
 

  



предмета, мети, логічно сформульовано основні завдання та обрано 

доцільні методи дослідження.  

Ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження 

О.Є. Грибанової підтверджується: методологічною й теоретичною базою 

вихідних позицій дослідження; системним аналізом теоретичного 

матеріалу; комплексним застосуванням теоретичних, статистичних та 

емпіричних методів дослідження; представницькою джерельною базою, 

що включає нормативно-методичні документи, монографії та інші наукові 

праці вітчизняних і закордонних дослідників і нараховує 207 найменувань 

використаних джерел; а також можливістю відтворення педагогічного 

досвіду у вітчизняних закладах вищої освіти, про що свідчать шість 

довідок про впровадження. 

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, 

збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних 

завдань дослідження. 

Відтак, у першому розділі «Науково-теоретичні основи 

дослідження сутності соціальної компетентності майбутніх 

економістів» здійснено ґрунтовний аналіз наукових підходів до 

розуміння сутності компетентності, професійної компетентності, 

особливостей професійної компетентності економістів (с. 32-46), 

соціальної компетентності та її структури, що забезпечило основу для 

розробки авторського розуміння сутності центральної дефініції 

дослідження як інтегративного особистісно-професійного явища 

економістів, яке забезпечує успішність їх соціально-професійної адаптації, 

майбутньої професійної діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки 

гармонізації власних потреб, індивідуальних цілей та соціальних норм 

(с. 67).  

Поданий на с. 68-79 дисертаційного дослідження матеріал 

достатньо повно розкриває й характеризує її зміст (складові, ознаки, рівні, 

функції), який наглядно представлений на рис. 1.2. (с. 74). 

Заслуговують на увагу презентовані у п. 1.3. результати вивчення 

зарубіжного та вітчизняного досвіду формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів, контент-аналізу навчально-

методичної документації, що забезпечують основу для усвідомлення 

актуальності і доцільності розробки та впровадження формувальних 

заходів. 

Другий розділ «Науково-методичні засади формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у процесі професійної 

підготовки в коледжі» розкриває авторське бачення змісту професійної 

підготовки майбутніх економістів у коледжі, що забезпечує успішне 

формування їх соціальної компетентності.  

Схвальної оцінки заслуговує те, що для вирішення проблеми 

дослідження Оленою Євгенівною розроблено структурну модель 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, 



яка наочно (рис. 2.1.) демонструє логіку, складові, механізми, процедури 

та результати цілеспрямованого формувального впливу. 

Дисертанткою встановлено три критерії оцінювання рівня 

сформованості соціальної компетентності майбутніх економістів у 

коледжі, що інтегрують в собі ціннісний, когнітивний та конструктивний 

компоненти. 

Нам імпонує те, що О.Є. Грибанова вперше розробила та здійснила 

апробацію комплексу організаційно-педагогічних умов (пп. 2.2.-2.4.), що 

забезпечують ефективність формування соціальної компетентності 

майбутніх економістів у коледжі, а саме: 

• оновлення змісту дисциплін гуманітарного та соціально-

економічного циклу на засадах метапредметного підходу (с. 121-132), 

спрямоване на включення блоків метапредметних тем, що забезпечують 

цілісність, системність і систематичність формувального впливу («Людина 

у суспільстві», «Людина як суб’єкт життєдіяльності», «Людина як суб’єкт 

навчально-професійної діяльності»); 

• наскрізне впровадження інтерактивних методів навчання в 

аудиторній та позаудиторній діяльності майбутніх економістів, перелік 

і сутність яких детально розкрито на сторінках 133-157; 

• створення збагаченого соціально-професійного середовища, що 

передбачає «занурення» студентів в особливі умови діяльності, 

спілкування, самоствердження, накопичення ними індивідуального 

соціального досвіду в різних реальних та змодельованих ситуаціях. 

Презентовані формувальні заходи забезпечують системне бачення 

авторського підходу до організації та реалізації освітнього процесу 

підготовки майбутніх економістів в умовах коледжу. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено експериментальній 

перевірці ефективності розроблених заходів щодо формування соціальної 

компетентності майбутніх економістів у коледжі. Зокрема, в п.3.1. 

детально обґрунтовано діагностичний інструментарій відповідно до 

компонентів соціальної компетентності, розкрито зміст та організацію 

педагогічного експерименту, який проходив на базі Економіко-

правничого коледжу Запорізького національного університету упродовж 

2015-2018 років. 

Подані на с. 191-205 результати порівняльного аналізу 

констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту 

наглядно засвідчили ефективність запропонованих педагогічних заходів. 

У підсумку Грибанова Олена Євгенівна стисло та чітко 

сформулювала загальні висновки (с. 208-211), що має принципове 

значення для теорії і методики професійної освіти. 



3. Наукова новизна результатів дослідження 
Виконана робота дає вагомий приріст нових знань як на 

теоретичному, так і на прикладному рівнях професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх економістів у коледжі. 

Поміж найсуттєвіших отриманих наукових результатів слід 

зазначити такі: по-перше, розроблено теоретичні засади модернізації 

професійної підготовки майбутніх економістів у коледжі на засадах 

компетентнісного підходу; по-друге, науково обґрунтовано комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішність 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки в коледжі; структурну модель цього процесу; по-

третє, розроблено й апробовано методичне забезпечення впровадження 

нетрадиційних інтерактивних форм і методів навчання в освітній процес 

коледжу, організації проектної діяльності студентів.  

4. Значущість результатів дослідження для науки й практики та 

можливі шляхи їх використання 

Значення одержаних результатів для педагогічної науки 

визначається тим, що обґрунтовані в дослідженні положення та 

узагальнення можна використати: 

• у процесі розробки концепцій, нормативних документів з 

організації професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», освітнього рівня «молодший бакалавр»;  

• при модернізації змісту (навчальних планів, програм) 

підготовки економістів у коледжах України;  

• при написанні підручників, навчально-методичних посібників із 

теорії та методики професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Вагомим здобутком дослідниці є укладений нею спецкурс «Соціальна 

компетентність майбутніх економістів» (навчально-методичний комплекс 

якого вміщує дидактичний матеріал до аудиторних занять, індивідуальної та 

самостійної роботи; методики діагностики рівня сформованості соціальної 

компетентності), який підкреслює практичне значення одержаних 

результатів. 

5. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих 

працях 

Нам імпонує, що основні положення дисертації Грибанової Олени 

Євгенівни достатньо повно висвітлені в 16 наукових публікаціях, із яких: 

5 – статті в наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 1 реферується 

міжнародними наукометричними базами), 2 – статті в зарубіжних 

виданнях. 

Основні положення та результати дисертації обговорювались та 

оприлюднені на 9-ти науково-практичних конференціях різного рівня. 

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

чинними вимогами. 
  



 

 


