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Актуальність обраної теми. Проблема соціалізації студентів вищих 

навчальних закладів завжди була актуальною, оскільки від ефективності 

цього процесу, який направлений на всебічний особистісний та професійний 

розвиток юнаків і дівчат у певному соціальному контексті, що швидко 

змінюється, багато в чому залежить розвиток суспільства в цілому. 

Очевидно, що професійна підготовка сучасного фахівця та його соціалізація 

може бути успішною, коли вона буде здійснюватись не лише в рамках 

навчального процесу, а й у поза навчальний час, який має невичерпні 

можливості для включення студента у різні види суспільно-корисної 

діяльності.

Важливими соціальними інститутами, що діють в освітньо-виховному 

просторі вищих навчальних закладів й забезпечують вирішення завдань 

соціалізації, є студентські організації та об’єднання. Авторка дисертаційної 

роботи цілком слушно відзначає, що актуальність дослідження обумовлена 

необхідністю критичного аналізу здобутків історії соціально-педагогічної 

науки з метою обґрунтованого використання досвіду минулого в сучасному 

житті суспільства; об’єктивним посиленням уваги до соціалізаційного 

потенціалу студентських організацій та об’єднань; залученням до сучасних 

процесів суспільного виховання провідних ідей соціально-педагогічних 

надбань минулого.

У зв’язку з цим підвищується роль вивчення історико-педагогічного 

досвіду соціалізації студентів, адже наукове вирішення сучасних проблем 

неможливе без критичного осмислення вітчизняної педагогічної спадщини. З



огляду на це, а також через відсутність у аналітичних дослідженнях 

педагогічної, історичної і культурологічної літератури та у вітчизняній теорії 

і практиці соціально-педагогічної діяльності цілісної педагогічної розвідки 

щодо об'єктивної оцінки і творчого осмислення соціалізації молоді в 

студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках XX 

століття, актуальність рецензованої дисертації не викликає сумнівів. А 

відтак, історико-педагогічне дослідження, яке здійснила С.В. Сєчка, є 

своєчасним і корисним.

Ступінь обгрунтованості наукових положень. У дисертації у 

відповідності з вимогами переконливо обґрунтовано актуальність обраної 

теми, визначено мету і завдання, конкретизовано об’єкт, предмет і методи 

дослідження, презентовано його теоретико-методологічні основи, наукову 

новизну та практичну цінність.

Репрезентативною й достатньою є джерельна база дисертаційної 

роботи, яка включає архівні матеріали, що зберігаються у Центральному 

державному архіві вищих органів влади і управління України та 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України (м. Київ), 

публікації педагогічної періодики та роботи українських педагогів і діячів 

освіти 60-х -  80-х років XX століття, матеріали сучасних підручників та 

посібників з історії вітчизняної педагогіки, соціальної педагогіки, дисертацій 

та авторефератів, збірників наукових праць, монографій.

Слід наголосити, що дисертанткою було ретельно вивчено, 

проаналізовано та використано для обґрунтування висновків законодавчі й 

директивні акти, постанови, нормативні документи Міністерства вищої і 

середньої спеціальної освіти України.

Обґрунтованість наукових положень та висновків дисертації 

забезпечується методологічною й теоретичною базою, основою якої 

виступають філософські ідеї щодо діалектичного взаємозв'язку і 

взаємозумовленості явищ у суспільстві та необхідності їх вивчення в 

конкретно-історичних умовах, зв'язку історії із сучасністю, доцільності



творчого використання спадщини минулого в сучасній практиці освіти й 

виховання; методологічні принципи науковості, історизму, об’єктивності, 

урахування сукупності фактів.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.

Одним з важливих показників наукової новизни проведеного 

дослідження є виявлення напрямів, особливостей і тенденцій розвитку 

соціалізації студентської молоді, уточнення сутнісних характеристик процесу 

соціалізації студентів вищих навчальних закладів та визначення соціально- 

історичних та педагогічних чинників соціалізації молоді в студентських 

громадських організаціях та об’єднаннях у 60-80-х роках XX століття. 

Доведено, що зміни в соціально-економічному житті країни, науково- 

технічна революція, часткова лібералізація всіх сфер суспільного життя, 

державна освітня політика, результати міждисциплінарного вивчення 

феномена соціалізації сприяли зародженню та розвитку молодіжних 

організацій та об’єднань, у яких студенти отримали можливість для успішної 

соціалізації у досліджуваний період.

Узявши за підставу зміни в державній освітній політиці, та наукових 

підходах, які визначали спрямованість наукового вивчення соціалізації, 

авторка виділила три основні етапи розвитку теорії соціалізації молоді у 

досліджуваний період. Перший етап (кінець 50-х -  перша половина 60-х 

років) характеризувався визначенням філософських та соціологічних засад 

процесу соціалізації, підсиленням уваги науковців до впливу соціального 

середовища на формування особистості. Другий етап (друга половина 60-х -  

перша половина 80-х років) характеризувався міждисциплінарним підходом 

до дослідження проблем соціалізації. Соціалізація розглядалась у контексті 

становлення людини як суспільної істоти, як процес, що забезпечує 

включення індивіда в систему суспільних відносин через наділення його 

громадськими властивостями. Було визначено основні чинники, інститути 

соціалізації, її основні стадії, розпочато дослідження педагогічних аспектів



соціалізації. На третьому етапі (друга половина 80-х років) виявилось 

домінування наукового вивчення педагогічних аспектів соціалізації, що 

призвело до формування соціальної педагогіки як окремої наукової галузі.

Слід позитивно оцінити другий розділ дисертації, який присвячено 

аналізу практики соціалізації молоді в студентських громадських 

організаціях та об’єднаннях у досліджуваний період. У зв’язку з цим 

виокремлено основні напрями соціалізації студентів, визначено особисті й 

громадські тенденції її розвитку в 60-80-х роках XX століття.

Характеризуючи науково-дослідну роботу студентів, як чинник 

соціалізації, дисертантка визначила найбільш поширені її форми в 

досліджуваний період (студентські наукові гуртки, наукові товариства, 

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, економічні 

бюро,експериментальні майстерні тощо). Цінним є те, що процес соціалізації 

студентської молоді в наукових об’єднаннях розглянуто в історичній 

динаміці. Це дало змогу не просто описати зібраний фактичний матеріал, а й 

зробити коректні узагальнення стосовно особливостей і тенденцій її розвитку 

в 60-80-х роках XX століття.

У дисертаційній роботі проаналізовано рух студентських будівельних 

загонів, система роботи яких включала декілька напрямів: виробничу, 

фінансово-господарську, громадсько-політичну, шефську, культурно- 

дозвіллєву діяльність. Заслуговує на підтримку намагання дисертантки дати 

виважену оцінку цьому явищу, загострити увагу на негативних моментах. 

Доведено, що в 60-х роках процес соціалізації в студентських будівельних 

загонах був відірваний від завдань професійної підготовки студентів. У 70-х 

-  першій половині 80-х років значно підсилилась політико-ідеологічна 

складова діяльності студентських будівельних загонів, яка стає системо 

утворюючою. Показано, що кризові явища в економіці й суспільно- 

політичному житті в другій половині 80-х років призвели до загострення 

труднощів у роботі студентських будівельних загонів й згортанню їх 

діяльності.



На наш погляд, обґрунтованою є класифікація студентських клубів та 

об’єднань за інтересами, які були важливим чинником соціалізації студентів 

у досліджуваний період. У залежності від направленості діяльності їх було 

розподілено на декілька груп: суспільно-політичного спрямування; клуби 

інтернаціональної дружби; патріотичного спрямування; художнього 

спрямування; спортивного спрямування; вузько спеціального спрямування.

Простежуючи особливості й тенденції діяльності студентських 
об’єднань та клубів за інтересами в 60-80-х роках, авторка не без підстав 
зробила висновок, що поступово вони втрачали свою організаційну 
самостійність і самодіяльність, тобто ставали «заформалізованими» через 
підсилення керівництва з боку партійних і комсомольських організацій, 
штучне зростання кількості об’єднань суспільно-політичного, патріотичного, 
інтернаціонального спрямування. Це призвело до перекосів у соціалізаційних 
процесах, до втрати інтересу з боку значної частини студентів до їх 
діяльності, участі студентської молоді в неформальних молодіжних 
об’єднаннях у другій половині 80-х років. Загалом, аналіз проблеми дав 
можливість здобувачці зробити аргументовані висновки до розділів та 
загальні висновки, які відповідають найважливішим положенням 
рецензованого дослідження та поставленій меті.

Хід і висновки проведеного дослідження досить повно відображено у 
дев’яти одноосібних статтях, опублікованих у фахових виданнях, апробовано 
у виступах на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Значущість результатів дослідження для науки і практики. Наукове 
значення дисертаційної роботи С.В. Сєчки полягає в тому, що її наукові 
положення, висновки і рекомендації поглиблюють і збагачують теоретичні, 
методичні та практичні питання розкриття факторів соціалізації молоді. 
Вважаємо, що запропонована дисертанткою методологія вивчення процесу 
соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 
60-80-х роках XX століття може бути використана дослідниками для 
актуалізації ретроспективного досвіду і прогнозування можливостей його 
використання в полікультурному освітньо-виховному просторі сучасності. У 
цьому ми вбачаємо теоретичне значення виконаної дисертаційної розвідки.



Не викликає сумніву практичне значення результатів проведеного 
дослідження. Його теоретичні та практичні положення можуть бути 
використані науковцями та практиками у підготовці працівників соціальної 
сфери; у системі післядипломної педагогічної освіти, а також під час 
підготовки навчальних і методичних посібників для студентів педагогічних 
вишів з соціальної педагогіки, педагогіки та історії педагогіки.

Зміст дисертації, її завершеність і оформлення. Вважаємо, що 
здобувачка на основі всебічного і глибокого аналізу проблеми розробила 
логічну структуру дисертаційного дослідження. Робота, загальний обсяг якої 
складає 249 сторінок, з яких основного тексту -  169 сторінок, складається із 
вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 
списку використаних джерел, додатків і за структурою відповідає діючим 
вимогам до дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук.

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дисертаційного 
дослідження, сформульовано його мету і задачі. Визначено об’єкт та 
предмет, наукову новизну та практичне значення, наведено відомості про 
апробацію результатів дослідження та впровадження їх у практику. У 
першому розділі здійснений аналіз теоретичних питань дослідження 
соціалізації молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях у 
60-80-х роках XX століття. У другому розділі визначено основні напрями 
соціалізації молоді у досліджуваний період. Зважаючи на це, можна 
стверджувати, що опонована робота є завершеною працею, в якій отримані 
нові науково обґрунтовані теоретичні і практичні результати, що в 
сукупності є суттєвим для розвитку соціальної педагогіки. Дисертантці 
вдалося реалізувати його мету, розв’язати усі дослідницькі завдання. Зміст 
автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Дискусійні положення та критичні зауваження до дисертаційної 

роботи. В цілому, оцінюючи позитивно дисертаційне дослідження 

С.В.Сєчки, вважаємо за потрібне висловити певні побажання та 

зауваження дискусійного характеру:



1. У дисертації на с. 13-15 (параграф 1.1) звертається увага на наявність 

двох основних підходів до визначення сутності процесу соціалізації -  

суб’єкт-об’єктного та суб’єкт-суб’єктного. На жаль, в авторефераті ніяких 

коментарів з цього приводу немає.

2. У параграфі 1.1 (стор.23-24) дисертації авторка розглядає студентську 

молодь як особливу соціально-демографічну групу. На нашу думку, подана 

характеристика занадто стисла і обмежує можливості розкриття історико- 

педагогічних аспектів соціалізації молоді як особливої соціально- 

демографічної групи.

3.Обґрунтовуючи періодизацію наукового вивчення проблем соціалізації 

студентської молоді (параграф 1.3.), авторка в якості однієї з підстав для 

виокремлення етапів використовує зміни в державній освітній політиці 

стосовно вищої школи. Однак у цьому підрозділі інформація про те, як саме 

змінювалась освітня політика, подається лише в загальному вигляді.

4. У характеристиці наукової діяльності студентів як чинника 

соціалізації надмірна увага приділяється змісту й характеру наукових 

пошуків майбутніх фахівців. При цьому соціалізаційні можливості наукових 

студентських об’єднань висвітлені не в повній мірі.

5. У параграфі 2.2 дисертації наводяться кількісні показники, що 

характеризують розвиток студентського руху будівельних загонів в 

досліджуваний період (кількість загонів, кількість студентів-будзагонівців у 

різні роки, обсяг робіт тощо). Для узагальнення цієї інформації варто було б 

використати таблиці, які можна було б помістити у додатках.

6. Дисертантка приділяє значну увагу аналізу роботи факультетів 

громадських професій у контексті соціалізації, розглядаючи їх як студентські 

об’єднання за інтересами. На жаль, не вказується, що в процесі їх організації 

порушувався принцип добровільності і студентів часто примушували 

отримувати одну з громадських професій.

Проте висловлені зауваження та побажання мають переважно 

дискусійний характер, не є принциповими та суттєво не впливають на



загальну позитивну оцінку проведеного дослідження. У цілому вони не 

знижують вагомої теоретико-практичної значущості результатів 

дисертаційної роботи С.В. Сєчки, яка виконана на високому науково- 

практичному рівні.

Загальний висновок. Отже, дисертація на тему «Соціалізація молоді в 

студентських громадських організаціях та об’єднаннях (60-80-ті роки XX 

століття)» є завершеним, самостійним дослідженням, що відповідає 

вимогам пп. 11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013р. № 567, а її авторка -  Сєчка Світлана Володимирівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка.
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