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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Актуальність і 

педагогічна доцільність дослідження Т. М. Фоменко обумовлена, передусім, 

загальними процесами трансформації вітчизняної вищої освіти. Так, одним із 

найважливіших завдань її подальшої модернізації в умовах наближення до 

європейських і світових стандартів є безперервне вдосконалення освітнього 

процесу на засадах компетентнісного підходу. У зв’язку з цим у системі 

вищої освіти як основний вектор її розвитку прийнята парадигма 

компетентностей.

В умовах євроінтеграції виникла нагальна потреба в удосконаленні 

професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема майбутніх аграріїв. 

Формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

їхньої професійної підготовки зумовлене необхідністю змін, спрямованих на 

підвищення якості аграрної вищої освіти в нових соціокультурних 

середовищах; створення умов для розвитку особистості, набуття здатності 

працювати у полікультурному просторі. Цілком поділяємо позицію 

здобувачки про те, що саме гуманітарні дисципліни можуть бути використані 

з метою формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв.

Відзначимо, що актуальність роботи підсилюється низкою 

суперечностей, які не лише названі дисертанткою, але й у процесі 

дослідження повністю вирішені.

Дана дисертаційна робота виконана авторкою в межах комплексної



програми науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди „Підвищення ефективності навчально- 

виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних 

закладах” (РК № 200199004104).

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (протокол № 1 від 27.02.2015 р.) та узгоджено Міжвідомчою 

радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних 

наук в Україні (протокол № 8 від 15.12.2015 р.).

Вищезазначене дає підстави для визначення дисертаційної роботи 

Т. М. Фоменко як науково й практично актуальної серед сучасних 

педагогічних досліджень.

Найбільш вагомі наукові результати, які містяться в дисертації. 

Детальне ознайомлення з дисертаційною роботою Т. М. Фоменко дозволяє 

констатувати, що основні наукові положення дисертації викладено 

переконливо й послідовно, висновки та рекомендації базуються на 

результатах власних досліджень здобувача.

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне:

1) розкрито сутність поняття „соціокультурна компетентність 

майбутніх аграріїв”, що розглядається як поліструктурне, системне 

особистісне утворення, основу якого складають соціокультурні знання, 

ціннісні орієнтації, готовність до ефективної взаємодії та співробітництва;

2) теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови, що сприяють ефективному формуванню соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін: забезпечення професійної мотивації навчальної діяльності 

майбутніх аграріїв до опанування соціокультурної компетентності; 

актуалізація взаємодії та співробітництва майбутніх аграріїв під час вивчення



гуманітарних дисциплін; застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх 

аграріїв; визначено сутність поняття „соціокультурна компетентність 

майбутніх аграріїв”;

3) подальшого розвитку набули зміст, форми й методи формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін.

Позитивно оцінюємо розроблений діагностичний інструментарій для 

встановлення стану сформованості соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв. Усі ці аспекти проблеми дослідження підтверджують 

його новизну й актуальність.

Значущість отриманих результатів дослідження для науки і 

практичного використання. Слід відзначити очевидну практичну 

значущість проведеного дослідження, яка полягає в упровадженні в освітній 

процес аграрного вишу методичного супроводу реалізації педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін; створенні методичних матеріалів для 

проведення практичних занять; упровадженні інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання (зокрема інтернет-ресурсів (навчальні веб-сайти, 

електронні енциклопедії, відео з сервісу YouTube тощо), інтернет-проектів 

(веб-квести), мультимедійних презентацій) у процес вивчення гуманітарних 

дисциплін „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна 

мова”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” й „Історія та 

культура України”; підборі та адаптації пакета діагностичних матеріалів для 

визначення рівня сформованості соціокультурної компетентності в майбутніх 

аграріїв. Автором дисертаційної роботи розроблено методичні рекомендації 

до спеціального курсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх 

аграріїв”.
т >  • • •  "  •  •  •Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації. Теоретичні та практичні напрацювання, висвітлені в



дисертаційній роботі, можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки фахівців аграрного та природничого профілів. Матеріали 

дослідження Т. М. Фоменко, його основні положення та висновки можуть 

бути використані в подальших дослідженнях міжкультурної комунікації в 

аграрній галузі. Отримані результати можуть мати практичне значення в 

процесі викладання низки навчальних дисциплін, зокрема „Ділової іноземної 

мови”; у підготовці навчальних посібників, тематика яких дотична до теми 

дисертації.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Для розв’язання поставлених завдань дисертанткою опрацьовано 

достатню кількість наукових джерел: список використаних джерел містить 

280 найменувань, із них 20 іноземною мовою.

Основні теоретичні положення, висновки і результати дисертаційного 

дослідження викладено автором у 17 одноосібних публікаціях, зокрема: 7 

статтей у наукових фахових виданнях України, 1 -  у зарубіжному науковому 

виданні; 8 -  тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій; 1 -  

методичні рекомендації. Цілком належним є рівень повноти викладу 

авторкою основних положень і висновків дисертації у наукових фахових 

виданнях України. Це стосується як результатів теоретичного обґрунтування 

певних нових для науки положень, так і їх експериментальної перевірки.

Відповідність структури та змісту дисертації вимогам щодо 

кандидатських дисертацій. Рецензоване дисертаційне дослідження чітко 

структуроване, містить анотацію, вступ, три розділи, висновки до кожного 

розділу, загальні висновки, список використаних джерел, додатки, в яких 

репрезентовано матеріали проведення експериментального дослідження.

Робота містить 53 таблиці та 11 рисунків, які розширюють сприйняття 

інформації та засвідчують високий науковий рівень. Структура та обсяг 

основного тексту роботи відповідають чинним вимогам до кандидатських 

дисертацій. Назва дисертації узгоджується з її метою, відповідає змісту 

теоретичної частини та проведеного експериментального дослідження.



Ці факти підтверджують відповідність дисертаційного дослідження за 

своїм змістом паспорту спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика 

професійної освіти. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 

дисертаційної роботи.

У вступі чітко та логічно аргументовано актуальність дослідження, 

окреслено сучасний стан і проблеми, виділено невирішені питання, 

охарактеризовано необхідність розв’язання суперечностей, які зумовлюють 

актуальність дослідження.

Авторкою вірно визначено понятійний апарат (мета, об’єкт, предмет), 

що дозволило чітко окреслити конкретні завдання. Для розв’язання 

сформульованих завдань використано ефективні методи дослідження. 

З добувачкою представлено зв’язок роботи з науковими планами та темами, 

обґрунтовано новизну і практичне значення, представлено дані про 

апробацію результатів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

науково-практичних конференціях.

У першому розділі -  „Теоретичні проблеми формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” -  зосереджено увагу на 

аналізі теоретичної розробки проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. Авторкою також розглянуто специфіку 

професійної підготовки майбутніх аграріїв. На підставі вивчення наукової 

літератури проведено категоріальний аналіз базових понять 

(„компетентність”, „соціокультурна компетентність”); репрезентовано 

авторське визначення поняття „соціокультурна компетентність майбутніх 

аграріїв”. Ґрунтовно висвітлено компонентно-структурний аналіз феномену 

„соціокультурна компетентність майбутніх аграріїв ”.

У другому розділі -  „Обґрунтування педагогічних умов формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін” -  визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні 

умови формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін.



Значущість роботи, що рецензується, підсилюється з’ясуванням 

дидактичного потенціалу гуманітарних дисциплін у процесі формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв. Авторкою 

проаналізовано навчальтні програми гуманітарних дисциплін, які 

викладаються в аграрних вишах; чітко окреслені та коротко охарактеризовані 

основні потенційні можливості таких гуманітарних дисциплін, як 

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова”, 

„Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, „Історія та культура 

України”.

У третьому розділі -  „Експериментальна перевірка педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв” -  розкрито 

питання організації та методики проведення педагогічного експерименту 

відповідно до теоретично обґрунтованих педагогічних умов; проаналізовано 

результати експериментальної роботи.

Заслуговує на схвалення використання дисертанткою різноманітного 

діагностичного інструментарію, а саме: авторські анкети з мето визначення 

внутрішньоособистісної потреби майбутніх аграріїв у формуванні 

соціокультурної компетентності, дослідження усвідомлення значущості 

соціокультурних знань для соціальної взаємодії та професійної діяльності; 

виявлення ставлення до культури й традицій іншого народу, інтересу щодо 

своєї та іншомовної культур; методика дослідження мотивації особистості до 

соціокультурної діяльності (за Н. Білоцерківською); авторський тест з метою 

визначення рівня знань про національно-культурні особливості іншомовної 

країни; методика виявлення рівня знань про правила поведінки в 

соціокультурному середовищі (за Ю. Ніколаєнко); методика дослідження 

готовності особистості до міжособистісної взаємодії (за А. Солодкою); 

методика дослідження вміння контролювати свою поведінку в конфліктній 

ситуації (за Кеннетом Томасом); методика дослідження рівня 

комунікативних умінь (за К. Ширяєвою); методика дослідження 

толерантності (за Г. Солдатовою, О. Кравцовою, О. Хухлаєвим і



Л. Шайгеровою); методика діагностики рівня емпатійних здібностей (за 

В. Бойком); методика дослідження соціально-психологічної адаптації (за 

К. Роджерсом і Р. Даймондом).

Для реалізації визначених педагогічних умов використовувались 

ситуації професійного спілкування, проблемні завдання; упроваджувалась 

робота в парах, малих групах; застосувувались рольові та ділові ігри, 

використовувались такі методи, як-от: метод культурних капсул, „критичних 

інцидентів”, кейс-метод, метод проектів. Соціокультурна компетентність 

студентів формувалася під час проведення інтерактивних лекцій, 

інтегрованих і бінарних занять, міждисциплінарних семінарів-диспутів, 

„круглих столів”, тренінгів.

Формуванню соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв 

сприяла організація самостійної роботи, тематичних вечорів, зустрічей із 

представниками інших культур. Зазначимо, що упровадження інтегративного 

спецкурсу „Основи соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”, 

факультативного курсу „Країнознавство Великої Британії'” („Країнознавство 

німецькомовних країн”) також сприяло ефективному формуванню зазначеної 

компетентності.

На наш погляд, є всі підстави вважати, що дані експерименту свідчать, 

що домінує тенденція отримання кращих результатів сформованості 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у експериментальній 

групі, ніж у контрольній. Результати педагогічного експерименту є 

переконливими та підтверджують ефективність проведеної дисертанткою 

роботи з формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Наведені чисельні додатки 

підтверджують достовірність виконаної роботи, інформативно доповнюють її 

зміст.

Так, порівняння даних, одержаних на початку експерименту і після 

його завершення, за всіма означеними критеріями та показниками, 

підтвердили якісне зростання показників експериментальної групи в процесі



реалізації запропонованих педагогічних умов. На підставі вищевикладеного 

можна стверджувати, що поставлені відповідно до мети дисертаційного 

дослідження завдання успішно розв’язані.

Дискусійні положення, побажання та зауваження до дисертаційної 

роботи.

Разом із високою позитивною оцінкою дисертаційної роботи, слід 

висловити такі дискусійні положення, зауваження та побажання:

1. Позитивно оцінюючи проведений аналіз базових понять 

дослідження, доцільно зауважити, що, на наш погляд, дисертація мала б 

довершений характер, якби авторка у розділі 1.1 розширила аналіз позицій 

закордонних науковців, представивши підходи дослідників не лише щодо 

сутності поняття „соціокультурна компетентність” (с. 32), але й щодо її 

структурних компонентів. Такий матеріал був би вагомим доповненням до 

роботи.

2. На наше переконання, робота набула б більшої практичної 

значущості, якби дисертантка ширше представила інші гуманітарні 

дисципліни, на яких впроваджувалися визначені педагогічні умови.

3. На нашу думку, практична значущість дослідження полягає в тому, 

що автором було розроблено методичні рекомендації до спецкурсу „Основи 

соціокультурної взаємодії майбутніх аграріїв”, але робота лише виграла б, 

якби було більш детально висвітлено його зміст, що відображає специфіку 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв.

4. Дисертаційне дослідження було б досконалішим, якби текст 

розділів 1.1 та 1.3 підкріплювався відповідними рисунками.

5. Висновки до окремих підрозділів і розділів вбачаються нам занадто 

стислими, що заважає повному уявленню про авторський здобуток на 

кожному етапі дослідження.

Водночас, вважаємо, що зазначені зауваження та побажання мають 

дискусійний характер, не зменшують загальної позитивної оцінки і 

теоретико-практичної цінності виконаної роботи.



Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Фоменко Тетяни Миколаївни „Формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін” є актуальним, самостійним і завершеним 

дослідженням. Не викликає сумніву теоретичне й практичне значення 

проведеного дослідження, оскільки отримані результати заслуговують на 

впровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного 

та природничого профілів.

Наведені теоретичні узагальнення є вирішенням важливого науково- 

прикладного завдання -  теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. Висновки, сформульовані Тетяною 

Миколаївною, чітко й повно розкривають наукові надбання та результати 

дослідження відповідно до поставлених у роботі завдань.

За науковою новизною, обґрунтованістю, теоретичною та практичною 

значущістю отриманих результатів дисертаційна робота відповідає пп. 9, 11, 

12, 13 „Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), що дає підстави для присудження 

Фоменко Тетяні Миколаївні наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти.
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