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1. Актуальність теми виконаної роботи та її зв’язок з планами 

відповідних галузей науки та народного господарства
Соціокультурні зміни в процесі міжнародної інтеграції об’єктивно 

зумовлюють необхідність встановлення нового типу міжкультурних відносин 
практично у всіх сферах діяльності. Особливо гостро ці процеси відбуваються 
в аграрній сфері, яка в останні роки суттєво розширила міжнародні 
контакти, вийшла на європейські ринки і сьогодні є одним з основних джерел 
формування валового продукту України.

За цих умов особливого значення набуває педагогічна проблема -  
формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв як освітнього 
результату. Здатність фахівця аграрної сфери до соціокультурної взаємодії є 
важливим ресурсом ефективного управління, універсальною регуляторною 
системою комунікативної поведінки та міжнародних відносин в умовах 
бізнесу та підприємництва. Наведені положення вимагають удосконалення 
державних стандартів, оновлення змісту освіти, розробки та впровадження 
інноваційних педагогічних технологій, дидактичних методів, форм та засобів, 
які сприятимуть формуванню високого рівня соціокультурної компетентності 
майбутніх аграріїв відповідно до потреб економіки України.

Дана дисертаційна робота виконана автором як відповідь на цей 
суспільний запит відповідно до тематичного плану наукових досліджень 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 
загальноосвітніх та вищих педагогічних закладах» (номер державної 
реєстрації: РК № 200199004104).

Проведений всебічний аналіз наукової літератури, традиційних 
методичних систем формування соціокультурної -компетентності фахівців 
аграрної сфери дозволив автору виявити низку суперечностей, які обумовили 
проблему дослідження і в єдності зумовлюють актуальність обраної теми.



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі
Для обґрунтованого визначення проблеми дослідження автором 

проведено ретельний аналіз сучасного стану соціокультурної компетентності 
майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Не викликає 
заперечень визначений автором апарат дослідження: об'єкт, предмет і мета 
знайшли своє відображення в розроблених автором науково-прикладних 
завданнях дослідження.

З’ясувавши теоретичні і методичні основи проблеми дослідження, у 
дисертаційній роботі ставиться за мету обґрунтування педагогічних умов 
формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін та експериментальна перевірка їх 
ефективності.

Обґрунтована автором методологія наукового пошуку включає 
використання сукупності методологічних підходів до аналізу досліджуваного 
об’єкта, функціональний аналіз специфіки професійної підготовки майбутніх 
аграріїв, дослідження факторів взаємозалежності між розвитком їх 
соціокультурної компетентності та реалізації педагогічних умов у процесі 
навчальної діяльності.

Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети і перевірки 
гіпотези використано комплекс теоретичних та емпіричних методів 
дослідження. Одним з основних методів був педагогічний експеримент на 
основі моделювання дидактичних ситуацій.

На основі результатів аналізу філософської, психолого-педагогічної 
літератури автором визначено теоретичні та семантичні характеристики 
сутності соціокультурної компетентності фахівця аграрної галузі, що 
дозволило удосконалити зміст цього поняття як поліструктурного, 
системного, особистісного утворення, що інтегрує знання про соціум, 
національну та іншомовні культури, вміння, навички та досвід комунікативної 
взаємодії, а також морально-психологічні якості, ціннісно-мотиваційні 
орієнтири та духовно-гуманістичні якості, які в сукупності формують 
готовність до ефективної взаємодії та співробітництва в соціальній і 
професійній сферах.

Використовуючи компетентнісний, культурологічний та системний 
підходи, автором спроектовано структуру й зміст компонентів



соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно- 
поведінковий, особистісний).

На підставі функціонального аналізу змісту практичної діяльності 
фахівців аграрної сфери, Т.М. Фоменко визначено специфічні особливості 
соціокультурної компетентності аграріїв. З урахуванням аналізу вітчизняного 
та зарубіжного педагогічного досвіду автором теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх 
аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: 1) забезпечення 
професійної мотивації навчальної діяльності до опанування соціокультурної 
компетентності; 2) актуалізація взаємодії та співробітництва аграріїв під час 
вивчення гуманітарних дисциплін; 3) застосування інформаційно-комуніка
ційних технологій у процесі формування їх соціокультурної компетентності.

Достатньою за обсягом і цілком логічною є емпірична частина 
дослідження, яка включає констатувальний, формувальний та контрольний 
етапи наукового пошуку. Результати експериментального дослідження 
засвідчили, що запропоновані автором педагогічні умови є продуктивними і 
забезпечують суттєві позитивні зрушення у динаміці формування 
соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв відповідно до розроблених 
критеріїв та рівнів сформованості, про що свідчать позитивні відгуки у ВНЗ 
України, де проводився педагогічний експеримент. Експериментальною 
перевіркою на основі статистичних методів автором підтверджено гіпотезу 
дослідження щодо підвищення ефективності запропонованих педагогічних 
умов.

Узагальнення отриманих результатів дослідження дало змогу автору 
обґрунтувати напрями реалізації педагогічних умов, розробити комплекс 
навчально-методичного забезпечення формування соціокультурної 
компетентності фахівців аграрної сфери, що включає: упорядковану 
організацію навчальної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів, 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, відповідних методів, 
форм і засобів забезпечення професійної мотивації та соціокультурної 
взаємодії майбутніх аграріїв.

Наукові результати отримані з використанням комплексу методів 
дослідження (теоретичного аналізу й синтезу, спостереження, опитування, 
анкетування, тестування, експертної оцінки, моделювання, статистико-



математичної обробки даних та ін.), базуються на основних категоріях і 
законах діалектики, теорії пізнання, положеннях системного, 
компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно-орієнтованого, 
аксіологічного та інших підходах, що доводить достатній рівень їх 
обґрунтованості.

Загальні висновки в дисертації Т. М. Фоменко сформульовано чітко і 
переконливо. Зазначені теоретичні та методичні положення, висновки та 
рекомендації зумовлюють достатній рівень обґрунтованості одержаних 
дисертантом наукових результатів.

3. Наукова новизна і достовірність наукових положень 

дисертаційного дослідження
Дисертаційна робота Тетяни Миколаївни Фоменко є науково- 

прикладним комплексним дослідженням, в якому:
- вперше визначено сутність соціокультурної компетентності 

майбутніх аграріїв, що формується на основі сукупності соціокультурних 
знань, ціннісних орієнтацій і досвіду; передбачає здатність адекватно 
реагувати в проблемних комунікативних ситуаціях; ефективно вирішувати 
різноманітні завдання в професійній і соціальній сферах; готовність до 
міжкультурного спілкування з представниками інших мов і культур;

- науково обґрунтовано педагогічні умови формування 
соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін (стимулювання здобувачів до опанування 
соціокультурної компетентності; застосування міжпредметних зв’язків у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін для забезпечення діалогу культур; 
використання інтерактивних технологій для формування соціокультурної 
компетентності);

уточнено і схарактеризовано структуру соціокультурної 
компетентності майбутніх аграріїв у єдності мотиваційно-ціннісного, 
когнітивного, діяльнісно-поведінкового та особистісного компонентів;

- подальшого розвитку набули окремі положення теорії і методики 
професійної освіти, насамперед, гуманістичної парадигми змісту освіти, 
міждисциплінарності методичної підготовки кадрів, створення 
соціокультурного середовища в системі навчально-вихойного процесу ВНЗ.
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Відмінними ознаками, що свідчать про наукову новизну розроблених 
автором теоретико-методичних положень є: використання сукупності 
методологічних підходів щодо формування соціокультурної компетентності 
майбутніх фахівців аграрної сфери, покрокова інформаційно-методична 
підтримка у вигляді розроблених адаптованих евристичних прийомів на 
основі використання сформованих специфічних педагогічних принципів.

Всі наукові положення, висновки і рекомендації, отримані за 
результатами дисертаційної роботи Т. М. Фоменко характеризуються 
науковою новизною та достовірністю, яка підтверджується впровадженням 
положень дисертаційної роботи в навчальний процес вищих навчальних 
закладів, позитивними відгуками на апробацію науково-методичних 
матеріалів як на національному, так і на міжнародному рівнях.

4. Значення для науки і практики отриманих автором результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 
впровадженні у навчальний процес педагогічних умов формування 
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Насамперед, автором 
розроблено й апробовано спецкурс «Основи соціокультурної взаємодії 
майбутніх аграріїв», факультативний курс „Країнознавство Великої 
Британії”, програми імітаційних рольових та дидактичних ігор, моделі 
анкет діагностики рівня спроможності соціокультурної взаємодії, тестові 
завдання на виявлення загальних знань щодо соціокульутрної 
компетентності, ситуаційні кейси з метою забезпечення наскрізної фахової 
підготовки та підвищення ефективності формування соціокультурної 
компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес п’яти 
вищих навчальних закладів України. Наведені автором у додатках приклади 
моделей, алгоритмів роботи з навчальним матеріалом, зразки практичних 
занять і завдань мають практичну цінність для викладачів, які цілеспрямовано 

формують у майбутніх аграріїв соціокультурну компетентність у системі їх 
професійної підготовки.



5. Рекомендації стосовно використання результатів 

і висновків дисертації
Теоретичні положення та практичні напрацювання, викладені в 

дисертації, можуть бути впроваджені у навчально-виховний процес вищих 
навчальних закладів і використані викладачами в процесі формування 
соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у системі їх професійної 
підготовки.

6. Повнота викладу основних результатів 

дисертації в опублікованих працях
Для розв’язання поставлених завдань автором опрацьовано 280 

наукових джерел, з них 20 іноземними мовами. Усі наукові положення, 
висновки і результати дисертаційного дослідження знайшли повне 
відображення у змісті 17 публікацій автора: зокрема 7 статей у наукових 
фахових виданнях України, 1 стаття -  у зарубіжному періодичному виданні, 2 
наукові статті у виданнях України, віднесених до міжнародних 
наукометричних баз, 8 наукових тез доповідей у збірниках матеріалів 
конференцій, 1 методичні рекомендації.

7. Відповідність структури та змісту дисертації вимогам 

щодо кандидатських дисертацій
Структура дисертаційного дослідження Т. М. Фоменко зумовлена його 

змістом: вступ, три розділи, висновки до розділів, загальні висновки, список 
використаних джерел, додатки, в яких представлено матеріали проведення 
експериментального дослідження. Дисертаційна робота логічно 
структурована, а отримані наукові результати відображають методологічно 
правильну послідовність наукового пошуку автора.

Структура дисертації та обсяг основного тексту відповідають чинним 
вимогам до кандидатських дисертацій. Назва роботи відповідає її меті, змісту 
теоретичної частини та експериментального дослідження. Зміст автореферату 
ідентичний змісту дисертаційної роботи.

8. Зауваження щодо змісту дисертації
Разом із високою позитивною оцінкою дисертаційної роботи, слід 

висловити такі зауваження, дискусійні положення та побажання:
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1. При визначенні сутності поняття «соціокультурна компетентність 
майбутніх аграріїв» (с. 38, 75) не зайвим було б у змісті виокремити морально- 
психологічні якості, ціннісно-мотиваційні орієнтири, духовно-гуманістичні 
критерії, соціально-правові характеристики та творчо-особистісні чинники в 
контексті сформованості соціокультурного досвіду фахівця-аграрія. Автор 
ретельно аналізує ці характеристики у р. 1.1, наголошує про важливість цих 
компонентів, однак у даному визначенні їх не приводить.

2. При визначенні специфічних принципів формування соціокультурної 
компетентності майбутніх аграріїв у системі їх професійної підготовки (с. 93- 
94), доцільно виокремити специфічні закономірності цього процесу, які мають 
бути визначені і доведені у науковому дослідженні.

3. У дисертації доречно було б спроектувати відповідну педагогічну 
технологію або методику, яка б забезпечила реалізацію педагогічних умов 
формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв на основі 
розроблених автором методичних форм, прийомів та засобів у процесі 
вивчення здобувачами гуманітарних дисциплін.

4. При формуванні структури критеріїв сформованості соціокультурної 
компетентності майбутніх аграріїв (с. 126-128) бажано було б співставити їх з 
характеристиками Національної рамки кваліфікацій і навести пропозиції 
автора щодо їх інтеграції в систему національних освітніх стандартів.

5. При визначенні змісту показників діяльнісно-поведінкового критерію 
формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв логічно 
додати спроможність здобувачів спілкуватися однією з іноземних мов (с. 140- 
142; табл. 3.13, с. 151-152):

6. У процесі експериментальної роботи слід було б окреслити коло 
проблем, з якими стикаються здобувані при виконанні навчальних завдань у 
процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв в 
системі запропонованих автором педагогічних умов (р. 3.2).

7. При визначенні ефективності педагогічних умов формування 
соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін (розділ 3.3) доцільно було б застосувати регресійні 
моделі залежності критеріальних показників від факторних ознак.

Зазначені зауваження суттєво не впливають на загальний високий рівень 
наукової новизни та практичної значущості результатів дисертаційного 
дослідження.
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9. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Фомеико Тетяни Миколаївни «Формування 

соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін» є завершеним, самостійним, актуальним та 
оригінальним дослідженням, а наведені теоретичні узагальнення являють 
вирішення важливого науково-прикладного завдання -  формування 
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін.

За науковою новизною, обґрунтованістю, теоретичною та практичною 
значущістю отриманих результатів представлена 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.), а її автор Фоменко Тетяна Миколаївна
-  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти.

Офіційний опонент,

доктор педагогічних наук, 
професор кафедри менеджменту організацій 
Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва

19.03
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