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вцгук
офiцiйного опонента Канiшевськоi Любовi Вiкторiвни, доктора педагогiчних

наук, гrрофесора, заступника директора з науковоТ та експериментаJIьноi роботи
Iнституту проблем виховання нАпН УкраiЪи на дисертацiйне дослiдження

ГубарсвОi Дар'i Вячеславiвни кФормування основ соцiальноi

компеmенmносmi у молоlluuх школярiв засобамu про€кmноi diяльносmi>,

гlредставJIеного до захисту на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiТ за

спецiальнiстю 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки, га-пузь знань 01

Освiта/педагогiка.

Актуальнiсть теми виконаноТ роботи та iT зв'язок з науковими

програмами, планами, темами.

ýоцiально-економiчнi та полiтичнi змiни в YKpaiHi передбачають

активний пошук нових шляхiв пiдвищення ефективностi виховання молодого

поколiння. У цьому KoHTeKcTi актуальностi набувас проблема формування

соцiальноi компетентностi школярiв, адже належний piBeHb сформованостi

соцiальноТ компетентностi забезпечус особистостi повноцiнне функшiонування в

сучасному соцiумi

Молодший шкiльний BiK характеризу€ться низкою новоутворень,

необхiдних для формування соцiальноi компетентностi в ocBiTHboMy процесi

(розвиток i якiсне перетворення процесiв пiзнавальноi сфери (мислення, пам'ятi,

уяви, уваги, сприйняття), розвиток вольових рис характеру; збагачення досвiду

соцiальноТ поведiнки тоrцо)).

Щисертантка пiдсилюс актуальнiсть обраноТ для дослiдження теми

визначеними суперечностями мiж :

вимогами держави до якостi освiти та невiдповiднiстю соцiально-

культурних умов розвитку особистостi молодшого школяра, якi спрямованi на

формування соцiальноТ компетентностi;
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- гIотребою держави у конкурентосгIроможних особистостях, здатних до

практичного застосування навичок соцiальноТ комунiкацii та недостатнiм piBHeM

сформованостi в учнiв молодшого шкiльного BiKy соцiальноi компетентностi;

необхiднiстю формування соцiальноI компетентностi у молодших

школярiв засобами проектноi дiяльностi та нерозробленiстю навчi}JIьно-

методичного забезпечення цього процесу.

Пiдтверлженням aKTyыIbHocTi обраноi теми дослiдження € iT зв'язок з

науково-дослiдними темами. Щисертацiя д. в. Губаревоi виконана вiдповiдно до

зведеного плану науково-дослiднот роботи сфери освiти на тему <психолого-

педагогiчнi основи формування нацiонально-культурноТ iдентичностi дiтей та

студентськоТ молодi Украiни в умовах воснно-полiтичних, соцiально-

економiчних, iнформацiйних викликiв XXI столiття>) (Л']ф0120U00101З) та

тематичного rrлану науково-дослiдноТ роботи кафедри педагогiки ,га методики

початкового навчання i е складовою наукового напрямку Нацiонального

педагогiчного унiвероитету iMeHi М. П. Щрагоманова кЗмiст, форми, методи i

засоби фаховоТ пiдготовки вчителiв>.

Тема дисертачiТ затверджена Вченою радою Нацiонального

педагогiчного унiверситету iMeHi М. П. .Щрагоманова (протокол Ns |2 вiд

07,05.2018р.) та узгоджена в бюро МiжвiдомчоТ Ради з координацii наукових

дослiджень з rrедагогiчних i гtсихологiчних наук в YKpaTHi (протокол JYs З вiд

29.05. 20l 8 р.).

Найбiльш сутт€вi HayKoBi результати, що мiстяться в дисертацii.

У дисертацii проаналiзовано сучасний стан дослiдження проблеми

формування соцiальноi компетентностi у молодших школярiв засобами

проектноТ дiяльностi в педагогiчнiй TeopiT та практицi; теоретично обrрунтовано

структуру, визначено критерiТ, показники та схарактеризовано piBHi

сформованостi соцiальноТ компетентностi у молодших школярiв; сгIроектовано

моделъ формування соцiалъноТ компетентностi у молодших школярiв засобами

про€ктноТ дiяльностi; обгрунтовано, розроблено та експериментilJIьно перевiрено
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педагогiчнi умови формування соцiальноТ компетентностi у молодших школярiв

засобами проектнот дiяльностi; пiдготовлено й упроваджено в освiтню практику

початковоТ школи iнформаiйно-методичнi ресурси з проблем формування

соцiальноi KotvtпeTeHTHocTi у молодших школярiв засобами просктноТ дiяльностi,

HoBi факти, одержанi здобувачем.

Щисертанткою уперuле проаналiзовано суrасний стан дослiдження

проблеми формування соцiальноi компетентностi у молодших школярiв

засобами просктноi дiяльностi в педагогiчнiй TeopiT i практицi; теоретично

обrрунтовано особливостi формування соцiальнот компетентностi у молодших

школярiв засобами просктнот дiяльностi; визначено комlrоненти (когнiтивно-

мотивацiйний, емоцiйно-вольовий, операцiйно-дiяльнiсний), критерiТ,

показники, що ix вiдображають та схарактеризовано piBHi сформованостi

соцiальноТ компетентностi N,{олодших школярiв; розроблено модель формування

соцiальноТ компетентностi у молодших школярiв засобами проектноТ дiяльностi;

обгрунтовано педагогiчнi умови формування соцiальнот компетентностi

молодших школярiв засобами просктнот дiяльностi (цiлеспрямоване створення

комплiкативних соцiально значущих ситуацiй на ocHoBi iнтеграчiТ набутих

знань, yMiHb i навичок, що визначають piBeHb сформованостi соцiальнот

компетеНтностi суб'ектiВ освiтнъогО процесу; стимулювання рефлексивноТ

дiяльносТi молодших школярiв на кожному етапi формування соцiальноТ

компетентностi; створення соцiаrrьно-педагогiчного виховного середовища;

формування суб'скт-суб'сктних ставлень на ocнoвi дiалогу; надання можливостi

учням проявляти себе; зzLлучення yrHiB до рiзних видiв суспiльно корисноТ

дiяльностi; чергування рiзних способiв формування про€ктних груп для

коригування розвитку соцiальноТ компетентностi кожного учня; заJIучення

батькiв учнiв до участi у роботi над про€ктом); виявлено i доведено ефективнiсть

iнформацiйно-методичних pecypciB щодо формування соцiальноТ

компетентностi у молодших школярiв засобами проектноi дiяльностi; уmочнено

шючовl поняmmя dослidэюення: <соцiалiзацiя>>, ((компетентнlсть)), ((соцl€L[ьна
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компетентнiсть), (соцizlльна компетентнiсть молодшого школяра), (гIроектна

дiяльнiсть>>; поdалt)UtоZо розвumку набулu полOження про органiзацiю прочесу

формування соцiа_гrьнот компетентностi у молодших школярiв засобами

просктноТ дiяльностi.

Ступiнь обгрунтованостi наукових дослiджень, висновкiво

рекомеНдацiйо сформульованих у лисертачiТ.

чiтко визначений науковий апарат дослiдження - об'скт, предмет, мета,

завдання, окреслено методи дослiдження, розкрито його наукову новизну i

практичНе значенНя, наведено данi про впровадження та апробацiю результатiв

дослlдження.

Щисертантка ставить за мету теоретично обгрунr,ува,ти та

експериментаJlьно перевiрити педагогiчнi умови формування соцiаrlьнот

компетентностi у молодших школярi в засобами про€tстноТ дiяльнtlстi,

ЗавданнЯ, якi розв'язуютьсЯ автороМ У лисертацiйному jlосltiдженiti,

свiдчать про його логiчну пос;riдовнiсть, наукову новизну i методс,l;rогiчну

обгрунтованiсть.

Здобувачкою проаналiзовано cyTHicTb клюLIоВих понять дослiдження,

Обгрунтовано авторське поняття <соцiальна компетен,гнiс,гь молодшоI,о

школяра)> як iнтегральноТ якостi учня молодшого шкiльrлого BiKy. яка перелбачас

овtlлодiння ним певною системою знань, сформованiстю yMiHb i навичt,lк

iндивiдуальнот та груповот взасмодiт в соцiумi та здатнiсть моделювати своrо

поведiнку вiдповiдно до соцizurьних норм i правил, а також оцiнювати й

корегувати дiТ та вчинки.

ХотилосЯ б насампереД вiдзначити груtлтовнiсть й усебiчнiсl-ь

проведеного лисертанткою сучасного стану дослiдження проблеми формування

соцiальнОТ компеТентностi у молодШих школярiв засобами про€ктноТ дiяльносl i

в педагогiчнiй TeopiT та практицi.

СхвальноТ оцiнки заслуговують визначенi здобувачкOю компоLtснl,и

соцiальноТ компетентностi та Тх функшiТ: когнiтивно-мотивацiйний, який виконуt,
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функtlil: слiдування правиЛ; вiдмови або зупинки свого егоцентризму; розумirrня
соцiальноТ реальностi; емоцiйно-рефлексивний (функцiI; саморегулIовання,

надання позитивних зворо.гних зв'язкiв; турботливоI.о мислення); операчiйrrо-

дiяльнiсний (функtlil.. iнiцiативнiсть та самопрезенr,ацiя; усвiдомлений вибiр;

регулювання проблемних ситуачiй).

!исертанткою визначено kpttmepil i поксtзнLlкl: сформованостi
соЦiа.ltьноТ KoMtleTeHтHocTi мtlлодrших ш колярiв: ко:н imTtBH()-.v()mLtlatyiitHtit

(сформованiст,ь знань: про загальнi норми моралi та правила поведiнки в родинi,
KoJleKTиBi, суспiЛъствi та спосОби Тх дотримання; про своТ права й обов'язки,
cyTHicT,b соцiальниХ ролей; прО сгtособи взасмодij. (вербальнi i невербальrli;
безпосереднi, дистанцiйнi, вiртуальrri) та Тх ефективнiсть; про управлiння свtlt.шли

емоцiями та дiями; про слособи уникнення конфлiктних ситуацi й); e.ltcltyittHcl-

рефлексuвнuй (здатrriсть молодtпого школяра усвiдомлювати ва;кливiс.t.ь

взасмодii з оточуючими людьми, лружнiх cTocyHKiB iз однсlлiтками; ана-цiзчвати
своТ дiТ (вчинки) й iнших людей та прогнозувати i.x результа.rи вiдгlовiдгttl .цtl

цiлей i соцiальних норм; аналiзува.ги свiй емоr{iйний стан та iнших rlкlдей,
контролюватИ емоцiТ вiдповiдНо дО здiйсненого аналiзу; коригувати cBoj. дiТ
вiдповiдно до поставленоТ мети й iHTepeciB учасникiв взасмодiТ; збагачува.ги
iнтерiорИзованиЙ соцiальНий досвiД на ocHoBi самовдосконален ня); операtliйно-
diяльнiснuй колlпоненm (здатнiсть молодшого школяра приймати загальнi норми
моралi i правила поведiнки в родинi, колективi, суспiльс,гвi, 11сlтримува,гися i.х;

установлювати й пiдтримуваl.и вiдносини з рiзними соцiальними групами i

окремими JIюдьми, особливо однолiтками; бути активним у дружбi, спiлкуваннi
та навчаннi' спiвчутливим, толерантниМ у взасмодiI з оточуЮчими лк)дьми.
особами з особливими llотребами, представниками iнших нарсlдliв; IIроявJlяги
зворотнiй зв'язок у спiлкуваннi засобами мовноТ та невербальноТ взасмодii;
рахуватися з бажаннями та iнтересами iншrих людей, установлювати власну
позицiю; самостiйно приймати деякi рiшення, брати на себе вiдповiда"цьнiсть за
тх прийняття; уникати конфлiктних ситуацiй та за потреби Тх розв'язуват.и, r.iitHtl
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вигравати l програвати; адекватно проявля.ги розчарування, управляти проявами

гнiву; брати участь у коJIективних формах дiяльностi (iгровiй, освiтнiй, .груловiй,

спортивнiй тошо)).

з метою визFlачення рiвгriв сформованосr.i сtlцiальнот компетентнсlстi tз

учнiв молодшого шкiльного BiKy дисер"ган.гка добирас вi;ltlовi;lrlий

дiагнсlстичний iнструмен.гарiй. зокрема: методика Assessment оf Social
Competence (ASC): А scaleof social competence functions (адапr.ована гIiд

вiтчизнянi цiнностi та BiK молодшого школяра); методика соцiометричного
вивчення мiжособистiсних вiдносин в дитячому колективi (i\4е.год Дж. N4opeHo);

метод експертноТ оцiнки тощо.

вагоме значення ма€ спросктована модель формування соцiальноr.
комtlетентностi у мололших школЯрiв засобами проСктноТ лiяльнсlсТi. ЦЯ r\.lOДejlb

с цiлiсним прогностичним образом реалiзацiТ пракr.ичних стратегiй дослiдхtенl,.

!исертанткою обгрунтовано та експериментал ьно перевiрено llедагогiчн i

умови формування соt{iальнот компе.гентгtостi у моJIодLцих tшко;rярiв засобами
llpockTнoT дiяльностi (чiлеспрямOване створення компjIiкативних ссlцiальrttl
значущих ситуаrriй на ocнoBi iнтеграrriт набутих знань, yMiHb i навичоlс, lцо
визначають piBeHb сформованостi соцiальноТ компетентностi суб'с:кi.iв
tlс вi,гнього лроцесу; стимулюванIlя рефзrексивноТ дiяльностi молодших ш кrl.ltярi в

на кожному етапi формування соцiальноj'компетентностi; с,гворення ссlцi;tпьно-
педагогiчного виховного середовища; формування суб'скт-суб'сктних с.гавлень
на ocнoBi дiалогУ; надання можливосr.i учням проявляти себе; залучен}lя учнiв
до рiзних видiв суспiльно кориснот дiяльностi; чергування рiзних сltособiв

формування просктних груп для коригування розвитку соцiалlьноТ
KoMIleTeHTttocTi кожного учня; залучення батькiв учнiв до участi у роботi rlад
ttpocKToM).

вагоме практичне значення мають пiдго"гсlвленi та впровадженi в ocBir.Hk.l
практику початковот школи iнформацiйно-методичнi ресурси: кособrlивостi
формування цiннiсного ставлення до Jlюдини у дi,гей моJIодtuого ltlкiлt,нtlгtl tзit<л
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(виховнi заходи i батькiвськi збори (1-4 клас))>; робочий зошит у 2-ух частинах

<CBiT у гармонiТ>; <Настiльний зошит дJlЯ в.tите.ltiв з дiагност.ики соцiальноТ

компетеНтнос,гi та iТ комПонентiв дiтей молодшого шкiльного BiKy>.

Переконливо сприйма€ться опис експериментаJIьних даI{их на рiзних
етапах експеримеI{ту, Тх графiчне представлення.

змiст анот,ацiй, поданих укратнськоrо та англiйс:ькою мовами, висвiтлюс.

ocHoBHi положення змiсту дисер.гацiТ.

ЗначенНя длЯ науки i практики отриманих автором результатiв.

fiисер,гацiйна робота t. В. ГубарсвоТ мiсr.ить HoBi, ранiше не захищеl-ti

HayKoBi положення, теореТичнi та емпiричнi результати дослiдження сгlрямованi

}{а успirrrне розв'язання п'яти наукових завдань. Отриманi здобувачкOк)

результатИ можна короткО сформулIовати таким чином: уточнено cl,THicTb

поняття <соцiальна компетентнiсть молодшого школяра); гIроаttа_пi]овано

сучасний стан досJriдження проблеми формування соцiа_пьноТ корtпетентнос.ri у
молодших школярiв засобами просктноТ дiяльностi в педагогiчнiй TeopiT та
практицi; теоретично обгрунтовано структуру, tsизначено кри.герiт. гrоказники ,га

схарактеРизованО piBHi сформоВаностi соцiальнОТ компеТентнос.гi Y МОЛО;llШИХ

школярiв; спросктовано моделЬ формування соцiальноТ комIIетеНтнос.ri у
молодших школярiв засобами просктнот дiяльностi; обгрунтовано, розроблено та
експериментально перевiрено педагогiчнi умови формування соцiа;Iьноj.

компетеНтностi У молодшиХ школярiв засобами проскт}{оТ дiяrrьностi;
пiдготовлено й упроваджено в освiтню llрактику псlчатковоТ LIIколи

iнформrачiйгrо-методичtli ресурси з пробrrем формування соцiальнот
компетентностi у молодших школярiв засобами проектноТ дiяльностi.

f,исертанткою розроблено авторську експериментальну програму <c]Bil.

у гармонii>, opicHToвaнy на формування соцiальноТ компетентнос.гi у мOJIолших

школярiв засобами про€ктноi дiяльностi>; розроблено i впроваджено в освi.гнкl
практику початковоТ школи iнформацiйно-методичнi

формування соцiальнот компетентностi у молодших

ресурси з

школярiв

проOлем

зассlбами
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проектноI дiяльностi, а саме: <<Особливостi формування цiннiсного ставлення до

людини у дiтей молодшого шкiльного BiKy: виховнi заходи i батькiвськi збори>,

<CBiT у гармонii: робочий зошит у 2-х частинах)), <Настiльний зошит для

вчителiв для дiагностики соцiальноТ компетентностi та iT компонентiв у дiтей

молодшого шкiльного BiKy>.

Матерiали дисертацiйного дослiдження впроваджено в освiтнiй прошес

ЗОШ Навчально-виховного комплексу кОболонь)) м. Кисва (довiдка ЛГs 39 вiд

29.0З.202| р.), школи I-III ступенiв М 256 (довiдка }lЪ 05.||120 вiд 29.0З.

202l р.), спецiалiзованоi школи Jrlb 3 з поглибленим вивченням iнформачiйних

технологiй (довiдка Jrlb 01-18141 вiд З0.0З.202I р.), спецiалiзованоТ школи I-III

ступенiв з поглибленим вивченням предметiв природничо-математичного циклу

(довiдка Jф 01-1бlЗЗ вiд З |.0З.2021 р,).

Рекомендацii щодо використання результатiв i висновкiв дисертацiТ.

Матерiа_гrи дисертацiйного дослiдження можуть бути використанi

науковцями i викладачами для розроблення посiбникiв, методичних

рекомендацiй для вчителiв початкових класiв, пiд час викJIадання дисциплiн

кТеорiя i методика виховання)), кМетодика виховноi роботи>>о у системi

пiслядипломноТ педагогiчноТ освiти,

Оцiнка змiсту дисертацii, iT завершенiсть загалом.

Щисертацiя складасться зi вступу, трьох роздiлiв, висновкiв до роздiлiв,

висновку, списку використаних джерел, додаткiв.

У вступi обЦрунтовано актуальнiсть дослiдження, ступiнь

обгрунтованостi проблеми, ii зв'язок з науковими програмами, планами, темами,

визначено мету, завдання, об'ект, гIредмет, методи дослiдження; розкрито
науковУ новизнУ i практичне значення отриманих результатiв дослiдження,

особистий внесок здобувача; наведено данi про впровадження й апробацiю

результатiв дослiдження, структуру та обсяг дисертацiТ.

У перuло]wу розdiлi <Теоретичнi засади формування соцiальноI

компетентностi у молодШих шкоЛярiв> - уточнено cyTHicTb ключових понять
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дослiдження: (соцiалiзацiя>, (компетентнiсть>>, <соцiа.пьна компетентнiсть>>,

<соцiальна компетентнiсть молодшого школяра); визначено особливостi

формування соцiалъноТ компетентностi в учнiв молодшого шкiльного BiKy;

визначено cTpyкTypHi компоненти, критерiТ, показники та piBHi сформованостi

соцiальноТ компетентностi в учнiв молодшого шкiльного BiKy.

У dpyeo,vty розdiлi - <Органiзацiйно-методичне забезпечення процесу

формування соцiальноТ компетентностi у молодших школярiв)) - розглянуто

просктну дiяльнiсть як засiб формування соцiальноi компетентностi у
молодшого школяра; обгрунтовано педагогiчнi умови формування соцiальноi

компетентностi у молодших школярiв засобами проектноТ дiяльностi;

спроектовано модель формування соцiа-гrьноТ компетентностi у молодших

школярiв засобами проектноТ дiяльностi.

У mреmьол,tу розdiлi - <Органiзацiя та проведення експеримент€lJIьного

дослiдження)) наведено результати констатуваJIьного етапу експерименту;

висвiтлено змiст та процедуру формува_гrьного етапу експерименту; наведено

результати дослiдження в динамiцi сформованостi соцiальноi компетентностi

молодшого школяра засобами просктноТ дiяльностi.

виклад матерiалу дисертацiт мас науковий характер та прикладне

значення. Текст дисертацiТ е завершеним i цiлiсним.

повнота висвiтлення основних результатiв дисертацii в

опублiкованих працях.

основний змiст i результати дисертацiйного дослiдження висвiтлено у 18

науковиХ та науково-методичних працях (з них 8 одноосiбнi), серед них: 1

зарубiжна колективна монографiя; З cTaTTi у фахових виданнях; 3 cTaTTi у
зарубiжних наукових перiодичних виданнях i виданнях, що вiднесено до

мiжнародних наукометричних баз даних; 5 публiкацiй мають апробацiйний

характер; б публiкацiй додатково вiдображають HaykoBi результати дослiдження,
серед них: 2 навчальних посiбника, 2 робочих зошита <CBiT у гармонiТ>, 2

свiдоцтва про реестрацiю авторського права на текст.
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Щискусiйнi положення та зауваження до змiсту дисертацii.
загалом позитивно оцiнюючи наукове i гrрактичне значення одержаних

дисертаНткоЮ результатiв, висЛовимО деякi зауважеНня Й побажання до змiсту

роботи:

1. На наш погЛЯД, у вступi надто звужено подано актуальнiсть роботи
щодо формування основ соцiальноi компетентностi у молодших школярiв
засобами просктноТ дiяльностi.

2. Аналiз су{асного стану дослiдження проблеми формування соцiальноТ

компетеНтностi у молодших школярiв засобами lrросктноТ дiяльностi достатнiй,
проте, на наш погляд, бракус оцiнних суджень дослiдницi щодо визначення

ключових понять дослiдження.

3. На Думку оlтонента, бажано було б пiд час експериментальнот
перевiрки педагогiчних умов бiльшу увагу придiлити Тхньому взасмозв'язку,
чим ще раз пiдтвердити цiлiснiсть формування соцiальнот компетентностi у
молодших школярiв засобами просктноi дiяльностi.

4.на наш погляд, бiльш детального опису потребують аксiологiчний i

дiяльнiсний пiдходи У процесi формування соцiальноi компетентностi у
молодших школярiв засобами проектнот дiяльностi.

5. У пiдроздiЛi з.2. представлено аналiз та оцiнку результатiв
експериМентаJIьноi роботи з формування основ соцiальноТ компетентностi у
молодших школярiв засобами про€ктнот дiяльностi, вiрогiднiсть яких доведено
за допомогою методiв математичнот статистики. Проте потребуе посилення
ана-гtiтична частина р езультатiв експериментальноТ роботи.

6. OKpeMi положення висновкiв до дисертацiТ € дещо розлогими й не
повноЮ мiрою узагаJIьнюютЬ Здобутi автором результати дослiдження.

однак висловленi зауваження та шобажання не впливають на загальну
позитивну оцiнку дисертацiТ.

lисертацiя <Формування основ соцiа.liьноТ компетентностi у молодших
школярiв засобами проектнот дiяльностi> е цiлiсним, логiчним, завершеним i
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самоатiйниМ дослiдженням, що за науковим piBHeM, новизною поставлених
задач, обгрунтованiстю основних положень висновкiв вiдповiдае вимогам наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи J\гs 40 вiд 12 сiчня 20i 7 р. (заресстрованого в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни вiд 0З лютого 2017 р. заj\ъ 155/з0023) та пп. 9-18
<Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософiТ>
(затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б березня 20lg р. JYs

167), а iT автор Щарlя Вячеславiвна Губарсва заслугову€ на присудження
науковоГо ступеня доктора фiлософii за спецiаrrьнiстю 011 - ocBiTHi, педагогiчнi
начки

Офiцiйний опонент
доктор педагогiчних наук,
заступник директора з на
експериментаJIьноi роб
Iнституту проблем вихо
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