Голові спеціалізованої вченої Ради
Д 26.456.02 в Інституті вищ ої освіти НА П Н
України, доктору педагогічних наук,
проф есору С. А. К алаш ніковій
В ІД Г У К
оф іційного опонента на дисертаційне дослідж ення
С лободяню к О лени М ихайлівни
«Ф ормування проф есійно-етичної компетентності
м айбутніх м енедж ерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногум анітарних дисциплін», представлене на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 - теорія і м етодика проф есійної освіти

1. Ступінь актуальності обраної теми
Ц ивілізаційні тенденції розвитку суспільства ставлять нові вимоги
перед лю диною , а значить і перед освітою , яка відіграє визначальну роль у
становленні особистості. Для пострадянських держ ав, у тому числі й для
У країни,

освіта

-

основа

м айбутнього,

найбільш

м асш табна

сфера

суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової
організації, спосіб відтворення й нарощ ування інтелектуального, духовного
потенціалу, виховання патріота і громадянина, дію чий метод м одернізації
суспільства, зм іцнення авторитету держ ави на м іж народній арені.
В ипускник вищ ого навчального закладу виступає провідною ланкою в
реалізації

програм и

дем ократизації

суспільства,

і

том у

має

стати

сам одостатньою особистістю , котра здатна реалізувати себе в соціумі як
проф есіонала

та

гуманізувати

взаєм овідносини

з

навколиш нім

світом.

Головною метою сучасної освіти є підготовка високо духовного активного
лідера економічних, політичних та соціальних трансф ормацій. Сутнісною
ознакою

нової

парадигми

підготовки

м айбутніх

м енедж ерів

має

бути

м орально-етична та ціннісна орієнтація управлінської діяльності, оскільки
наявні соціально-економ ічні зміни у суспільстві особливо актуалізую ть роль
моралі

як

н евід ’ємного

фактора

культури

соціально-економічного

управління.
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Ф орм ування системи ціннісних орієнтацій, розум іння цілей і завдань
проф есійної етики, уміння використовувати проф есійно-етичні знання в
різних

ситуаціях,

м енедж ера

є

не

питання
менш

морального

важ ливим

сам овизначення

завданням,

ніж

майбутнього

ф ормування

його

проф есійної компетентності. Д исертанткою справедливо зазначено, що на
сьогодні недастатньо дослідж ена проблема значущ ості етичної складової в
проф есійній ком петентності менеджера.
Отже, актуальність дослідж ення обґрунтовано на достатьому рівні і
тем а дисертаційного дослідж ення є безсумнівно актуальною і спрямованою
на розв'язання реальних потреб сучасної проф есійної освіти.

2. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації
О бґрунтованість

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій,

сф орм ульованих у дисертації, підтвердж ую ться результатам и теоретичного
та

практичного

дослідж ень,

здійснених

дисертанткою ,

і в

цілому

не

викликаю ть сумніву.
Н айбільш суттєві наукові результати, одерж ані здобувачем, становлять
теоретичне

обґрунтування

змісту

та

структури

проф есійно-етичної

компетентності м айбутніх менедж ерів економічного профілю ;
критеріїв сф орм ованості проф есійно-етичної компетентності;
комплексу

педагогічних

умов

ф ормування

розробка
визначення

проф есійно-етичної

компетентності м айбутніх менедж ерів економічного профілю у процесі
вивчення

суспільно-гум анітарних

обґрунтування

м оделі

формування

дисциплін;

розробка

проф есійно-етичної

та

теоретичне

компетентності

майбутніх м енедж ерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногум анітарних дисциплін.
П рактичні

результати

полягаю ть у розробці програми варіативної

дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування», навчального
посібника «Ділова етика», діагностичного інструментарію для оціню вання

з
рівня

сф орм ованості

проф есійно-етичної

компетентності

майбутніх

менедж ерів економічного профілю .
О бґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована
вступом,

трьом а

розділам и,

висновками

до

розділів,

системними

та

ґрунтовними загальним и висновками, списком використаних джерел та
додатками, що відповідає вимогам до дисертаційних дослідж ень на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Зміст кож ного розділу
підпорядковано меті та поставленим дослідницьким завданням.
П олож ення, які сформульовано в дисертації, достатньо обґрунтовано.
В исновки та реком ендації, що викладено в дисертаційній роботі, ґрунтую ться
на застосуванні сучасних методів дослідж ення (аналіз і синтез, науковобібліограф ічний

метод,

термінологічний

аналіз,

індукції

систем атизації й узагальнення, анкетування, тестування,
спостереж ення, моделю вання,

та

дедукції,

інтерв’ю вання,

педагогічний експеримент, узагальнення й

прогнозування, м атем атичної статистики, тощ о). Результати дисертаційного
дослідж ення апробовані на багатьох науково-практичних конференціях, вони
використовую ться в освітньом у процесі вищ их навчальних закладів України.
В ищ евикладене дає підстави ствердж увати, що наукові полож ення,
висновки і реком ендації дисертаційного дослідж ення С лободяню к О. М.
достатньо обґрунтовані.

3.,Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій
Д остовірність

отриманих

результатів

дисертаційного

дослідж ення

О. М. С лободяню к досягнуто завдяки застосуванню теоретичних методів
наукового

дослідж ення

та

дослідницько-експерим ентальних

(констатувального та формувального експерименту); ефективній апробації
розробленої

моделі

формуванння

проф есійно-етичної

компетентності

м айбутніх менедж ерів; поєднанню якісного і кількісного аналізу отриманих
результатів

констатувального

та

ф ормувального

етапів

педагогічного
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експерименту;

компетентном у

використанню

м етодів

математичної

наукової

новизни,

статистики.
Д исертацію

характеризує

високий

рівень

яка

виявляється в тому, що вперш е теоретично обґрунтовано зміст та структуру
проф есійно-етичної компетентності
профілю ;

сф орм ульовано

майбутніх

визначення

м енедж ерів

понять

економічного

«проф есійно-етична

компетентність м айбутніх менедж ерів» та «ф ормування проф есійно-етичної
компетентності м айбутніх менедж ерів»; визначені критерії сформованості
проф есійно-етичної компетентності майбутніх менедж ерів та комплексу
педагогічних

умов

ф ормування

проф есійно-етичної

компетентності

м айбутніх м енедж ерів економічного проф ілю у процесі вивчення суспільногум анітарних дисциплін; розроблено модель ф ормування проф есійно-етичної
компетентності м айбутніх менедж ерів економічного проф ілю у процесі
вивчення суспільно-гум анітарних дисциплін. Д исертанткою модернізовано
зміст та дидактичне забезпечення підготовки

до управлінської діяльності

майбутніх м енедж ерів економічного проф ілю відповідно до професійноетичних

норм

застосування
системний,

і

гум аністичних

концептуальних
синергетичний,

дослідж уваної

цінностей

підходів

суспільства;

(аксіологічний,

п олісуб’єктний,

компетентності;

проф есійно-етичної компетентності

визначено
м айбутніх

обґрунтовано

соціокультурний,

ґендерний)

формування

принципи

ф ормування

м енедж ерів

економічного

профілю (о б ’єктивності, єдності теоретичного і емпіричного, сутнісного
аналізу, соціальної детерм інації, діяльнісного опосередкування).
Д остовірність

та

обгрунтованість

результатів

експериментальної

роботи забезпечується репрезентативністю вибірок, продуманою методикою
педагогічного експерименту, співставленням початкового та досягнутого
рівнів

ф орм ування

проф есійно-етичної

компетентності

майбутніх

менедж ерів економ ічного профілю . Все це робить висновки, теоретичні
полож ення і практичні результати дисертаційної роботи О. М. С лободяню к
логічним и і переконливими.
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Н овизна
забезпечено

і

достовірність

м етодологічною

застосуванням

комплексу

результатів

обґрунтованістю

різном анітних

меті

проведеного

адекватних

предмету,

та

тривалістю

дослідно-експерим ентальної

вихідних

позицій,

взаєм одоповню ю чих

методів,

завданням

його

дослідж ення

дослідж ення,

роботи,

оптимальною

о б ’єктивним

аналізом

здобутих результатів.

4.Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях
О сновні полож ення дисертаційного дослідж ення відображ ені у

17

наукових працях, з яких 10 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 - у
зарубіж них виданнях, 9 тез у матеріалах конф еренцій та одному навчальному
посібнику. С еред 17 наукових праць 5 висвітлю ю ть основні результати
перш ого

розділу,

дослідж ення

6

-

другого,

С труктурна

5

побудова,

-

третього

зміст,

розділу

результати

дисертаційного
роботи,

основні

висновки, що викладені в автореф ераті, відповідаю ть і відображ аю ть основні
полож ення дисертації. О бсяг і зміст дисертації показую ть, що робота є
сам остійним дослідж енням , виконаним на високому науковом у рівні.

5.Висновок

про

відповідність

дисертації

вимогам

«Порядку

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника»
В ідповідність дисертації вимогам підтвердж ується:
- м етодологічною

і теоретичною

дослідж ення

всебічним

та

обґрунтованістю

теоретичним

вихідних

аналізом

полож ень

проблеми,

що

розглядається;
- використанням значної кількості перш одж ерел при написанні роботи (276
найменувань, з них □ 13 ’□ іноземною мовою );
- застосуванням ш ирокого спектру загальнонаукових методів;

- репрезентативністю і статистичною значущ істю масиву емпіричних даних,
що

забезпечую ть

логічність,

обґрунтованість

і достовірність

наукових

полож ень і реком ендацій;
-

проведеною

апробацією

результатів

дослідж ення

на

9-ти

науково-

практичних конф еренціях;
- позитивним досвідом впровадж ення результатів дослідж ення в професійній
підготовці

студентів

вищ их

навчальних

закладів

(6

довідок

про

впровадж ення).
Д руковані праці здобувана (у загальному 17 публікацій) та автореф ерат
повністю розкриваю ть зм іст і найбільш суттєві полож ення рецензованої
дисертаційної роботи.
Д исертаційне дослідж ення відповідає обраній спеціальності та суті
виріш еної наукової проблеми, його назва вказує на мету і заверш еність
дослідж ення.
С труктура і обсяг дисертації, зміст основних її складових, оформлення
текстової частини та м атеріалів таблиць, посилання на авторів та використані
дж ерела відповідаю ть вим огам М О Н У країни.
Результати

дослідж ення

здобувана

м ож уть

стати

основою

для

продовж ення вивчення проблем и проф есійного становлення та особистісного
розвитку студентів.
Розроблені у дисертації реком ендації щ одо ф ормування професійноетичної

компетентності

навчально-м етодичних
враховуванням

мож уть

бути

посібників

необхідності

використані

для

формування

при

м айбутніх
у

студентів

розробленні

менедж ерів
системи

з

етичних

цінностей та знань як підґрунтя реалізації управлінської діяльності.
Таким чином, дослідж ення, здійснене С лободяню к О. М. є актуальною
науково-педагогічною
м етодологічні

працею , в якій поруш ую ться важ ливі теоретико-

аспекти

ф ормування

проф есійно-етичної

компетентності

майбутніх м енедж ерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногум анітарних дисциплін.
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В ідм ічаю чи

позитивні

сторони

дисертаційного

дослідж ення

С лободяню к О лени М ихайлівни та вказую чи на наукову новизну і практичну
цінність досягнень автора, висловимо ряд побажань:
1. Т еоретичній

аналіз

окремих

педагогічних

явищ

і процесів,

на

які

спирається дисертант, має дещ о описовий характер: бракує узагальнень і
критичних оцінок.
2. П итання

зм істовного

наповнення

поняття

«проф есійно-етична

компетентність» п о в’язане з проблемою створення проф есійних етичних
кодексів. Д исертанткою

зазначається, що існує ряд проф есій, до яких

висуваю ться підвищ ені морально-етичні вимоги (с.24). П роте, в дослідж енні
немає прикладів, представники яких проф есій керую ться унормованими
проф есійними етичними кодексами.
3. Зваж аю чи на зміни, які відбуваю ться у вищ ій освіті, питанню самостійної
роботи

студентів

надається

особливого

значення.

В важ аємо,

що

в

дисертаційном у дослідж енні мали бути запропоновані зм іст та форми
сам остійної роботи студентів.
4. У тексті дисертації баж ано би було більш повно розкрити зміст дисципліни
«Д ілова етика та культура ділового спілкування», розроблений у ході
дослідж ення.
5. В дисертаційном у дослідж енні варто було подати у додатках «П олож ення
про К ультурно-худож ній і просвітницький центр В інницького національного
технічного університету», а також розкрити його роль в апробації моделі
ф ормування

проф есійно-етичної

компетентності

м айбутніх

менедж ерів

економічного профілю .
Зазначені

зауваж ення

і

пропозиції

не

є

визначальними

для

концептуальних основ, висновків та практичних реком ендацій проведеного
дослідж ення.
Д исертаційна робота С лободяню к О лени М ихайлівни є своєчасною ,
цілісною , заверш еною , самостійно виконаною науковою працею , що має
вагоме теоретичне і прикладне значення і свідчить про проф есійну зрілість

автора.
Д исертаційна робота «Ф ормування проф есійно-етичної компетентності
м айбутніх м енедж ерів економічного профілю у процесі вивчення суспільногум анітарних дисциплін» заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам
«П орядку присудж ення наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старш ого наукового співробітника» (пп. 9, 11, 12) та інш им інструктивним
вимогам щ одо кандидатських дисертацій, а її автор - С лободяню к Олена
М ихайлівна

-

заслуговує

присудж ення

наукового

ступеня

кандидата

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і м етодика професійної
освіти.

О ф іційний опонент:
кандидат педагогічних наук,
доцент каф едри економіки
Н аціонального транспортного університету
М іністерства освіти і науки У країни

Спіцина А. Є.

