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1. Актуальність теми дисертації. Попри наявну значну кількість наукових праць  

та належне розроблення вченими різних аспектів дослідженої проблематики, огляд  

окресленої тематики показує, що сьогодні недостатньо вивчене питання формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. Виявлено недостатність 

досліджень, в яких було б системно та цілісно представлено програму та методичне 

забезпечення розвитку соціальних навичок у закладах вищої освіти. Тому дисертація  

є актуальним педагогічним дослідженням. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних 

вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0115U003561). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею,  

в якій здобувачем розроблено та обґрунтовано наукові положення, методичні підходи  

та практичні рекомендації щодо формування соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Це дозволило з нових позицій розкрити теоретико-методологічні положення, 

висновки і пропозиції, які є науковим доробком здобувача. Із наукових праць, опублікованих 

у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використано лише ті ідеї та положення,  

які є результатом особистих досліджень автора. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджено проведенням експерименту  

з упровадження моделі та педагогічних умов формування соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти, на основі чого створено та апробовано авторські 

факультативні курси, нормативні та вибіркові освітні компоненти такі як «Лідерологія», 

«Лідерство та адміністрування», «Соціальне лідерство та командоутворення», розроблено 

електронні навчальні курси, створено методичні матеріали для формування готовності 

суб’єктів освітнього процесу аграрних закладів вищої освіти до формування соціальних 

навичок студентів, на вебресурсах аграрних закладів вищої освіти створено рубрики  

із методичними забезпеченням «Школа педагогічної майстерності» та «Семінар наставників», 



розроблено програму постійно діючих семінарів для суб’єктів освітнього процесу щодо 

формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Визначено сутність  

і структуру поняття «соціальні навички студентів аграрних закладів вищої освіти», під якими 

розуміємо таке інтегративне, психологічне утворення, яке засновується на гуманітарних 

знаннях про комунікацію, лідерство, керування емоціями, особистісний розвиток, біоетику  

та професійні знання у галузі агропромислового комплексу, сільського господарства,  

що дозволяє, без значних затрат нервової і психічної енергії, в автоматичному режимі, 

будувати плідні стосунки із соціальним оточенням, досягати успіху на робочому місці, 

постійно оновлювати знання та ділитися ними, здійснювати професійну діяльність  

з використанням інноваційних екологобезпечних технологій. 

Сконструйовано кластер соціальних навичок а саме: комунікативні навички 

(спілкування, публічні виступи, переконання, ведення переговорів, дипломатичні навички, 

навички тактовної поведінки); лідерські (неформальний вплив на послідовників, робота  

в команді, управління часом, наставницькі навички, навички коучингу); керування емоціями 

(навички стресостійкості, емпатії); навички особистісного розвитку (навчання впродовж 

життя, критичне мислення, креативність (здатність генерувати нові ідеє та втілювати  

їх, здатність продукувати і реалізувати нестандартні рішення), відповідальність); валео-

екологічні навички (навички здорового способу життя, етичного поводження із живими 

організмами та природою). 

Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено модель формування 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, що включає педагогічні умови, 

характеризується системністю і послідовним розгортання у просторі і часі (етапність), 

охоплює усі компоненти освітнього процесу (зміст, методологічні основи, методи, форми, 

засоби, діагностика, кінцевий результат та можливість його корекції). 

Уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: «соціальні навички»,  

«лідерські навички», «навички комунікації», «валео-екологічні навички», «методика 

формування соціальних навичок». 

Подальшого розвитку набули зміст, форми і методи формування соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

у використанні наукових положень і висновків дослідження для покращення і підвищення 

якості розвитку соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. Створено  

і апробовано авторські факультативні курси, нормативні та вибіркові освітні компоненти,  

такі як «Лідерологія», «Лідерство та адміністрування», «Соціальне лідерство та командо-

утворення», розроблено електронні навчальні курси, створено методичні матеріали  



для формування готовності суб’єктів освітнього процесу аграрних закладів вищої освіти  

до формування соціальних навичок студентів, на вебресурсах аграрних закладів вищої освіти 

створено рубрики із методичними забезпеченням «Школа педагогічної майстерності»  

та «Семінар наставників», розроблено програму постійно діючих семінарів для суб’єктів 

освітнього процесу щодо формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 11 наукових працях, з яких  

5 статей у наукових фахових виданнях України, статті в періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 5 тез наукових доповідей. 
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