
 

коледжі», 



відповідальними за результати діяльності, приймати виважені професійно-етичні 

рішення. Тому заявлене дослідження є не тільки актуальним, але й актуально 

перспективним.    Це    також    доводять    результати    вивчення    дисертації 

О.Є. Грибанової та опублікованих автором праць. Крім цього, таке визначається 

низкою чинників, посилюється суперечностями, які окреслено дисертантом. У 

роботі зазначається, що розв’язання цих суперечностей передбачає створення 

організаційно-педагогічних умов у процесі професійної підготовки в коледжі. 

Підтвердженням наукової актуальності теми дисертації є також і те, що вона 

виконувалася за планом наукових досліджень кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності Запорізького національного університету «Психолого- 

педагогічні засади  розвитку  компетентності  суб’єктів  освітнього  простору» 

(РК № 0116U004863). 

Тему дисертації затверджено Науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 7 від 18.02.2016). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, наведених у дисертації, забезпечено чіткістю встановлених і 

вирішених завдань, правильністю сформульованої теми, проведенням 

теоретичного аналізу з використанням комплексу сучасних загальнонаукових 

методів, послідовністю виконання експериментальних досліджень. Достовірність 

теоретичних положень, правильність визначених організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки в коледжах та розробленої структурної моделі 

підтверджено коректністю застосованих математичних методів в ході 

експериментальної роботи. 

Текст дисертації свідчить про те, що автор добре розуміється на теорії, 

методології, методах вивчення проблеми, яку досліджує. Наукові положення, висунуті 

в даній роботі, базуються на критичному аналізі як традиційних, так і новітніх наукових 

підходів до аналізу стану проблеми розвитку соціальної компетентності особистості у 

вузькому контексті як складової професійної компетентності. 



Аргументованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, загальними висновками, 

списком використаних джерел та додатками, що відповідає вимогам до 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук. Зміст  кожного  розділу  підпорядковано  меті  та  завданням  дослідження,  

а підсумками є наукові висновки. Текст оформлено відповідно до встановлених 

вимог, що дає можливість чітко фіксувати новизну підходу автора до аналізу 

ключового поняття дослідження. Дисертація вдало структурована, викладення 

змісту роботи ведеться грамотно, професійно, логічно. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих Оленою Євгенівною результатів 

дослідження, його висновків обумовлено теоретико-методологічними позиціями, 

застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів наукового пошуку та 

підтверджено апробацією на численних міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних конференціях, оприлюдненими 16 науковими і науково-методичними 

працями, з яких: 5 – статті у наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 1 

реферується міжнародними наукометричними базами), 2 – статті в зарубіжних 

виданнях, 9 – матеріали конференцій; упровадженням результатів дослідження в 

освітній процес 6 навчальних закладів. Зазначене надає підстави стверджувати, що 

висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, є достатньо 

обґрунтованими й достовірними. 

Відповідно до мети дисертаційної роботи дослідницею визначено 4 основні 

завдання, для реалізації яких на різних етапах наукового пошуку автором 

проаналізовано наукову, навчально-методичну літературу, навчальні плани, 

програми професійної підготовки майбутніх економістів у коледжі, 

використовувався комплекс взаємопоєднаних дослідницьких методів, котрі досить 

докладно схарактеризовано у дисертації та авторефераті. 

Об’єкт і предмет дослідження адекватні меті та завданням роботи. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації. До найбільш вагомих наукових положень, висновків та рекомендацій, 

що відзначаються новизною, науковою цінністю, слід віднести те, що автором 



вперше розроблено та апробовано  комплекс організаційно-педагогічних умов 

формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної 

підготовки в коледжі, концептуальною основою забезпечення яких є 

компетентнісний, діяльнісний, системний, контекстний, особистісний, 

середовищний, генетичний, технологічний, метапредметний, інформаційний підходи; 

спроектовано структурну модель як ідеалізоване відображення формування 

соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки в 

коледжі; розроблено методичне забезпечення їх реалізації. 

На схвалення заслуговує уточнене поняття «соціальна компетентність 

майбутніх економістів» (с. 67), яку автор визначає як інтегративне особистісно- 

професійне явище, яке забезпечує успішність їх соціально-професійної адаптації, 

майбутньої професійної діяльності та життєдіяльності в цілому завдяки 

гармонізації власних потреб, індивідуальних цілей і соціальних норм. Імпонує 

виокремлена структура соціальної компетентності майбутніх економістів; базові 

функції соціальної компетентності майбутніх економістів (с. 69), удосконалені 

організаційно-методичні засади професійної підготовки у коледжі та 

діагностичний інструментарій оцінювання рівнів сформованості соціальної 

компетентності майбутніх економістів. 

Цінність результатів для науки і практики. Наукова цінність отриманих 

результатів полягає в розробленні й упровадженні в процес професійної підготовки 

майбутніх  економістів  блоків  метапредметних  тем  («Людина  у  суспільстві», 

«Людина як суб’єкт життєдіяльності», «Людина як суб’єкт навчально-професійної 

діяльності») у межах циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 

спецкурсу «Соціальна компетентність майбутніх економістів», науково- 

методичний комплекс якого включає дидактичний матеріал до лекційних і 

практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи, методики діагностики 

рівня сформованості соціальної компетентності; соціально та професійно значущі 

заходи (соціальні молодіжні проекти, тематичні декади, конкурси, фестивалі, акції 

із соціально важливої проблематики, наукові читання тощо); механізми співпраці 

зі    студентською   радою    коледжу   (тематичні    зустрічі,   спільні  моніторинги 



соціально-психологічного клімату студентських груп, студентського гуртожитку, 

засідання Школи лідера, імплементація Етичного кодексу студента); систему 

заходів із цілеспрямованої підготовки викладачів до створення соціально 

збагаченого освітнього середовища (постійно діючий науково-методичний 

семінар, тематичні доповіді, педагогічні майстерні, майстер-класи, тренінги з 

інноваційних методів викладання). 

Підтвердженням прикладної значущості рекомендацій дисертантки є 

впровадження й використання основних результатів досліджень у практиці 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету, Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», 

Запорізького національного університету, Коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій Тернопільського національно-економічного 

університету, Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної 

академії, про що свідчать відповідні довідки. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Якісний аналіз дисертаційної 

роботи свідчить, що автором проведено ґрунтовне вивчення та узагальнення 

теоретичних основ формування соціальної компетентності майбутніх економістів 

у процесі професійної підготовки в коледжі, вітчизняного і зарубіжного досвіду 

формування означеної компетентності. 

Слід вказати на логіку наукових пошуків здобувачки: від встановлення 

сутності досліджуваного явища, виявлення його функціонування в різних сферах 

соціокультурних проявів людини вона переходить до визначення перспектив 

їхнього використання у професійній освіті. 

Є вартою уваги трикомпонентна структура соціальної компетентності 

майбутніх економістів (с.71-74) та модель її формування (с.108) на установчо- 

мотиваційному, змістово-операційному та контрольно-рефлексивному етапах у 

процесі професійної підготовки в коледжі завдяки створеним організаційно- 

педагогічним умовам (с. 112). 

Заслуговує схвалення те, що для забезпечення цілісності, системності та 



систематичності формувального впливу дисертантом виокремлено серед умов – 

оновлення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу на засадах 

метапредметного підходу шляхом включення блоків метапредметних тем. 

Беззаперечної підтримки заслуговує друга обґрунтована умова як наскрізне 

впровадження інтерактивних методів навчання в аудиторній та позааудиторній 

діяльності для уможливлення активної взаємодії всіх його учасників на 

партнерських засадах. 

Інноваційний підхід до розуміння дослідницею об’єктивної необхідності 

такого наукового пошуку в дисертації набирає сили в її намаганні спрямувати у 

третій умові, що полягає у збагаченні соціально-професійного середовища для 

формування соціальної компетентності майбутнього економіста, «занурюючи» 

останнього в особливі умови діяльності, спілкування, спонукаючи до 

самоствердження, накопичення індивідуального соціального досвіду в різних 

реальних та змодельованих ситуаціях. 

На нашу думку, представлену модель можна творчо використовувати для 

розроблення навчально-методичних комплексів на різних етапах організації 

освітнього процесу освітніх закладів. 

Вірогідність одержаних автором наукових результатів не викликає сумніву, 

оскільки вони цілком адекватні суті та конкретним завданням дослідження, 

досягнуті завдяки системному використанню комплексу взаємопов’язаних 

дослідницьких методів і достатньо ґрунтовній джерельній базі. Одержані 

дисертантом результати переконливо представлено у висновках до розділів та 

загальних висновках, які відповідають найважливішим положенням рецензованого 

дослідження та поставленій меті. 

Що ж стосується загальних висновків до дисертації, то вони в цілому 

відображають одержані дослідницькі результати на теоретичному й практичному 

рівнях. Водночас варто зазначити, що окремі висновки до розділів викладено дещо 

нелаконічно. 

Відповідність змісту автореферату та опублікованих праць основним 

положенням дисертації. Автореферат є ідентичним щодо основних положень 



дисертації, його зміст відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено 

наукові положення, пропозиції, рекомендації та висновки, що викладені в 

дисертації. Опубліковані праці відображають результати дослідження. 

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях. На увагу та схвалення заслуговує те, що матеріали дисертації 

автором висвітлено в 16 наукових і науково-методичних працях, з них: 5 – статті в 

наукових фахових виданнях з педагогіки (з яких 1 реферуються міжнародними 

наукометричними базами), 2 – статті в зарубіжних виданнях, 9 – матеріали 

конференцій. 

Дисертація О.Є. Грибанової відповідає профілю спеціалізованої вченої ради 

Д 17.051.09 в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки 

України, а її зміст – паспорту спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані в дисертації, 

відображені в авторефераті, який за змістом ідентичний дисертаційній роботі. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають автору право для публічного 

захисту дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційного 

дослідження. Відзначаючи важливе значення одержаних наукових результатів 

проведеного дослідження, на нашу думку, необхідно зупинитись на деяких 

зауваженнях, що потребують додаткової аргументації, а саме: 

1. На жаль, характеризуючи погляди на сутність поняття «компетентність», 

автор обійшов увагою дослідження академіка В.І. Лугового щодо чотирьох 

підходів до тлумачення змісту поняття «компетентність». 

2. Занадто уваги приділено поняттю «професійна компетентність» (с.32-47) з 

огляду на предмет і об’єкт дослідження. 

3. Характеризуючи зарубіжний досвід щодо формування соціальної 

компетентності, дисертант чомусь обмежується тільки досвідом Німеччини, 

Великої Британії, США, чим дещо звужує це питання. 

4. Недостатньо, на нашу думку, висвітлено погляди сучасних зарубіжних 



науковців, оприлюднених у публікаціях іноземною мовою за останнє десятиліття. 

Так, із наявних у списку 13 видань, які безпосередньо висвітлюють ключові 

компетентності, соціальну компетентність, 3 видані з 2014 по 2017, інші – від 

1995 до 2011. 

5. Перший розділ дисертації дещо переобтяжений у змістовому плані, 

частину якого можна було б винести у додатки. 

6. На жаль, ледь помітно простежується господарсько – економічний аспект 

соціальної компетентності поза професією з огляду на беззаперечну важливість 

його формування у кожної особистості, а тим паче у майбутніх економістів. 

7. Деякі сформульовані у дисертації висновки повторюють положення, які 

вже відомі. Це стосується, зокрема, аналізу методологічних підходів науковців, 

результатом якого має стати зрозумілим, яка концепція чи теорія прийнята за 

основу, чим авторське розуміння або визначення відрізняється від уже прийнятого 

в педагогічній науці. 

8. Робота значно виграла, якщо б на етапі формувального експерименту 

застосовувалися такі інноваційні соціально-освітні технології, як «Технологія 

розвитку критичного мислення», «Медіаосвіта», тим паче, що йдеться також і про 

цифрову компетентність. 

Однак,    висловлені     зауваження     мають     рекомендаційний     характер 

і не впливають на загальну позитивну оцінку дослідження Грибанової Олени 

Євгенівни, що має вагому новизну, теоретичну та практичну значущість. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів. Аналіз дисертації, автореферату  та  опублікованих  праць  

О.Є. Грибанової  надає  підстави  для  висновку,  що  її  дисертаційне дослідження 

«Формування соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки в коледжі» є завершеною, цілісною і самостійною 

науковою працею, за рівнем наукової новизни, теоретичного та практичного 

значення, обґрунтованості одержаних результатів відповідає існуючим вимогам 

МОН України,  викладеним у  пп. 9, 11, 12, 13  «Порядку   присудження наукових 



 

 

коледжі» 


