунтувати й розробити 

структурно-функціональну модель... Мабуть було б логічніше акцентувати 

увагу на функціональній моделі, як варіантові технологізації процесу 

формування соціальної зрілості.

3. Гіпотеза дослідження сформульовано дуже загально.

4. Я вважаю, що соціальні зрілість — це якість розвитку особистості, а 

компетентність це її обізнаність, спроможність до вияву чогось. А тому їх 

ототожнення не є доцільним. Хоча здобувачка й робить такий висновок у 

дисертації.

5. У змістовій структурі соціальної зрілості студентів закладів вищої 

освіти аграрного профілю (с. 150) зазначені традиційні компоненти соціальної 

зрілості, а де ж власні? Також запропоновано показники соціальної зрілості. А 

за логікою речей потрібно виокремлювати показники критеріїв.

6. Не зовсім правильно говорити про критерії компонентів. Оскільки 

соціальна зрілість явище цілісне і воно є об’єктом дослідження, то й необхідно 

виокремлювати критерії саме соціальної зрілості.

7. % показники вимірювання рівня соціальної зрілості, це звичайно 

добре, але де цілісна методика діагностики соціальної зрілості?

8. У роботі здобувачка виокремлює 8 організаційно педагогічних умов. 

Як засвідчує практика таку кількість умов грунтовно проаналізувати у 

дисертаційному дослідженні досить важко. І тому надалі експертним шляхом 

зафіксовано 4 педагогічні умови. Вагаюсь тільки про рівень експертів, які 

змогли так точно зафіксувати саме ці умови.

9. Не зовсім зрозумілим є розгляд організаційно-методичного 

забезпечення процесу формування соціальної зрілості студентів. Таке 

забезпечення може розглядатися як варіант реалізації (втілення) в освітній 

процес положень, або ідей пов’язаних із окремими аспектами соціальної

зрілості.
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10. Досліджуючи особливості формування соціальної зрілості студентів- 

аграрників, було б цікавим щоб дослідниця спробувала показати, як 

корелюються зростання рівня соціальної зрілості студента та його особистісний 

розвиток.

Висловлені побажання та питання дискусійного плану, а тому можуть й 

не коментуватися.

Враховуючи все вищезазначене вважаю, що дисертаційне дослідження 

Данченко Ірини Олексіївни є актуальним, самостійним, завершеним, таким, що 

має нові бачення проблеми соціальної зрілості та відкриває нові напрямки 

дослідження її стосовно різних вікових груп та категорій.

Дисертаційне дослідження відповідає пунктам 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 і дає підстави для присудження 

Данченко Ірині Олексіївні наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07 -  теорія і методика виховання.


