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Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни в політичній, 

соціально-економічній та інших сферах суспільства, зокрема і реформування 

вищої освіти, зумовлюють актуальність вирішення низки важливих для 

України проблем, пов’язаних із соціалізацією особистості студента, 

підготовкою необхідних фахівців. Швидка інформатизація суспільства, 

євроінтеграційний і глобалізаційний контекст, зростання навантаження в 

період навчання в університетах тощо висувають нові вимоги до 

спроможності студентів швидко адаптуватися в нових умовах, до нових 

середовищ перебування. Завданням закладів вищої освіти стає підготовка для 

країни патріотично налаштованих і компетентних фахівців, здатних 

продовжувати реформи в Україні в умовах викликів глобалізації і ринкової 

економіки та використовувати інноваційні технології. Це зумовлює 

зростання впливу адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації на 

навчальну діяльність, професійну підготовку та міграційні настрої студентів. 

Соціально-філософський аналіз взаємозв’язку соціалізації та соціальної 

адаптації, що здійснено в дисертації Т.М. Кармадонової на значному 

матеріалі із сучасної та класичної філософії, використаний дисертанткою в 

якості теоретико-методологічної основи для дослідження актуальних 

проблем соціалізації студентства та знаходження шляхів для формування 

всебічно розвинутої, активної і соціально мобільної особистості. Дисертація 

Т.М. Кармадонової виявляє значення постнекласичних засад соціалізації 

студентської молоді та розробки концепції, спрямованої на розкриття

(соціально-філософський аналіз)»,
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закладів вищої освіти як інститутів соціалізації та підкреслює зростання 

свободи вибору та самоорганізації при соціалізації особистості студента. 

Актуальність розгляду соціалізації особистості в сучасному контексті 

розвитку України тільки зростає.

Наукова новизна, оцінка обґрунтованості наукових положень 

дисертації та їх достовірності. Аналіз змісту дисертації Т.М. Кармадонової 

«Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента 

(соціально-філософський аналіз)» дає підстави зазначити, що в ньому вперше 

розглядаються постнекласичні засади дослідження соціалізації особистості, 

які розкривають складність, цілісність і нелінійність цього процесу. 

Складність зумовлена тим, що соціалізація під час перебування студента в 

закладі вищої освіти відбувається впродовж трьох етапів. Кожний етап має 

свій атрактор, який визначає спрямованість адаптаційних процесів в умовах 

перебування студента у різних середовищах (освітньому, віртуальному, 

глобальних мереж, суспільному, соціально-культурному та ін.). Здійснене в 

дисертації уведення у розгляд адаптаційних і дезадаптаційних процесів дає 

змогу розкрити значення суб’єктного виміру та розвитку рівня суб’єктності у 

засвоєнні студентом соціального й когнітивного досвіду та видів діяльності 

під час соціалізації в кожному із середовищ, а також формування 

професійних компетенцій і становлення ідентичності. Нелінійність виявляє 

складність взаємодій студента з різними середовищами, насамперед з 

освітнім та соціально-культурним.

Дисертантка обґрунтовує зростання значення закладів вищої освіти як 

інститутів соціалізації на основі розробки концепції основних етапів 

соціалізації студентської молоді: від початкового -  адаптації до освітнього 

середовища, системи навчання і виховання -  до визначального етапу у 

професійному становленні особистості у процесі її спеціалізації і до 

завершального етапу, спрямованого на адаптацію до обраного студентом 

соціального та професійного середовища. Доведено, що адаптація до певного 

середовища може супроводжуватися дезадаптацією до іншого.
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Т.М. Кармадонова вказує на вирішальну роль компетентнішого 

підходу при соціалізації особистості, яка проявляється у формуванні 

професійної ідентичності та професійної компетентності студента. 

Зазначається, що на другому етапі студент поступово засвоює соціальні та 

когнітивні цінності, пов’язані із засвоєнням спеціалізації та набуттям 

професійної компетентності.

В дисертації показано, що ринкова орієнтація освіти впливає на вибір 

закладу вищої освіти і спеціальності та визначає формування орієнтацій 

студентської молоді щодо майбутнього місця проживання. В дисертаційному 

дослідженні обґрунтовано, що включення студента в середовище глобальних 

мереж впливає на його соціалізацію, зокрема визначення країни проживання. 

Незавершена соціалізація особистості в умовах закладу вищої освіти, зокрема 

неповне вирішення завдань просуспільної спрямованості соціалізації 

особистості та її ідентифікації з національною, державною та соціально- 

культурною спільнотою можуть поглиблювати кризу ідентичності та 

антропологічну кризу в Україні.

У роботі представлені результати соціологічного дослідження, 

проведеного дисертанткою у рейтингових вищих навчальних закладах 

України, які підтверджують зроблені авторкою висновки. Результати 

дослідження дозволили вказати на зміну цінностей у студентів та різну 

спрямованість соціальної адаптації на трьох етапах соціалізації. Було 

виявлено ряд особливостей кожного навчального закладу, які брали участь у 

дослідженні. Отримані результати істотно поглиблюють і вдосконалюють 

теоретичні та емпіричні підходи до розуміння впливу процесів соціалізації на 

підготовку та виховання студентської молоді.

Розроблена авторкою концепція, в якій розкриваються складність і 

цілісність соціалізації особистості студента, що включає адаптаційні та 

дезадаптаційні процеси до різних середовищ і виявляє шляхи подолання 

дезадаптації, засвідчує теоретичну та практичну значущість дослідження.



Положення наукової новизни логічно співвідносяться із визначеними 

завданнями дослідження. Об’єкт, предмет і завдання дослідження логічно і 

структурно узгоджені, відповідають визначеній автором меті. Результати 

проведеного дослідження розкрито повною мірою на достатньому фаховому 

рівні. Кількісний і якісний аналіз матеріалу здійснено кваліфіковано, 

коректно. Надійність і вірогідність отриманих наукових результатів 

підтверджуються теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних 

принципів дисертаційної роботи, єдністю й логічністю всіх етапів 

дослідження, його організаційною цілісністю й чіткістю концептуальних 

засад. У рецензованій роботі повно і ґрунтовно розкрито зміст трьох розділів 

відповідно до теми і сформульовано висновки, що логічно випливають із 

змісту проведеного дослідження, яке засвідчує, що авторові вдалося 

реалізувати мету і вирішити всі поставлені завдання.

Результати аналізу розділів у дисертації. У першому розділі 

«Теоретико-мето до логічні особливості дослідження адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів соціалізації» містяться результати ґрунтовного 

аналізу наукової літератури за темою дисертації. Розкриваються основні 

підходи, що виявляють взаємозв’язок соціалізації, адаптації та дезадаптації, 

детально висвітлюється чинники, які впливають на процес соціалізації 

особистості студента та розглядаються важливі складники соціалізації на 

різних етапах. Дисертантка аналізує значну кількість наукових джерел як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців, здійснює класифікацію та 

систематизацію даних, отриманих у результаті аналізу опрацьованого 

матеріалу. Особливостями методологічних засад дослідження дисертації є: 

розгляд різних методологічних підходів, зокрема таких: діалектичний, 

синергетичний, мережевий, голістичний; розробка авторкою 

постнекласичних засад соціалізацій студентства; виділення трьох етапів 

соціалізації студента впродовж усього періоду навчання. Кожний параграф 

теоретичного розділу закінчується важливим для подальшого емпіричного 

дослідження узагальненням. Висновуючи матеріали першого розділу,
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дисертантка доречно демонструє різну спрямованість соціалізації на трьох 

етапах, яка постає як цільова спрямованість, атрактор, що стягує в точку всі 

процеси адаптації до різних середовищ на кожному етапі.

В дисертації розглянуто структурно-функціональний підхід 

(Т. Парсонс і Р. Мертон), представники якого під соціалізацією розуміють 

процес повної інтеграції особистості в соціальну систему, під час якого 

відбувається її пристосування. При розгляді системно-діахронічного підходу 

виявлено, що соціалізованість особистості ґрунтується на здатності бути 

суб’єктом соціальних відносин з відповідною конгруентністю особистості 

нормам соціальних інститутів і, отже, виявляє відповідність поведінки 

особистості цим нормам. Розглянуто теорії акультурації (Дж. Беррі), 

відповідно до яких соціокультурна адаптація полягає в умінні вільно 

орієнтуватися в новій культурі та суспільстві, вирішувати повсякденні 

проблеми в родині, в побуті, на роботі. Етнічні аспекти адаптації були 

розглянуті як взаємозв’язок і вплив культури на адаптацію соціальних груп. 

Було визначено, що дезадаптація є результатом процесу акультурації, а також 

результатом свободи вибору, становлення відношення особистості до 

певного середовища, що визначає рівень засвоєння діяльності в ньому, 

самореалізацію та самоактуалізацію особистості.

При розгляді діяльнісних теорій показано, що людина у процесі 

діяльності не тільки перетворює світ, але і розвиває себе як особистість, як 

суб’єкт " діяльності. У синергетичних теоріях соціальна адаптація 

розглядається як цілеспрямований, цілісний і системно-неподільний процес 

пристосування індивіда як суб’єкта саморозвитку та самоуправління. 

Розробка в дисертації теретико-методологічних засад базується на певному 

понятійно-категоріальному апараті, що відбиває специфіку та зміст 

дослідження, концепту алізацію змісту та встановлення взаємозв’язку 

соціалізації, адаптації та дезадаптації.

Виявлено ресурси, які впливають на адаптованість особистості, серед 

них: соціальна підтримка, рівень довіри, адаптаційний потенціал особистості,
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соціабельність, укоріненість. У дисертації показано, що особистість є 

суб’єктом соціалізації, від якого залежать власний розвиток, самореалізація 

та самодостатність особистості, зниження показників внутрішньособистісних 

конфліктів, власна соціальна перспектива. Обґрунтовано, що соціальна 

адаптація -  це процес, який можна і потрібно спрямовувати.

У другому розділі «Соціально-філософські аспекти адаптації та 

дезадаптації студентів у процесі соціалізації» представлені основні 

соціально-філософські аспекти проблем соціалізації молоді в умовах 

ринкової орієнтації освіти, медіа-цивілізації та глобалізації. Визначивши 

найбільш значимі індикатори адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації особистості студента, дисертантка обґрунтовує думку про вплив 

глобалізаційного середовища та медіа-цивілізації на формування у студентів 

орієнтації на середовища інших країн і виявляє занепокоєння сучасними 

тенденціями, що виникають при соціалізації студентства, зокрема орієнтації 

частини студентів на еміграцію, що може поглиблювати кризу ідентичності. 

Аналіз Т.М. Кармадоновою особистісного виміру соціалізації при 

встановленні цінностей студентської молоді показує ставлення особистості 

до процесу засвоєння соціального та когнітивного досвіду. Цілісність 

особистісного виміру проявляється у самореалізації особистості в тому чи 

іншому середовищі, самоактуалізації її компетентностей, самоздійсненні 

особистості як виразу її найглибшої сутності. Показано, що активна чи 

пасивна позиція студента в питанні ставлення до різних середовищ 

адаптування може стати вирішальною у процесах соціалізації, а також 

вплинути на виникнення девіантних проявів поведінки. Авторка відзначає 

важливе значення розвитку стрес-менеджменту у закладі вищої освіти, який є 

складником соціальних практик управління процесами соціалізації 

особистості студента, підвищує соціальну адаптованість студентів, їх 

готовність до професійної адаптації та громадянської соціалізації.

В дисертації зазначається, що завдяки глобальній мережі та 

глобалізації студентство має можливість спілкуватися з професіоналами з
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інших країн, стажуватися, навчатися та працювати за кордоном. Роль форм 

академічної мобільності та відношення студента до участі в них 

визначаються цілісністю процесу соціалізації та успішністю адаптації на її 

різних етапах. Т.М. Кармадонова зазначає, що проявами дезадаптації серед 

студентства стають послаблення зв’язків з різними середовищами, 

насамперед із соціально-культурним і суспільним, а також прояви девіантної 

поведінки та самодеструкції. Вона вказує на зростання значення 

постнекласичних засад соціалізації особистості студента, що дає можливість 

подолати різні форми девіантної поведінки.

Третій розділ дисертації «Ціннісний вимір соціалізації особистості 

студента» присвячено виявленню особливостей міграції студентської молоді в 

умовах глобалізації, розгляду особливостей адаптаційних і дезадаптаційних 

проблем соціалізації студентської молоді на матеріалах проведеного 

дисертанткою соціологічного дослідження та окресленню шляхів подолання 

негативних наслідків дезадаптаційних процесів соціалізації особистості 

студента.

Дисертантка вказує на те, що для формування ціннісних орієнтацій 

молоді необхідним є патріотичний складник у навчанні в закладах вищої 

освіти. Обґрунтовано також зростання його значення при формуванні 

смисложиттєвих стратегій студентства на всіх етапах соціалізації. Показано, 

що однією із цінностей студентів стає можливість навчатися за кордоном, 

яка, однак, за певних умов призводить до міграційних настроїв серед молоді. 

Це є ознакою дії процесів адаптації та дезадаптації, які у свідомості студента 

проявляються у вигляді когнітивного дисонансу. Т.М. Кармадонова виявляє 

соціально-психологічне значення когнітивного дисонансу як фактора 

розвитку дезадаптаційних процесів.

Дисертантка провела соціологічне дослідження серед студентів 

рейтингових закладів вищої освіти. Було поставлено ряд гіпотез. Перевірка 

робочих гіпотез підтвердила правильність і коректність припущень автора. 

Теоретичні узагальнення, відображені в загальних висновках дисертаційної
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праці, свідчать про глибоке проникнення Т.М. Кармадоновою у проблему, 

досягнення дослідницької мети і про вирішення поставлених авторкою 

завдань, їхню відповідність змісту й основним результатам. Усі результати 

дослідження сприймаються переконливо, не викликаючи сумнівів щодо 

інтерпретації окремих із них.

Підтвердженням достовірності результатів є також їх достатня 

апробація на наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів (22 

конференції).

Отже, дисертація Т.М. Кармадонової є логічним за своїм змістом і 

структурою, завершеним дослідженням, виконаним на належному 

теоретичному, емпіричному й методичному рівнях. Разом з тим можна 

висловити окремі зауваження та побажання:

По-перше, дисертантка не приділяє належної уваги розкриттю 

загальної структури соціалізації, внаслідок чого важко осягнути повноту 

ефекту та специфіку адаптації до соціального середовища серед інших 

складових процесу соціалізації. Концентруючи увагу виключно на адаптації 

та дезадаптації, авторка значно звужує смисловий горизонт розуміння 

досліджуваного явища, позбавляє себе можливості простежити його складні 

зв’язки та взаємодії з іншими елементами соціалізації. Це тим більш прикро, 

тому що структура соціалізації не є однозначно визнаною, а складає доволі 

полемічне питання (що оприявнює сама Т. Кармадонова вельми сумлінним 

аналізом концепцій соціалізації на с.37-56 дисертації). Треба також додати, 

що сама соціалізація є лише певним виміром, частиною самовизначення 

особистості. Без врахування цієї обставини неможливо досягти правдивих 

результатів ані в розумінні соціалізації, ані в розумінні процесу і сенсу 

адаптації до соціального середовища.

По-друге, Т.М. Кармадонова позиціонує розроблену нею концепцію як 

«постнекласичну» (с.24 дисертації), не розкриваючи належним чином змісту 

поняття «постнекласики». Вірогідно, дисертантка вважає його 

самоочевидним та загально вживаним. Однак насправді цей термінологічний
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кентавр сягає у своїх витоках ще радянської доби (згадаємо відому статтю 

Мамардашвілі, Соловйова та Швирьова 1972 року), коли розмежування 

класичного та некласичного використовувалося з метою теоретичної 

реабілітації та легалізації змістового сприйняття післямарксової 

філософської думки. Пізніше додання до цього розмежування префіксу пост- 

з боку В. Стьопіна та деяких інших російських філософів не 

супроводжувалося досить переконливим обґрунтуванням сутнісних 

епістомологічних відмінностей так званого «постнекласичного пізнання». Не 

заперечуючи права дослідниці використовувати як цей термін, так і 

пов’язану з ним теоретичну позицію, важко прийняти його некритичне 

застосування, що спостерігається в роботі. Визначення, що зустрічаємо у 

роботі, як от «методологічні засади постнекласичного дискурсу дослідження 

соціальної адаптації, можна, таким чином, визначити як цілеспрямований, 

цілісний та системно неподільний процес пристосування індивіду, як 

суб’єкту саморозвитку та самоуправління» (на с.46 дисертації) чи «зростання 

нелінійності, неможливість прогнозування процесів соціалізації в умовах, що 

швидко змінюються, актуалізують постнекласичний погляд на соціалізацію 

як цілісний процес, що враховує нелінійність взаємодії різних складників 

соціалізації» (на с.56 дисертації) не можна визнати достатніми.

По-третє, адаптація у дослідженні розглядається як цілковито 

позитивний процес. Однак треба врахувати, що оцінка успішності адаптації 

не може не сполучатися з оцінкою того соціального середовища -  точніше 

сказати соціального порядку -  до якого ця адаптація відбувається. Успішна 

адаптація до деструктивного чи історично віджилого соціального порядку 

містить в собі очевидні загрози та негативні аспекти як персонально для 

особистості, так і для суспільства загалом. Спротив деструктивному 

середовищу, небажання адаптуватися до нього і навпаки -  його 

цілеспрямована руйнація та перетворення, є якраз найбільш продуктивною і 

перспективною стратегію особистого самовизначення. Щодо цього ми 

знаходимо окремі твердження у дисертації, як от на с. 46: «Успішна
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соціальна адаптація передбачає ефективну адаптацію людини в суспільстві, з 

одного боку, а з іншого -  здатність певною мірою протистояти суспільству, 

частині тих життєвих колізій, ситуацій та обставин, які заважають 

саморозвитку, самореалізації, самоствердженню людини, як істоти 

соціальної». Однак подібні поодинокі твердження нівелюються відсутністю 

системного розгляду саме тих саме тих колізій, коли людина має долати 

інерцію віджилих соціальних ситуацій та форм, які стають на перепоні 

продуктивному розвиткові як особистості, так і суспільства.

По-четверте, є деякі огріхи у відтворенні джерел, на які посилається 

дисертантка. Деякі дослідники, про яких йдеться у тексті дисертації, не 

представлені певними роботами у списку літератури (наприклад, Мертон, 

Кулі та деякі інші). Це викликає питання, яким чином використовувалися 

праці таких авторів. Також важко визнати вдалим стиль посилань, до якого 

інколи вдається Т. Кармадонова, коли наводиться та чи та теоретична позиція 

без вказівки, якому автору вона належить і позначається лише номер у 

списку літератури. Це створює незручності у сприйнятті тексту роботи і 

логіки міркувань.

Висловлені зауваження не змінюють загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження як цілісного, логічно довершеного наукового 

доробку. Загалом дисертаційна робота Кармадонової Тетяни Миколаївни 

«Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента 

(соціально-філософський аналіз)» є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, у якому пропонується обґрунтована концепція, що розкриває 

складність і цілісність соціалізації особистості студента, включаючи 

адаптаційні та дезадаптаційні процеси до різних середовищ, що є важливим 

внеском у вивчення соціально-філософського виміру освіти. Дисертація 

відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07. 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567
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від 27.07. 2016 p.), а ЇЇ автор, Кармадонова Тетяна Миколаївна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник 
відділу філософії культури, етики та естетики 
Інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України С.В. Пролеєв



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

Кармадонової Тетяни Миколаївни

«Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента

(соціально-філософський аналіз)»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

зі спеціальності 09.00.03 -  соціальна філософія та філософія історії

Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертаційне дослідження 

Т.М. Кармадонової присвячене темі, яка є безумовно актуальною, оскільки 

проблема особистості, її формування, розвитку та соціалізації завжди 

займала одне з провідних місць в суспільствознавстві.

Процес соціалізації помітно ускладнюється у кризовому суспільстві, що 

переживає гострі економічні, ідеологічні, політичні і соціальні протиріччя. 

Особливо складно він відбувається в умовах глобалізаційних процесів, які 

супроводжуються втратою суспільних ідеалів, відмовою від усталених 

критеріїв прогресу, переглядом пріоритетів життєдіяльності людей, 

трансформацією соціальних інститутів тощо. За цих умов впливи соціуму і 

його інститутів на особистість стають розбалансованими, соціалізація 

набуває рис некерованості, стихійності. Спостерігається дисбаланс і в самих 

інститутах соціалізації, що знижує інтенсивність засвоєння індивідом 

загальноприйнятих елементів культури та норм поведінки в суспільстві. Як 

наслідок, особистість постає розгубленою, невизначеною у своїх прагненнях 

і невпевненою у своїх діях. Все це обумовлює зміну філософії освіти у 

напрямку віднайдення відповідей на питання: чому навчати і як, які 

пріоритети обрати у навчальному і виховному процесах, які якості 

особистості мають бути сформованими, щоб вона знайшла своє місце в 

суспільстві, була успішною, конкурентоздатною і щасливою. У контексті

. Відділ ділоиодотва та архіву 
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зазначеного, а також, зважаючи на специфічні соціокультурні, економічні й 

політичні умови буття сучасного українського суспільства, освіта, без 

сумніву, постає важливою детермінантою цивілізаційного вибору для 

України. Саме тому актуальною виглядає спроба Тетяни Миколаївни знайти 

відповіді на складні питання щодо сутності й особливостей адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів соціалізації особистості студента в умовах 

глобалізації, причин дезадаптації студентів, а також шляхів подолання цього 

негативного явища, чинників та особливостей міграції студентської молоді.

Додаткової актуальності дисертаційній роботі надає й те, що 

соціалізація індивіда -  це фундаментальна для соціальної філософії проблема 

взаємодії людини і суспільства, їхнього взаємовпливу. Дана проблема 

перебуває на стику багатьох соціально-гуманітарних наук -  соціології, 

психології, педагогіки, культурології тощо. її розгляд у соціально- 

філософському плані, безсумнівно, є важливим для суспільствознавства в 

цілому. Саме у такому контексті, на наш погляд, актуальність дисертаційного 

дослідження Т.М. Кармадонової не викликає сумнівів, яка, з одного боку, 

намагається здійснити соціально-філософський аналіз процесу соціалізації, а 

з іншого -  показати особливості адаптаційних і дезадаптаційних вимірів 

функціонування означеного процесу в сучасному освітньому просторі.

Враховуючи зазначене, мета представленого дисертаційного 

дослідження, яка полягає в соціально-філософському дослідженні 

особливостей соціалізації особистості студента через призму адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів, а також завдання вибрані вірно і своєчасно.

У контексті зазначеного варто звернути увагу на положення наукової 

новизни, які авторка послідовно і переконливо обґрунтовує у роботі, що 

свідчить про завершеність і цілісність соціально-філософського дослідження 

соціалізації особистості студента.

Наукова новизна одержаних результатів. Особливо значущими 

положеннями наукової новизни нам видаються наступні:
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по-перше, дисертанткою розроблено авторську концепцію, в якій 

розкриваються складність і цілісність соціалізації особистості студента, що 

включає адаптаційні та дезадаптаційні процеси до різних середовищ 

(освітнього, суспільного, соціально-культурного, віртуального та ін.); 

з’ясовано особливості основних етапів соціалізації особистості студента і 

ролі смисложиттєвих стратегій, що визначають домінантність адаптації до 

відповідного середовища;

по-друге, авторкою обґрунтовано значення впливу вищої освіти як 

інституту соціалізації на становлення особистості студента впродовж усіх 

етапів соціалізації: (адаптація студента до освітнього середовища, системи 

навчання і виховання; його спеціалізація; адаптація до обраного студентом 

соціального та професійного середовища);

по-третє, дисертантка вдало визначила особливості дезадаптаційних 

процесів у студентів різних курсів та проаналізувала шляхи виходу з 

кризових ситуацій. З’ясувала, що процеси адаптації та дезадаптації 

проявляються на всіх етапах соціалізації студента, а конфлікт між ними 

проявляється у вигляді когнітивного дисонансу.

Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків дисертації. 

Т.М. Кармадоновою переконливо доведено, що в умовах суспільних 

трансформацій, які відбуваються нині в Україні, зростає необхідність 

оптимізації соціалізації особистості студента. Підвищення ефективності 

означеного процесу передбачає подолання дезаптаційних тенденцій у 

розвитку особистості студента. Цілком вірно дисертантка зазначає, що в 

цьому контексті важливого значення набувають розвиток патріотичного 

виховання, розв’язання соціально-психологічних проблем студентства, 

вирішення питань ідентифікації особистості, морально-етичного виховання 

та підвищення ефективності соціогуманітарної, зокрема філософської, 

підготовки майбутнього фахівця.



Позитивне враження справляє аналіз стану наукової розробки теми та 

опрацювання великої кількості джерел з даної проблематики, оскільки 

дисертантка звертається не лише до філософських праць, а й соціологічної, 

психологічної та ін. літератури. Це дало змогу продемонструвати як 

міждисциплінарний характер досліджуваної проблеми, так і достатньо 

глибоке її розуміння з позицій соціально-філософського підходу.

Ідея, закладена в назві дисертації Т.М. Кармадонової, послідовно 

розкривається в тексті роботи, яка є логічно завершеним дослідженням. У 

ньому сформульовані нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності 

вирішують поставлені завдання та сприяють збагаченню і конкретизації 

понятійно-категоріального апарату сучасної соціальної філософії і можуть 

бути використані в ході подальших досліджень з даної проблематики.

Так, у першому розділі, на основі соціально-філософської експлікації 

концептів соціалізації, соціальної адаптації та дезадаптації, дисертантка 

вдало розкриває сутність і значення соціалізації як процесу засвоєння 

соціального й когнітивного досвіду та соціальної адаптації як форми зв’язку 

особистості із соціальним середовищем, у якому відбувається формування 

індивідом своїх власних адаптивних планів. У цьому контексті 

запропоновано новий концептуальний підхід до розгляду соціалізації 

особистості студента як такої, що відбувається через взаємодію адаптаційних 

і дезадаптаційних процесів, становлення особистості студента і формування 

його ідентичності, зміну цінностей і смисложиттєвих орієнтацій тощо.

Другий розділ дисертації присвячений актуальній на сьогодні проблемі 

соціалізації молоді в умовах ринкової орієнтації освіти, медіа-цивілізації та 

глобалізації. Зокрема, обґрунтованою є позиція дисертантки стосовно того, 

що глобалізаційні процеси сьогодні визначають орієнтації українського 

студентства на європейський та світовий ринки праці, сприяючи його 

соціальній адаптації до соціально-культурного середовища інших країн. 

Переорієнтація студента під час навчання у закладі вищої освіти на
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професійне, соціально-культурне середовище іншої країни може призвести 

до кризи власної ідентичності.

Авторка слушно акцентує, що невирішеність проблеми орієнтації 

вітчизняної освіти на український ринок створює передумову для 

послаблення зв’язку із соціально-культурним середовищем власної країни. 

Це формує передумови для поглиблення кризи національної ідентичності та 

антропологічної кризи в Україні. Відтак, гуманітарна, особливо філософська, 

освіта сприяє формуванню критичного мислення, творчих здібностей у 

студентів, готовності імпровізувати у складних ситуаціях і ефективно 

конструювати власну ідентичність.

Беззаперечною цінністю третього розділу є емпіричне дослідження 

чинників, які ускладнюють соціальну адаптацію студентства та авторське 

бачення шляхів оптимізації соціалізації вітчизняного студента, серед яких 

важливе місце відводиться підвищенню ролі закладу освіти як інституту 

соціалізації, а також впровадження програм патріотичного виховання, 

формування активної життєвої позиції студентів шляхом їх залучення до 

розв’язання специфічних проблем кожного закладу вищої освіти тощо.

Важливим здобутком дисертантки є розроблення авторської концепції, в 

якій розкриваються складність і цілісність соціалізації особистості студента, 

що включає адаптаційні та дезадаптаційні процеси до різних середовищ.

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Проведений аналіз дає 

підстави констатувати, що дисертаційна робота логічно структурована, 

розділи взаємопов’язані і становлять цілісне наукове дослідження, що 

дозволило авторці всебічно і аргументовано розглянути проблему 

соціалізації сучасного студента та досягнути поставленої мети.

Таким чином, представлена дисертація, безперечно, сприяє збагаченню 

наукових знань про сутність соціалізації студента, свідчить про досить 

високий рівень теоретичних знань і практичних навичок дисертантки 

застосовувати їх при вирішенні науково-дослідницьких проблем.
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Висновки розкривають основні положення змісту роботи та повною 

мірою відповідають поставленим задачам. Виходячи з аналізу основної 

частини дисертації, можна зробити висновок, що мета дисертаційної роботи 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Значення одержаних результатів для науки та напрями їх 

використання. Теоретичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці цілісної соціально-філософської концепції соціалізації особистості 

студента, що включає адаптаційні та дезадаптаційні процеси до різних 

середовищ.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

можливості їх використання в науково-дослідницькій та викладацькій 

діяльності.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Основні положення та результати 

дослідження дисертаційної роботи Т.М. Кармадонової повною мірою 

відображено у 29 авторських публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових 

виданнях України (1 має наукометричний статус), 3 статті в іноземних 

фахових виданнях, 19 тез наукових доповідей, опублікованих у збірках 

матеріалів наукових конференцій.

Відповідність автореферату основним положенням дисертації.

Зміст автореферату та його структура повною мірою відображають 

положення, висновки та пропозиції, що містяться в дисертації.

Дискусійні положення та зауваження.

Оцінюючи в цілому позитивно представлену дисертацію, необхідно 

водночас висловити і декілька зауважень та побажань.

По-перше, з’ясовуючи у першому розділі дисертаційного дослідження 

концептуальні основи теорій соціалізації та соціальної адаптації, які 

систематизовано як структурно-функціональний підхід, системно- 

діахронічний, синергетичний і соціологічний (ст. 25-50), авторка багато 

уваги приділяє аналізу підходів в межах соціологічної школи. На нашу думку
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доцільніше було б звернути більше уваги аналізу проблеми соціалізації та 

соціальної адаптації в межах філософської традиції, зокрема звернутися до 

праць теоретиків постіндустріального, інформаційного, консуматорного 

суспільства.

По-друге, з’ясовуючи особливості соціалізації студентів в умовах 

ринкової орієнтації освіти, медіа-цивілізації та глобалізації (другий розділ 

дисертації), авторка наголошує, що глобальні мережі та медіа-цивілізація 

негативно впливають на ідентичність студента, призводять до його 

дезадаптації (ст. 102). Таке твердження авторки «не збігається» з думкою 

сучасних західних дослідників (наприклад, Е. Тоффлер), які звертають увагу 

на той факт, що в умовах інформаційного суспільства, з поширенням 

інформаційно-комунікативних технологій у людини з ’являється більше 

свободи і можливостей для повного розкриття своєї індивідуальності, 

з’являється феномен пожиттєвої освіти. Хотілося б почути аргументи 

дисертантки стосовно своєї позиції з цього питання.

По-третє, у тексті дисертації авторка визначає зміст і співвідношення 

понять «соціалізація», «соціальна адаптація», «дезалаптація», «формування 

особистості» тощо. Однак, при цьому, не пояснюється зміст поняття 

«соціалізованість студента», не виписані чіткі критерії успішної соціалізації 

особистості студента, не розглядаються такі процеси, як десоціалізація та 

ресоціалізація.

По-четверте, у третьому розділі дисертаційного дослідження, вивчаючи 

ціннісний вимір соціалізації студента, було б доречним розглянути ґенезу 

ціннісних орієнтацій сучасної української студентської молоді та 

конкретизувати, які саме цінності і смисложиттєві орієнтації студентства, під 

впливом змін у суспільстві та глобалізаційних процесів, впливають на 

міграційну готовність (ст. 134-150).

По-п’яте, текст дисертації переобтяжений статистичними даними 

соціологічних досліджень (зокрема підрозділ 3.2.), що заважає побачити 

авторські філософські узагальнення і висновки щодо розв’язання
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досліджуваної наукової проблеми. Варто було б зробити аналітичний опис 

проведених соціологічних опитувань в додатках до дисертації, а в тексті 

частіше використовувати відповідні теоретичні узагальнення.

Проте, наведені зауваження не знижують наукової вагомості 

дисертаційної роботи Т.М. Кармадонової. Вони можуть сприйматися як 

рекомендації подальшої роботи над проблемою, яка є надзвичайно 

актуальною для сучасного українського суспільства. Дисертація 

Т.М. Кармадонової «Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації 

особистості студента (соціально-філософський аналіз)» є самостійним, 

завершеним філософським дослідженням, що містить наукові положення й 

науково обґрунтовані результати у заявленій галузі знань.

Загальний висновок. На підставі вищезазначеного, вважаю, що за 

змістом та оформленням дисертаційна робота Т.М. Кармадонової 

«Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента 

(соціально-філософський аналіз)» відповідає вимогам МОН України, що 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук у 

відповідності з пунктами 9,11,12,13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року, № 567 (з наступними змінами), а її авторка Кармадонова 

Тетяна Миколаївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук зі спеціальності 09.00.03 -  соціальна філософія та 

філософія історії.
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