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ВІДГУК 

офіційного опонента Сопівник Ірини Віталіївни 

на дисертацію Данченко Ірини Олексіївни 

«Теоретичні та методичні засади формування соціальної зрілості студентів 

вищих аграрних навчальних закладів», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.07 – теорія і методика виховання 

 

 

Методологічну основу дослідження становлять філософські принципи 

єдності загального, особливого та одиничного, природного та соціального, 

принцип цілісності (холізм); положення особистісно орієнтованого, 

соціокультурного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного 

підходів до організації процесу формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; філософські положення про 

соціальну природу діяльності людини та активну роль особистості в процесі її 

соціального розвитку; філософські, психологічні, педагогічні положення про 

розвиток особистості в соціальному середовищі, про соціальну зумовленість 

процесів формування свідомості і поведінки, про взаємозв’язок процесів 

соціалізації особистості; ідеї діалектичного розвитку особистості в результаті 

залучення до різноманітних видів діяльності. 

Студенти аграрних закладів вищої освіти – це молодь, яка у найближчій 

перспективі змушена буде брати активну участь у розв’язані принаймні двох 

загальносвітових криз – продовольчої та екологічної. Саме тому від їх 

соціальної зрілості та фахової компетентності залежить у значній мірі чи 

матиме людство можливість існувати у майбутньому. Тому не викликає 

сумніву актуальність та доцільність проблематики, яку досліджує Данченко 

Ірина Олександрівна. 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується й рядом визначених 

автором суперечностей, зокрема: сучасною соціокультурною ситуацією 

розвитку української держави, що актуалізує необхідність формування 

високоосвічених, свідомих громадян із високим рівнем соціальної зрілості та 

нинішньою освітньою практикою, яка недостатньо забезпечує цей процес; 

об’єктивними змінами в суспільстві, які спричиняють соціальний запит на 

соціальну зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, та 

відсутністю єдиної цілісної системи формування означеної соціальної якості, 

недостатністю теоретичного обґрунтування зазначеного процесу; потужним 

виховним потенціалом закладів вищої освіти аграрного профілю щодо 

формування соціальної зрілості студентів та недостатнім рівнем практичної 

реалізації такого завдання, зокрема щодо надання відповідного організаційно-

методичного забезпечення. 

Ґрунтовний аналіз наукової літератури, глибоке усвідомлення проблеми 

дослідження дозволили здобувачці досить коректно визначити науковий апарат 

дослідження, зокрема, сформулювати його мету й завдання, обґрунтувати 
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концепцію, що й уможливило оптимальне визначення загальної стратегії 

наукового пошуку. 

Одержанню вірогідних результатів сприяло застосування відповідного 

діагностичного інструментарію, який складається із вдало підібраних автором 

методів наукового пізнання: теоретичних, емпіричних, педагогічного 

експерименту та методів математичної статистики. Як бачимо, вибір методів 

дослідження зумовлений поставленою метою й відповідає завданням, які 

вирішуються автором, що дає змогу здійснити комплексний аналіз предмету 

дослідження. 

Найбільш суттєвими результатами дослідження, що містять новизну 

вважаємо такі: 

 розроблення і теоретичне обґрунтування структурно-функціональної 

моделі формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю, в основі якої – положення особистісно орієнтованого, 

соціокультурного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, системного 

підходів; 

 визначення організаційно-педагогічних умов формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю (розроблення та 

реалізація наскрізної програми формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю; формування готовності викладачів до 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю; створення виховного простору у закладах вищої освіти аграрного 

профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів; педагогічний 

моніторинг процесу ефективності формування соціальної зрілості студентів); 

 визначення критерії, показників (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; значущість формування соціальної зрілості; здійснення 

свідомо регульованої поведінки, спрямованої на формування соціальної 

зрілості; здатність будувати продуктивні соціальні відносини, які дозволяють 

виступати конкурентоспроможними суб’єктами суспільно-практичної 

діяльності) та рівнів (високий, середній, низький) сформованості соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; 

 визначення сутності поняття «соціальна зрілість студентів закладів 

вищої освіти аграрного профілю» як інтегративної якості, що складається з 

ґрунтовних 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 вміннями будувати продуктивні соціальні 
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відносини, які дозволяють виступати конкурентоспроможними суб’єктами 

суспільно-практичної діяльності;  

 виокремлено структуру цього феномену (когнітивний, емоційно-

ціннісний, мотиваційний, рефлексивно-вольовий, поведінково-діяльнісний 

компоненти). 

До переваг дисертаційної роботи Данченко І.О. можна віднести її 

безсумнівне практичне значення, яке полягає у впровадженні: комплексної 

методики педагогічного діагностування рівнів сформованості соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; структурно-

функціональної моделі та організаційно-педагогічних умов формування 

соціальної зрілості студентів в освітній процес закладів вищої освіти аграрного 

профілю; занять з елементами тренінгу «Аграрій за покликанням», 

«Сприймання соціальної ситуації» та інших; семінару-практикуму для 

викладачів «Теорія і практика формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю»; лекції з елементом дискусії для 

викладачів-кураторів «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої 

аграрної освіти: стан, проблеми, перспективи»; методичних рекомендацій з 

організації виховної діяльності в освітньому процесі «Формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю». 

Дисертація ґрунтується на багатій джерельній базі. Автором 

проаналізовано 729 джерел, з них 31 – іноземною мовою, в яких досліджувана 

проблема характеризується під кутом зору різних галузей науки, що створює 

передумови для системного висвітлення теми. Підвищенню ступеня 

обґрунтованості отриманих результатів сприяло використання у процесі 

дослідження робіт вітчизняних і зарубіжних авторів (дисертації, монографії, 

публікації у періодичних виданнях тощо). 

Структура дисертаційної роботи є виваженою та логічною: від розгляду 

теоретико-методологічних засад до обґрунтування й розробки структурно-

функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів в освітній 

процес закладів вищої освіти аграрного профілю та її експериментальної 

перевірки. 

У першому розділі роботи здійснено ґрунтовний аналіз наукових 

здобутків, в яких відображені актуальні аспекти, пов’язані з питанням, що 

вивчається, зокрема соціально-психологічне дослідження становлення 

соціальної зрілості (А. Гудзовська); становлення соціальної зрілості молодого 

вчителя (В. Радул), старшокласників (А. Мальчукова, О. Поздняков), студентів 

(Н. Шрамко), конкретно тих, хто навчається у педагогічних вишах (О. 

Каменєва, В. Ягоднікова), студентів аграрних коледжів (М. Школьна), 

студентів економічного профілю (О. Михайлов); розвиток соціальної зрілості 

майбутнього вчителя (Я. Галета), студентів (В. Ягоднікова); теоретико-

методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів (Л. Канішевська); психологічні умови 

розвитку соціальної зрілості учнів вищих професійних училищ (С. Поліщук); 
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практико орієнтовані ситуації як засіб формування соціальної зрілості студентів 

(І. Руднєва) та ін. 

Варто відзначити ґрунтовну психологічну складову першого розділу 

дисертації, що містить аналіз фундаментальних праць А. Адлера, І. Беха, Е. 

Еріксона, Дж. Келлі, Л. Колберга, А. Маслоу, В. Мухіної, В. М’ясищева, Г. 

Олпорта, А. Петровського, К. Роджерса, Ж.-П. Сартра, В. Франкла, Е. Фромма, 

Р. Харре, К. Хорні, В. Ядова та інших, які висвітлювали проблему формування 

та розвитку соціальної зрілості особистості. 

У процесі обґрунтування провідного феномену дослідження «соціальна 

зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», автор здійснює 

дефініційний аналіз понять «зрілість», «соціальна зрілість», «формування 

особистості», «соціально значущі якості» тощо. 

Здобувачем визначено специфіку формування соціальної зрілості 

студентів у закладах вищої освіти аграрного профілю, що полягає у 

домінуванні в закладах вищої освіти аграрного профілю сільської молоді та 

молоді, яка орієнтована на майбутню професійну діяльність в аграрному 

секторі економіки, своєрідності формування особистісних характеристик 

юнацького віку в контексті досліджуваної проблеми та професійної підготовки 

студентів в закладах вищої освіти аграрного профілю. 

У другому розділі роботи визначено критерії, показники та рівні 

сформованості соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю та наведено результати констатувального експерименту. 

Дослідницею успішно обґрунтовується поняття «соціальна зрілість 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю», що дозволило виокремити 

змістові компоненти, критерії, показники та рівні сформованості відповідної 

інтегративної якості. 

І.О. Данченко в логічній послідовності запропоновано методику  

визначення рівня сформованості соціальної зрілості студентів-аграрників. Слід 

відзначити широкий спектр методик-індикаторів, якими дисертантка 

керувалася, як-от: опитувальник «Соціально значущі якості особистості 

студентів-аграрників»; метод незакінчених речень щодо визначення 

усвідомленості потреби студентів в активному, свідомому формуванні 

соціальної зрілості; самооцінка рівня сформованості соціальної зрілості та 

свідомо регульованої соціальної поведінки; виявлення рівня соціальної 

активності студентів закладів вищої освіти аграрного профілю; визначення 

позиції-ставлення особистості до соціально-культурних процесів та явищ; 

спрямованості особистості Б. Басса; ціннісних орієнтацій М. Рокича 

(модифікована Д. Леонтьєвим); емоційного інтелекту (Н. Холл); комунікативної 

толерантності (В. Бойко); особистісної конкурентоспроможності; завдання, які 

характеризують обсяг та міцність оволодіння студентами знаннями про 

соціальні процеси і явища; соціального інтелекту (за Гілфордом – 

О’Саллівеном, модифікація Д. Ушакова), вольового самоконтролю (А. 

Звєрков,Е. Ейдман), асертивності (модифіковація В. Каппоні, Т. Новак), 

громадянської самосвідомості особистості; діагностика схильності до 
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конфліктної поведінки К. Томаса (адаптована Н. Грішиною); опитувальники: 

«Стиль саморегуляції поведінки» В. Моросанова (Шкала «Самостійність»), 

діагностики рівня відповідальності тощо. 

Досить детально описано автором методику і результати 

констатувального експерименту у процесі якого поглиблено вивчено рівні 

сформованості соціальної зрілості студентів. Кількісний розподіл студентів за 

рівнями сформованості соціальної зрілості студентів дав підстави стверджувати 

І.О.Данченко про недостатню роботу в цьому напрямі, необхідність пошуку 

ефективних шляхів, які б забезпечували формування соціальної зрілості 

студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. У третьому розділі роботи 

розроблено й належним чином схарактеризовано виховний потенціал 

освітнього процесу закладів вищої освіти аграрного профілю щодо формування 

соціальної зрілості студентів, а також розроблено й теоретично обґрунтовано 

структурно-функціональну модель й організаційно-педагогічні умови 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. 

Центральним компонентом моделі, на який спрямовано дії всіх 

визначених взаємопов’язаних її складових, виступає особистість студента, як 

основного суб’єкта процесу формування соціальної зрілості в закладах вищої 

освіти аграрного профілю, відповідно об’єктами формування соціальної 

зрілості виступають об’єктивні закономірності перебігу відповідного процесу, 

взаємодія системи чинників, що його детермінують. 

Створена модель містить такі складові: цільову (мета, завдання); 

теоретико-методологічну (методологічні підходи та принципи, структурні 

компоненти соціальної зрілості студентів); діагностичну (критерії, показники, 

рівні сформованості соціальної зрілості студентів); організаційно-формувальну 

(організаційно-педагогічні умови, форми та методи); результативну (позитивна 

динаміка формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю).  

У четвертому розділі дисертації дисертантом висвітлено формувальний 

етап дослідно-експериментальної роботи, представлено розроблене та 

апробоване організаційно-методичне забезпечення формування соціальної 

зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Безперечним позитивом поданої дисертації є формування готовності 

викладачів до формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю; створення виховного простору у закладах вищої освіти 

аграрного профілю, що сприяє формуванню соціальної зрілості студентів; 

педагогічний моніторинг ефективності процесу формування соціальної зрілості 

студентів. 

Суттєвим здобутком дослідження слід вважати розроблені дисертанткою 

спецкурс варіативного компоненту програми вищого аграрного навчального 

закладу «Формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти 

аграрного профілю»; оптимізація виховних можливостей навчальних дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу щодо формування соціальної зрілості студентів 
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закладів вищої освіти аграрного профілю; інтерактивна програма виховання 

студентів «Соціальна зрілість особистості як основа ефективної 

самореалізації». 

Автором доведено, що найбільш дієво соціальна зрілість студентів 

формується у різновиді організаційних форм та методів роботи: бесіди, 

дискусії, години освіченості та спілкування, екскурсії, лекції з елементами 

дискусії, конкурси, свята, сюжетно-рольові ігри, ділові ігри, складання 

індивідуальних програм особистісного розвитку, самопрезентація, розроблення 

та захист творчих проектів, вирішення індивідуально-ціннісних проблем, 

вправи, лекції та заняття з елементами тренінгу, проектна, суспільно корисна (у 

формі волонтерського руху) діяльність тощо. 

П’ятий розділ дисертації присвячений аналізу результатів формувального 

експерименту в динаміці сформованості соціальної зрілості студентів та 

розроблено перспективні напрями формування соціальної зрілості студентів 

закладів вищої освіти аграрного профілю. 

Кількісна та якісна інтерпретація результатів дослідження дозволили 

Данченко Ірині Олексіївні підтвердити ефективність розробленої структурно-

функціональної моделі та ефективність організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного 

профілю. Загалом, опис експериментальної складової дослідження, логіка 

подання його матеріалів, процедури збору експериментальних даних та 

перевірки їх достовірності відповідають меті й завданням дослідження. 

Слід наголосити на цінності матеріалів, що мають практичну значущість з 

розроблення організаційно-методичного забезпечення для формування  

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю. У 

цілому слід відзначити коректність і доцільність посилань та коментарів, 

наведених у роботі. 

Автореферат повною мірою відображає зміст дисертаційної роботи. 

Здобувачем проведено широку апробацію отриманих результатів. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи знайшли відображення 

в 56 публікаціях, серед 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. Крім того, дисертація доповнена 

ґрунтовними додатками. 

Основні результати дослідження подані у таблицях, рисунках, діаграмах, 

що унаочнює їх та покращує сприймання. 

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, висловимо деякі 

зауваження і побажання. 

1. Підрозділ 1.1., заявлений у роботі як «Теоретичні основи формування 

соціальної зрілість студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» 

має констатувально-описовий характер. Уважаємо, що підсилення його 

аналітичної складової позитивно вплинуло б на зміст цього підрозділу. 
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2. На сторінці 83 дисертаційної роботи здобувачем зазначено, що 

когнітивний компонент соціальної зрілості передбачає наявність знань, 

здатність розуміти, уміння аналізувати, уміння оцінювати, уміння 

використовувати знання тощо, проте показниками когнітивного компоненту 

соціальної зрілості є тільки знання (про соціально значущі якості, явища, 

норми, правила, моделі поведінки).  

Можливо варто було б виокремити специфічні для студентів аграрних 

ЗВО показники соціальної зрілості, наприклад уміння оцінювати збитки від 

здачі в довгострокову оренду земель транснаціональним компаніям для 

вирощування технічних культур без дотримання сівозміни; інтерес до розвитку 

інфраструктури в сільській місцевості або ж до запровадження ринку землі в 

Україні; усвідомлення впливу нераціонального застосування гербіцидів та 

пестицидів на забруднення повітря, ґрунту та води, а також на якість продукції 

АПК; переконання в недопустимості вирубуванні лісу заради одномоментної 

вигоди тощо. Нажаль, серед показників сформованості соціальної зрілості 

студентів аграрних ЗВО, не акцентовано на: любові та вмотивованості до 

сільськогосподарської праці; потребі дбати про селян; готовності нести 

відповідальність за якість продукції сільського господарства та розвиток 

сільських територій тощо. 

3. У параграфі 1.3. варто було б більше уваги звернути на обґрунтування 

специфіки формування соціальної зрілості студентів аграрних закладів вищої 

освіти. Важливо було б довести, які саме компоненти соціальної зрілості в 

першу чергу важливі для сучасного та майбутнього агронома, агроінженера, 

зоотехніка чи лісника.  

Необхідно також було б не тільки виокремити, а й детально 

проаналізувати як впливають три зазначені автором специфічні особливості 

студентів аграрних ЗВО (домінування сільської молоді, особливості 

професійної підготовки та своєрідність юнацького віку) на формування їх 

соціальної зрілості. 

4. Робота набула б більшої досконалості, якби дисертантка ширше й 

ґрунтовніше представила сучасний зарубіжний досвід щодо формування 

соціальної зрілість студентської молоді, яка навчається в аграрних закладах 

вищої освіти й динаміки змін цього процесу в глобалізованому світі, окреслила 

можливості імплементації такого досвіду в українські реалії. 

5. Не досить коректними, на наш погляд, є назви окремих розділів, 

зокрема: у другому розділі «Теоретико-емпіричні засади формування 

соціальної зрілості студентів закладів вищої освіти аграрного профілю» 

висвітлюються питання методики та результатів діагностики соціальної 

зрілості, а не теоретичні засади її формування, тому змісту розділу відповідала 

б назва «Діагностика сформованості соціальної зрілості студентів …»; у 

кожному параграфі четвертого розділу «Організаційно-методичне забезпечення 

процесу формування соціальної зрілості студентів в освітньому процесі 

закладів вищої освіти аграрного профілю»  
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