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Актуальнiсть

висвiтлю€ актуальну

особливо зважаючи

роботи. -,,ЩисерТацiйне дослiдження я, с, Случького

та недостатньо дослiджену сочiально-педагогiчну проблему,

на ij компаративiстське значення для вiтчизняноi освiтньоi

системи.

Сучасна мiжнародна ocBiTa сприяс розвитку програм, спрямованих на

розширення мiжнародних студентських обмiнiв, що створюс умови для

пiдвищення кiлькостi iноземних студентiв у закладах вищот освiти. Тому особливе

значення набувають консультацiйнi та пiдготовчi центри, якi забезпечують

соцiально-культурну, соцiально-психологiчну та лiнгвiстичну пiлготовку

представникiв iнших краiн. У зв'язку з цим, я. с. Слуuький справедливо зазначив,

що умовою вiтчизняного розвитку соцiаJIьно-педагогiчного супроводу с

екстраполяцiя ефективного зарубiжного досвiду у теоретико-ме,I,одоJIоI,1чних,

практико-культурних, психологiчних, органiзаuiйно-педагогiчttих аспектах,

Фахiвцi, якi беруть участь у процесi соцiально-педагогiчного супроводу iноземних

студентiв, реryлярно стикаються з певними проблемами, що потребують

комплексного вирiшення для пiдготовки осiб, якi булуть здатнi проводити

мiжкультурну взасмодiю в умовах перебування в iншому couiyMi, Тому вiтчизняна

система роботи з iноземними студентами мас бути готова до сучасних викjlикiв,

пов'язаних з iнтернацiоналiзацiею освiти та необхiднiстю регулярного

впровадження У програми освiтньо-культурноi та лiнгвiстичноi пiдготовки

передових мiжнародних практик. OKpiM того, сучасна служба унiверситетського

психологiчного консультування також мас базуватися на об'сднаннi нацiонального



лосвiду та впровадженнi зарубiжних методик,

умовах.

якi с найак,гуальнiшими в сучасних

зважаючи, що орiснтування на ефективний соцiально-педагогiчний та

органiзачiйно-правовий супровiд iноземних стулентiв вiдображенi у

концептуальних положеннях та нормативних документах мiжнародного

(европейська конвенцiя про академiчне визнання унiверситетських квалiфiкаuiй,

велика Хартiя Унiверситетiв, Конвенцiя про визнання квалiфiкацiй з вишот освiти

в свропеЙськомУ регiонi, Болонська декларашiя) та нацiонального (Закони УкраТни

uпро закордонних украiнцiв>, ппро правовий статус iноземцiв та осiб без

громадянства)); Постанови КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни пПро затвердження

Положення про порядок реалiзачii гrрава на академiчну мобiльнiст,ь>, кl]еякi

питаннЯ визнаннЯ в YKpaiHi iноземнИх документiв про ocBiTy>; Наказ N4oH <Щеякi

питання органiзачiI набору та навчання (стажування) iноземцiв та осiб без

громадяНства>) piBHiB, арryментовано висновковусмо, що лисертаrriйне

дослiдження Я. С Случького с актуальним i доречним у загальнодержавному та

загальнопедагогiчному вимiрах.

Щисертаuiйна робота е складником науково-дослiдноТ теми кафелри

соцiальноi роботи двнз <щонбаський державний педагогiчний унiверситет)) за

темою <теорiя i практика соцiально-педагогiчноi роботи з рiзними категорiями

населення> (державний реестрацiйний номер 0l l 5UOOзз05).

тему дисертацii затверлжено вченою радою Щержавного вищого навчаJIьtlого

закладу <Щонбаський деРжавний педагогiчний унiверситет)) (протокол JФ5 вiд

20.|2.2о18 р.) та узгоджеНо в МiжВiдомчiй ралi З координацiТ дослiджень у галузi

освiти, педагогiки i психологiТ НАПН УкраТни (протокол Ng3 ВiД 28.05.20l9 Р.).

оцiнка змiсту дисертачiiо iT завершенiсть загалом. Структуру

дисертацiйного дослiдження визначасмо як логiчну, що дозволяс виконати

поставленi завдання дослiдження. У дисертацiТ Я. С. Слуuького провiлна концепцiя

дослiдження грунтуеться на висвiтленнi iсторичного досвiду i сучасних пiдходiв

соцiально-педагогiчного супроводу iноземних стулентiв в унiверситетах 
,га

коледжах сшд. Ще, за висновками автора, зумовлено широким упровадженням



сучасних IKT в освiтньо-адаптацiйний проuес, який забезпечус великi можливостi

практичного застосування i елементiв акультурачiйноi трiади, i засобiв медiа освiти

для пiдготовки iноземних студентiв до соцiально_академiчноi дiяльностi;

реформацiйними змiнами в укратнськiй освiтнiй системi, шо вимагас

вибуловування чiткого алгоритму адаптацiйнот пiдготовки iноземних студентlв за

допомогою узагаJIьнення мiжнародного досвiду. основоположнi концептуальнi

засади визначають процедуру дослiдження системи соцiально-педагогiчного

супроводу iноземних студентiв у с-йстемi вищоi освiти сшд та реалiзованi на трьох

рiвнях: методологiчному, теоретичному Й технологiчному, Случьким я, с,

обrрунтовано актуальнiсть дослiдження, теоретичне та практичне значення

дисертацiйнот роботи. Пiдкреслимо прагнення автора вирiшити сформульованi в

роботi суперечностi, що € показником якостi провеленого дослiдження,

дослiдження побудоване на rрунтовнiй джерельнiй базi (2005 найменувань,

з них 1 l5l iноземною мовою). дналiз книг, монографiй, дисертацiйних

матерiалiв, статей в перiодичних наукових виданнях украТнських та зарубiжних

вчених, архiвних джерел з окресленоi проблематики дав змогу дисертан'овi чiтко

схарактеризувати науковий апарат дослiдження, зокрема, мету, яка логiчно

узгоджусться З об'ектом, предметом i завданнями; та дозволив систематизувати

HayKoBi стулii за наступними напрямами: поняттсво-категорiальним,'пiдготовки

iноземних студентiв, соцiально-психологiчного консультування, полiкультурних

та iнформаuiйних технологiй (Для аналiзу наукових стулiй украТнських

дослiдникiв); термiнологiчним, проблемно зорiентованим, KoMпeTeHTHicHcj-

формувальним, адаптацiйним, соцiально-психологiчним, лiнгвокомунiкаrriйним,

напрямом соцiально-педагогiчноi проблематики (для аналiзу дослiдrкень

зарубiжних вчених).

ВисновкидороздiлiвтазагальнiВисноВкиМожеМосхаракТериЗУВаТИяк

цiлiснi, що сприЯють комПлексномУ представленню авторськоТ науковоТ лумки й

демонструють високий piBeHb аналiзу та узагаJIьнення отриманот iнформацiйнот

складовоТ.



HoBi факти, одержанi злобувачем. Щисертачiя я, с, Слуuького €

завершеним дослiдженням теоретико-методологiчного характеру, у якому вперше

змодельовано систему соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв у

зво сШД, яка rрунтуеться на вiдповiдному методологiчному iHcTpyMeHTapiT, у

якому виразненi емпiрично-iндуктивна (лескриптивне та описове методологiчн.е

знання для ретроспективного розумiння проблеми) та аксiоматично-дедуктивна

(прескриптивне та нормативне методологiчне знання для моделювання системи)

позицiТ, а також вiдповiднi пiдходи (сис1емний, культурологiчний, iсторичний,

гуманiстичний, синергетичний, компетентнiсний, особистiсно зорiснтований,

праксеоЛогiчний) та принципИ (об'ектиВностi, летермiнiзму, оптимальностi,

етичний, сумiщення цiлiсного и аспектного пiдходiв, опису пояснення -

прогнозування); а також елементи акультурацiйноТ трiали (соrriально-культурний,

соцiально-психологiчний, лiнгвiстичний), що враховують вимоги до сучасного

адаптацiйного процесу. I-{iлiсними с схарактеризованi дисертантом соцiально-

педагогiчнi умови реалiзачiт принчипiв полiкультурнот освiти (що складаються з

iнформачiйно-соцiокультурного, мiжособистiсного та особистiсно-програмного

пiдтипiв та зумовлюють виникнення полiкультурнот послiдовностi <iнформування

- мiжособистiсна взасмодiя - особистiсно-програмна участь>) та медiа освiти

(грунтуються на сдностi педагогiчнот медiатетради), Заслугову€ на увагу

розроблена перiодизацiя становлення та розвитку системи соцiально-педагогlчного

супроводу iноземних студентiв у сшА, що rрунту€ться на критерiях (структурно-

модернiзацiйному, прескриптивно-стандартизацiйному, соцiально-педагогiчному,

глобалiзацiйно-монiторинговому) та представлена етапами (органiзацiйно-

установчим (l911 l919 рр.), нормативно_правовим (l920 l960 рр,),

iнститучiйно_структурним (196l _ 1g72 рр.), консультативно_мiжнародним (197з _

1989 рр.), оновлюваJIьно-модернiзашiйним (1990 l999 рр,), iнновацiйно_

безпековим (2000 - 2005 рр.), глобалiзацiйно-iнтегрувальним (2006 р. - наш час)).

OKpiM того, дисертантоМ введенО У науковиЙ обiг поняття (акультурашiйноi

трiади>>, <дiахронiчно-синхронiчного сднання)), <прямоТ та зворотноТ

акультурацii), (синхронiйноi iндивiдуалiзацii iсторичного процесу) ;



Окремо варто вiдзначити, що Я. С. Случьким уточнено поняттевi категорiТ:

(толерантнiсть>>, <соцiалiзацiя>>, (культура)), ксоцiальне вза€морозумiння>,

<iноземний студент>, <<iнтернацiоналiзацiя>, <самоефективнiсть>, <<iнкультураuiя>,

(акультУрацiя>, <iнтеграцiя>, <<асимiляцiя>>, (культурна маргiнальнiсть>>,

(кориryвання)), <адаптацiя>, <культурний шок)), <соцiальна децентралiзацiя>,

<соцiально-педагогiчний супровiд)); визначено методи соцiально-педагогiчноi та

соцiально-психологiчноТ роботи з iноземними студентами у закладах освiти сшА

та УкраТни (вiтальнi тижнi, дисЁусiйнi групи, екскурсii, семiнари, круГлi СтО.ltИ,

iнливiлуальне та групове консультування, розмовнi групи, навчально-тренувальнi

заняття, аулiювання) та моделi мiжкультурнот взасмодiт, Що мiстять зв'язки

акультурацiя - iнкультурацiя, iнкультурацiя - акультурацiя, акультУраUiЯ (З

елементами iнкультурачii) - iнкультураuiя.

отже, проведений аналiз змiсту дисертачiт Й автореферату дозволяс

стверджувати, що дослiдження Я. С. Случького rрунтовно виявляс теоретичнi та

практичнi засади соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв у системi

вищоТ освiти США.

Найбiльш icToTHi HayKoBi результати, що мiстяться в дисертацii.

структура дослiдження с системною. Так, У вступi обrрунтовано

актуальнiсть обраноТ теми, схарактеризовано об'€кт, предмет, мету, завдання,

описано методи та концепцiю дослiдження, розкрито наукову новизну та практичне

значення роботи, окреслено особистий внесок здобувача, наведено вiдомостi про

апробацiю та впровадження одержаних результатiв, надано iнформаuiю щодо

структури та обсягу лисертаuii.

У першому роздiлi <Методологiчнi засади соцiально-педагогiчногО

супроводу iноземних студентiв У системi вищоi освiти> - схарактеризовано cTall

розробленостi проблеми соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв,

визначено та уточнено термiнологiчний апарат дослiдження, обгрунтоваFIо

методологiчну базу системи соцiально-педагогiчного супроводу iноземних

студентiв у системi вищоi освiти США.



Подальше вивчення матерiалiв дисертаuii Я. С. Слуuького дозвоJIило

визначити, що у другому роздiлi - кТеоретичнi засади соцiально-гlедагогiчНоГО

супроводу iноземних студентiв у системi вищоТ освiти США) розкрито

теоретичнi засади соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв У

системi вищоТ освiти Сполучених Штатiв Америки, визначено спеrrифiчнi

особливостi адаптацiйного процесу, iноземнi студенти виокремленi У яКОсТl

окремоТ соцiальноi групи у закладах вищоТ освiти США, проаналiзовано iсторичне

пiдrрунтя, що призвело до виникнення мiжнародних ocBlTHlx програм та сУЧаСНИх

консультацiйних центрiв, якi с одними з елементiв процесу iнтернацiоналiзацiТ та

глобалiзацii освiти. Дослiдження чинникiв, принципiв, функчiй соцiально-

педагогiчного супроводу iноземних стулентiв, iсторичноТ перiолизаuiТ LIього

процесу у Сполучених Штатах Америки (l9l 1 р. - наш час), а також мiжнароДних

ocBiTHix програм дозволило дисертанту науково визначити, що саме взаемозв'язок

нацiональних консультацiйно-адаптацiйних центрiв з програмами мiжнародноГо

характеру призводить до вибуловування органiзацiйноТ iнфраструктури Та

розвитку методiв адаптацiйноi пiдготовки iноземних студентiв, iнфОрмацiйнО-

просвiтницькоТ роботи тощо.

Вивчення третього роздiлу - <<Система соцiально-педагогiчного супроводУ

iноземних студентiв у закладах вищоТ освiти США) дозволило проаналiЗУвати

розроблену модель соцiально-педагогiчного супроводу iноземних стУленТiв У

системi вищоТ освiти сшд, що складасться з вiдповiдних блокiв: суб'скт-

суб'сктний блок сприяв видiленню суб'сктiв соцiально-педагогiчного супровоДУ;

методологiчний характеристицi вiдповiдних пiдходiв, принципiв, МеТОДiВ;

змiстовий - фор*улюванню мети, завдань та функчiй соцiально-педагогiчного

супроводу, трактуваннЮ cyTHocTi компонентiв: емпiрично-iнлуктивного (задля

визначення критерiiв та етапiв перiодизацiт становлення та розвитку системи

соцiально-педагогiчного супроводу iноземних стулентiв у ЗВО США),

акс iоматично-дедуктивного, пол i культурного, медi а, змiстового та технологi чного

компонентiв з метою дослiдження соцiально-культурного, соцiально-

психологiчного та лiнгвiстичного елементiв в унiверситетах та коледжах СшА, а



саме: структурних пiдроздiлiв, де застосовуються означенl елементи, змiст,у

дiяльностi, форм та засобiв, що використовуються при практичному розвитку

елементiв. У свою чергу, оцiнний блок дозволив Я. С. Случькому провести оцiнку

ефективностi впровадження соцiально-культурного, соцiально-психологiчного та

лiнгвiстичного елементiв; блок засобiв дiагностики - розкрив види дiагностичноi

перевiрки якостi сформованих компетентностей у iноземних стулентiв;

результативний блок окреслив очiкуваний результат вiд соцiально-педагогiчного

супроводу iноземних студентiв у'ЗВО США.

Варто вiдмiтити значення для украiнськоI системи освiти та соцiально-

педагогiчного супроводу iноземних студентiв четвертого розлiлу дисертацiТ -
<Екстраполяцiя досвiду соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв у

системi виulоТ освiти США в освiтнiй простiр УкраТни>), у якому дисертантом

проаналiзовано якiсний piBeHb соцiально-педагогiчного супроводу iноземних

студентiв у ЗВО УкраТни, з точки зору елементiв акультурацiйноТ трiади

(соцiально-культурного, лiнгвiстичного, соцiально-психологiчного) та яскраво

представлено перспективнi напрями розвитку системи супроводу iноземних

студентiв в YKpaiHi за трьома рiвнями: нацiональним, регiональним та

унiверситетським.

Отжео найсуттсвiшими результатами дисертацiйного дослiдження, ц.lо

одержанi лисертантом особисто, можна вважати:

l. Грунтовний теоретико-методологiчний аналiз проблеми соцiа"пьно-

педагогiчного супроводу iноземних студентiв.

l. З'ясування передумов становлення системи соцiально-педагогiчного

супроводу iноземних студентiв в унiверситетах та коледжах США.

2. Обrрунтування cyTHocTi елементiв акультурацiйноТ трiали: соцiально-

культурного, соцiально-психологiчного, лiнгвiстичного; та компонентiв медiа

освiти у процесi соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв у ЗВО

сшА.



4. Визначення перспективних напрямiв розвитку пракТикИ СОЦiаЛЬНО-

педагогiЧногО супровоДу iнозеМних стуДентiВ в YKpaTHi, згiдно з нацiональним,

регiональним та унiверситетським рiвнями.

Повнота викладу основних результатiв лисертацii в наукових виданIlях.

Щостовiрнiс.гь наукових висновкiв пiдтверлжу€ться використанням шrирокоТ

iнформашiйнот бази за темою дисертацii укратнських та зарубiжних вчених (2005

найменувань, з них l l5l - iноземною мовою). Важливо, Що за результатами

дослiдження опублiковано 64 наукових праць (з них бl - одноосiбна), серед яких:

1 монографiя, 2 роздiли у колективних монографiях, 2 навчаЛьно-метОдичнl

посiбники,ЗЗ cTaTTi (з них 24 -у фахових виданнях Украiни, 5 статей у наукових

перiодичниХ виданняХ iнших держав iз напрямку , З4 яким пiдготовлено

дисертаЦiю, 4 cTaTTi у виданНях, вклюЧених до наукометричнИх баз Scopus/Web of

science) та 26 публiкаuiй апробацiйного характеру у збiрниках мiжнаролних та

всеукраТнських науково-практичних конференчi й).

OKpiM того, вважаю за необхiдне зазначити,, що двi публiкаuiТ

я. с. Слуцького, а саме <<становлення системи соцiально-педагогiчного супроводу

iноземних студентiв У Сполучених Штатiв Америки (l911-1920 рр.)> та

<Використання методики визначення piBHiB органiзацiйно-структурноТ системи

при дослiдженнi ефективностi соцiально-педагогiчного супроводу iноземних

стулентiв (на прикладi ЗВо США)) були визнанi кращими науковими статтями

фахового видання <науковий вiсник Мукачiвського державного унiверситету.

Серiя <Педагогiка та психологiя> (вип. Jt2 за 2021 piK; вип. Jtrlr за 2022 piK), шо

пiдтверлжено вiдповiдними сертифiкатами.

Iдентичнiсть змiсту автореферату й основних положень дисертаuii.

Структура, змiст, висновки, Що викладенi в авторефератi, повною мiрою

вiдображають ocHoBHi результати дисертацt[.

fискусiйнi положення та побажання щодо вдосконалення змiсту

дисертацiТ. Позитивно оцiнюючи наукове i практичне значення результатiв

проведеного дослiдження, вважаемо за доцiльне окреслити певнi лискусiйнi

моменти в роботi, висловити зауваження та побажання дисертанту на майбутнс.



1. На нашу думку, автору варто було б придiлити увагу iсрархiчному

розподiлу поняттево-категорiйного апарату дослiдження. Представлена

дисертантом модель <айсберга> дещо задовольняе цю потребу, але визначае

загаJIьну значимiсть понять.

2. У дисертацiйнiй роботi вiдсутнс обrрунтування феномену соцiально-

педагогiчного супроводу iноземних студентiв в iсторичному розумiннi. I'обто,

вiдсутнiй аналiз того,,як визначали шей феномен на рiзних iсторичних етапах

роботи з iноземними студентами у СШД.

З. Щисертант ретельно аналiзуе мiжнароднi ocBiTHi програми, якi були

рушiйною силою модернiзацiйних змiн у системi соцiально-педагогiЧНоГо

супроводу iноземних студентiв у ЗВО США. Вважасмо, що у дослiдження

доцiльним було б представити iнформачiю про те, як конкретно вплинула проГраМа

чи пiдпрограма на змiст пiдготовки iноземних студентiв у соцiально-культурноМУ,

соцiально-психологiчному та лi нгвiстичному напрямах.

4. Переконливiсть наведених автором перспективних напрямiв розвитку

соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв в YKpaIHi в KoHTeKcTi

американського досвiду була б вагомiшою, якби був виконаний Тх розпОдiл не

тiльки за нацiонаJIьним, регiональним та унiверситетським рiвнями, а й зазначено

безпосереднiй алгоритм дiй.

5. Було б доцiльно визначити прогалини в нормативно-правовiй базi

соцiально-педагогiчного супроводу iноземних студентiв у ЗВО США та прилiлити

бiльше уваги порiвнянню законодавчоi бази Украiни та Сполучених Штатiв.

6. Додатки до дисертацiйного дослiдження переобтяженi теоретиЧним

матерiалом, що ускладнюе розумiння рiвня виконання поставлених заВДаНЬ.

7. З метою популяризашiТ розроблених автором у ходi дослiдження метоДiв

(хронологiчних координат) та ((визначення розгалуженостi органiзаuiйНО-

структурноi системи)), а також моделi системи соцiально-педагогiчного супроводу

iноземних студентiв у ЗВО США, що висвiтлюють iсторичнi та сучаснi тенденцiТ

пiдготовки iноземних студентiв, вважаемо за доцiльне iх публiкаuiю у вiлповiдних

наукових виданнях.



водночас, варто зазначити, що висловленi зауваження не е критич[tими,

МаЮТЬ рекомендацiЙниЙ характер, суттево не впливають на загаJIьну позитивну

ОцiнкУ та не заперечують науковоТ цiнностi, aKTyaJIbHocTi та практичноТ значущостi

ДисертацiЙного дослiдження, яке с добре структурованим та написаним з

урахуванням вiдповiдних вимог, якi пред'являються до докторських дисертацiй.

На пiдставi зазначеного вище вважа€мо, що дисертачiйна робота Слуuького

Ярослава Сергiйовича ,<Теорiя i практика соцiально-педагогiчного супроволу

iноземних студентiв у системi вишоi освiти США)) с самостiйним i завершеним

науковим дослiдженням, що заслуговус на позитивну оцiнку.

Рукопис дисертацiТ оформлено вiдповiдно до вимог пп. 6, 7, 8, 9 <Порялку

ПрисУДЖення та позбавлення наукового ступеня доктора наук)), затвердженого

Постановою КМУ вiд l7 листоп ада 2021 р. N 1197 к!еякi питання присудження

(позбавлення) наукових ступенiв>), що дас пiдстави для присудження Слушькому

Ярославу Сергiйовичу наукового ступеня доктора педагогiчних наук зi

спецiальностеЙ l3.00.01 - загальна педагогiка та iсторiя педагогiки; l3.00.05 -
соцiальна педагогiка.
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