ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Невмержицької Наталії Михайлівни
«Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор
професійної і суспільно-політичної орієнтації»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Сутність дослідницької проблеми полягає в тому, що попри наявність
ґрунтовних наукових досліджень, у яких висвітлювалися окремі аспекти
логіки

й

закономірностей

формування

свідомості

представників

студентського середовища, а також професійної та суспільно-політичної
орієнтації студентів,

низка істотних,

визначальних для генерування

системного бачення ключових факторів цього тематичного напрямку
залишається недостатньо проаналізованою і теоретично невизначеною.
Як

слушно

зазначає

Невмержицька

Н.М.,

суперечливість

і

проблемність сучасного розвитку української державності й громадянського
суспільства

зумовлює

актуалізацію

дослідження

закономірностей

становлення свідомості сучасної молоді як одного з визначальних факторів
професійної і суспільно-політичної орієнтації. Зазначена дослідницька
потреба є тим більше очевидною і запитаною теорією і практикою, якщо
взяти до уваги, що як нинішній, так і майбутній стан українського
суспільства значною мірою залежить від змістовного стрижня, аксіологічної
ієрархії і цілепокладаючих пріоритетів свідомості студентської молоді, її
детермінативного впливу на становлення професійної і політичної орієнтації
молодих людей.
Основна причина прискіпливої уваги до освітньої сфери полягає в
тому, що найважливішою цінністю і основним капіталом сучасного
суспільства є особистість, здатна до пошуку, засвоєння й генерування нових
знань, прийняття ефективних,

інноваційних рішень. Перспективи ж
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утвердження людини такого типу в сучасному суспільстві цілком об’єктивно
й закономірно пов’язуються з освітою, з реалізацією її сутнісного покликання
і соціальної місії.
Вагомим здобутком дисертаційного дослідження Невмержицької Н.М.
є концептуальне положення про те, що свідомість загалом, а свідомість
студентської молоді зокрема й насамперед є достеменно відкритою
системою, спрямованою на сприйняття, переробку, засвоєння і узагальнення
знань: навіть самосвідомість (самоусвідомлення) відбувається на підставі
деякого внутрішньоособистісного status quo із зовнішніми регламентаціями,
нормами, стереотипами і табу.
Безперечно значущим є теоретико-праксеологічний акцент щодо
пріоритетного значення для сучасного суспільства особистості, здатної до
пошуку, засвоєння і генерування нових знань, прийняття ефективних,
інноваційних рішень. Перспективи ж утвердження людини такого типу
закономірно пов’язуються з освітою, з реалізацією її сутнісного покликання і
соціальної місії.
Авторка коректно сформулювала мету дослідження, яку доволі повно і
відповідно до авторської концепції конкретизувала в дослідницьких
завданнях.

Такою

метою

є

розкриття

сутності

й

закономірностей

функціонування свідомості сучасної студентської молоді України.
Завдання, визначені дисертанткою, утворюють проблемне поле, яке
окреслює предмет дослідження – детермінативний вплив свідомості сучасної
студентської молоді України на становлення її професійної і політичної
орієнтації.
Дослідження Невмержицької Н.М. здійснене на високому теоретикометодологічному рівні. Зокрема, в роботі ефективно застосовано такі методи:
діалектичний – для дослідження процесів і явищ сфери свідомості в розвитку
і взаємозв’язку; єдності історичного та логічного – з метою з’ясування
особливостей виникнення та закономірностей становлення уявлень про
свідомість та її детермінативний вплив на становлення професійної і
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політичної орієнтації молодих людей; індукції – для узагальнення з високим
ступенем достовірності процесів, що визначають особливості генезису і
пріоритети сфери свідомості; дедукції – задля виведення логіки одиничного
із загального, а також конкретно-історичного із трансісторичного.
Положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертаційному
дослідженні,

є

достовірними

і

достатньо

обґрунтованими.

Зокрема,

аргументаційно переконливим слід визнати висновок про те, що свідомість
студентської молоді – надзвичайно важливий елемент суспільного буття
кожного соціуму сучасності, атрибутивна ознака й імперативна умова
процесів державотворення. Якщо вона не наповнена ефективним змістом і
відчужена від соціальної дійсності чи не «бачить» себе в межах конкретного
соціуму, то суспільство – як правило – виявляється неспроможним
консолідувати свої зусилля, усвідомити себе єдиною цілісністю, об’єктивно
визначити своє місце в процесі історичного розвитку.
У дисертації глибоко і компетентно проаналізовано фактор глобалізації
для життєдіяльності сучасного суспільства, освітньої сфери й свідомості
студентської молоді. Разом з тим, як слушно зазначає авторка, цей чинник не
слід переоцінювати: глобалізація лише вказує на основні принципи й
напрями реалізації тих чи інших завдань, але не заперечує свободу їх вибору
і втілення на практиці з урахуванням національних традицій, особливостей
історичного і культурного розвитку.
Важко не погодитись з висновком, відповідно до якого глобалізація є
настільки істотним фактором сучасності, що його неможливо ігнорувати,
однак і не слід переоцінювати: глобалізація лише вказує на основні принципи
й напрями реалізації тих чи інших завдань, але не заперечує свободу їх
вибору і втілення на практиці з урахуванням національних традицій,
особливостей історичного і культурного розвитку.
Одержані наукові результати мають істотне теоретико-методологічне і
праксеологічне значення, оскільки надають сфері знань про особливості
функціонування свідомості ознак критеріальної виразності й переконливості,
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концептуалізують епістемологічні ресурси, необхідні й достатні для
вичерпного
свідомості

з’ясування
сучасної

сутності

й

студентської

закономірностей

молоді.

Результати

функціонування
дисертаційного

дослідження висвітлено у достатній кількості публікацій і апробацій на
конференціях всеукраїнського і міжнародного рівня.
Висновки дослідження можуть слугувати підґрунтям для підготовки
нормативних курсів, підручників і навчальних посібників із соціальної
філософії, культурології, соціології та політології.
Незважаючи

на

загальне

позитивне

враження

від

виконаного

дослідження, варто висловити окремі зауваження.
1. Попри те, що в дисертації доволі виразно окреслено європейський
ландшафт вищої освіти, ключова увага приділена компаративному аналізу
професійної і суспільно-політичної свідомості студентської молоді України,
Росії та Білорусії. В цьому контексті варто було увиразнити авторський
підхід до цільових орієнтирів і взірців, на які варто орієнтуватись освітній
сфері України.
2.

Слушно зазначаючи істотний рівень

зумовленості

процесів

формування сучасної студентської молоді України зовнішніми чинниками –
глобалізацією,

інформатизацією,

споживацтвом

та

іншими

транснаціональними мегатенденціями, авторка дисертації уникає відповіді на
очевидне за таких обставин запитання щодо рівня суверенності рішень, які
приймаються в освітній сфері України. Іншими словами, наскільки Україна є
суб’єктом своєї освітньої політики? Або висловимось інакше: чи не є сучасна
Україна лише об’єктом, за посередництва якого на її освіту та інші сфери
життєдіяльності здійснюють впливи транснаціональні тенденції?
3.

Актуальність

теми

дослідження

обґрунтовується

Невмержицькою Н. М. не в останню чергу і тією обставиною, що майбутнє
України перебуває в безпосередній залежності від сучасної студентської
молоді, від рівня і особливостей свідомості цієї демографічної групи. Також
можна погодитись із твердженням, що на функціонування свідомості в
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повній мірі поширюється принцип розвитку. Але колізія полягає в тому, що
коли свідомість гарантовано зазнає змін і трансформацій, то майбутнє
України в будь-якому разі визначатиметься іншим форматом свідомості, ніж
той, який ми канонізуємо в статусі взірця для сучасної студентської молоді. В
такому разі чи варто акцентувати увагу на свідомості сучасної студентської
молоді?
4. Невмержицька Н.М. переконливо доводить, що визначальним
орієнтиром для розвитку освіти і суспільства є повноцінна особистість.
Водночас авторка слушно зауважує, що чимало автоматизмів суспільної
життєдіяльності – соціалізація, адаптація, інтеріоризація і т. ін. – можуть
стояти на заваді досягненню окресленої мети. Напрошується запитання, на
яке, на жаль, у дисертації відповідь відсутня: чи існують дієві важелі впливу
на зазначені автоматизми суспільного функціонування?
Однак, наведені зауваження не заперечують наукову значущість
дисертаційної роботи

Невмержицької Наталії Михайлівни.

Їх варто

сприймати рекомендаціями для подальшої роботи над проблемою, яка
надзвичайно актуальна як у теоретичному, так і в практичному сенсі.
У

цілому

дисертація

Невмержицької

Наталії

Михайлівни

є

самостійним і завершеним науковим дослідженням, у якому отримано нові
науково обґрунтовані результати, що дають підстави констатувати успішне
досягнення

визначеної

мети.

Виконане

дослідження

є

соціально-

філософським за методологією, понятійним апаратом та засобами доведення.
Зміст автореферату дисертаційної роботи тотожний основним положенням її
рукопису.
Подана до захисту дисертація Невмержицької Н. М. «Свідомість
сучасної студентської молоді України як фактор професійної і суспільнополітичної орієнтації» виконана на належно високому теоретичному й
методологічному рівнях, які відповідають вимогам пунктів 9, 11, 12, 13
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання
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