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Докторська дисертація І.С. Нечітайло є безумовно актуальним науковим дослідженням. 

Вона присвячена дуже складному предметному полю нашого соціуму. Сьогодні, коли 

центровою проблематикою соціологічної науки стали суспільні перетворення, дослідники 

почали уважно придивлятися до причин, механізмів і наслідків цих перетворень, активно 

аналізувати їхню масштабність, динаміку і спрямованість. Ідеться про економічні, політичні, 

соціальні і культурні зміни, які в умовах глобалізації охопили не тільки сучасну Україну, а 

майже всі країни світу. При цьому певні зрушення, зміни, що відбуваються, так чи інакше 

торкаються усіх суспільних сфер, сегментів, структур і процесів. Звідси сьогоднішній 

український соціум є дійсно високо динамічною соціальною системою. Тим паче, що зараз 

цьому сприяють такі вітчизняні чинники, як боротьба з корупцією, різноманітні реформування, 

економічна рецесія, анексія Криму, АТО на сході країни тощо.

Усе це, зрозуміло, не обходить певним чином і освіту України як важливого соціального 

інституту і певної соціальної підсистеми. За роки незалежності нашої країни з’ясувалось, що 

результативність цього важливого соціального інституту стала знижуватись. Виникла проблема 

компетентності викладацьких кадрів у навчальних закладах. У зв’язку з цим загострилось 

питання формування адекватної компетентності учнів і студентів у наших школах і вишах. 

Тому ця обставина вимагає активного наукового осмислення змісту і специфіки суспільних 

процесів, що впливають на функціонування інституту освіти в соціумі. Крім того, потрібна 

серйозна аналітика стану і динаміки самого інституту освіти, його гальмуючих і перспективних 

чинників і трендів.

Метою даного дисертаційного дослідження є побудова узагальнюючої концепції взаємодії 

суспільства і освіти, яка передбачає пошук відповідей на наступні ключові запитання: 1) як 

змінюється суспільство і як ці зміни позначаються на процесах в освіті?; 2) як змінюється 

освіта і як ці зміни впливають на процеси соціальних змін?; 3) що потрібно міняти в освіті, щоб 

викликати ( необхідні та/або бажані) зміни в суспільстві?

На мій погляд, зазначені аналітичні питання є обґрунтованими і релевантними з точки

зору сучасного порядку денного, бо
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транзиті, воно змінюється. Якщо це так, то тоді характер соцієтальних змін певним чином 

впливає на зміни в освіті. Своєю чергою, зміни в освіті певним чином ( зворотним!) впливають 

на стан і динаміку суспільства. Правда, тут виникають принципові питання про те, як ці зміни 

відбуваються і яка їхня спрямованість? Якщо вони не оптимізують функціонування освіти, то 

що потрібно міняти на краще на рівні суспільства в цілому і в межах інституту освіти?

Вважаю, що задум автора дисертації -  дати обгрунтовані відповіді на фундаментальні 

питання взаємодії суспільства і освіти -  заслуговує цілковитої підтримки. Цей задум у 

дисертаційному тексті реалізується логічно і послідовно на підставі макро- і мікроаналізу. 

Спочатку (розділ 1) на макросоціологічному рівні розглядається акумульований досвід 

досліджень суспільства і освіти. Процес зміни суспільства інтерпретується як творення, 

відтворення, перетворення соціального порядку. Виділяються моделі соціальних змін: 

еволюційні, революційні (1); лінійні, циклічні та нелінійно-синергетичні (2); холістичні та 

індивідуалістичні (3). Далі стверджується, що сьогодні соціальна реальність не є ареною, на 

якій панує порядок, стабільність, рівновага. Головною її характеристикою є нестійкість/ 

нерівноважність. Тому абсолютизація прогресу в сьогоднішніх умовах виглядає як теоретична 

помилка.

Отже, сучасне суспільство, як підкреслюється в дисертації, має прояв як нерівноважна 

соціальна система, яка змінюється за рахунок редукції комплексності соціальних структур. 

Водночас джерело соціальних змін криється в соціальній свідомості, в домінуючих (в 

свідомості) латентних підструктурах (кодах і смислах). Ці латентні підструктури інформують, 

спрямовують дії індивідів і груп, забезпечуючи тим самим життя суспільства. Водночас 

латентні підструктури становлять внутрішню (невидиму) сторону соціальних дій, які 

утворюються двома контекстами -  культурним і психологічним. Саме ці контексти 

обумовлюють випадковість дій. Випадкові дії, що накопичуються, виводять, своєю чергою, 

систему з рівноважного стану. Звідси макросоціальні зміни можна розглядати як сукупний 

результат індивідуальних і групових флуктуацій (відхилень), що беруть початок на мікрорівні 

соціальної взаємодії, на рівні латентних елементів дії.

Виходячи з цих теоретичних положень, автор дисертації характеризує сьогоднішнє 

українське суспільство як нерівноважну соціальну систему. Такий стан останньої 

супроводжується значним послабленням впливовості соціальних інститутів.

Сам інститут освіти може розглядатися як особлива соціальна практика, яка передбачає 

створення специфічних комунікацій і взаємодій, у межах яких формуються певні габітуси (П. 

Бурдье). Виникає питання, які саме габітуси може породжувати освітня практика, коли 

суспільство знаходиться в транзиті, в стані нерівноважності? Той же П. Бурдье вказував, що 

треба формувати габітуси на користь «свободи і творчості». В дисертації правильно



з
підкреслюється, що освітні практики, формування певних габітусів залежить від типу 

суспільств. Аналіз східних і західних моделей освітніх систем показує, що вони відрізняються 

специфікою освітніх практик і характеристиками габітусів, що породжують ці практики. Проте, 

як зауважує автор дисертації, жодна з вказаних моделей освітніх практик не продукує тих 

габітусів, які б відповідали високо динамічному суспільству.

На початку розділу 2, в якому розглядаються тенденції інституціональних змін в освіті та 

їх соціальні наслідки, увагу привертає поняття куррикулуму. В зв’язку з тим, що в сучасних 

дослідженнях освіти робиться наголос на вивченні знанієвих структур в освіті, вважається за 

необхідне здійснити поворот соціології до питань навчальних програм і того знання, яке вони 

містять. Західні соціологи (М. Янг) у цьому плані пропонують розвивати навіть окремий 

напрямок соціології, а саме «соціологію куррикулуму» (соціологію навчальних програм). При 

цьому доцільність звернення соціології до проблематики навчальних програм, того знання, яке 

за їх допомогою транслюється, способів і методів трансляції, пояснюється необхідність 

інтеграції теорії освіти та освітньої практики, забезпечення їх взаємодії. Крім того, як 

підкреслюється в дисертації, будь-яка програма створюється з метою управління, регламентації 

процеса управління навчальним процесом.

Загалом соціологія куррикулуму може показати шлях до якісних змін в освіті. З позицій 

системного підходу якісні зміни в освіті -  це ті, що відбуваються на рівні її власних системних 

властивостей. Інакше кажучи, якісні зміни в освіті -  це не тільки зміни змісту («що» 

транслюється), скільки зміни умов і способів трансляції інформації («як саме» транслюється), а 

також перетворення інформації на знання.

Соціологія куррикулуму підкреслює наскільки важливим є те, як саме здійснюється 

освітній процес. Вона приймає до уваги один дуже важливий факт: освіта має дві сторони -  

явну (видима педагогіка, офіційна навчальна програма, офіційний куррикулум) і неявну 

(невидима педагогіка, прихована навчальна програма, прихований куррикулум). Причому увага 

соціологів зосереджується, більшою мірою, на вивченні та дослідженні саме неявних 

(латентних) форм куррикулуму. Е. Гідденс у цьому плані вказує, що в навчальному закладі 

багато чому навчаються саме на неформальному (неявному) рівні. Наприклад, існує набір 

цінностей, установок і принципів, які транслюються в процесі навчання неявним чином, поза 

офіційною навчальною програмою. І це дає підставу для виділення двох форм освіти: явної 

(офіційної, формальної) і неявної (неофіційної, неформальної). Автор дисертації вважає, що 

вітчизняній соціології освіти зараз теж слід приділити увагу дослідженню питання прихованого 

куррикулуму.

В якості засобу здійснення якісних змін в освіті розглядається освітній дискурс, останній 

має прояв як соціально-комунікативна подія, що відбувається у процесі взаємодії того, хто



навчає, і тих, хто навчається. Автор дисертації стверджує, що освітній дискурс -  це засіб 

реалізації педагогічного впливу, за допомогою якого, через формування чи зміну певних 

диспозицій (кодів), здійснюється трансляція смислів і установок на розуміння соціальної 

реальності, ціннісних позицій.
Цікаво, що теоретико-методологічні передумови соціології куррикулуму дозволяють, як 

підкреслюється в дисертації, сформувати категоріально-понятійнй базис авторської «системно- 

кодової» концепції взаємодії суспільства та освіти. Ключовими поняттями зазначеної концепції 

виступають: суспільство як система, освіта як (під)система, самоорганізація та 

(само)відтворення системи, системні властивості системи, код, педагогічний вплив, педагогічна 

праця, куррикулум, неявна педагогіка, прихована навчальна програма, освітній дискурс 

(аудиторний, дисциплінарний, педагогічний), освітній простір навчального закладу, освітнє 

середовище, етос навчального закладу. І хоча більшість із представлених вище понять мають 

педагогічне «походження», їх соціологічна інтерпретація, наголошується в дисертації, цілком 

релевантна.

Особливе значення для системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти має 

поняття коду. Під кодом розуміється певна установка на смисли, на розуміння соціальної 

реальності, за допомогою якої відбувається редукція складності соціуму та її репрезентація у 

свідомості індивіда, що потім знаходить вираз у його соціальних діях. Фундаментальні зміни в 

суспільстві як соціальної системи, цілісність якої забезпечується процесами комунікації, 

починаються зі змін на рівні його найдрібніших (елементарних) часток -  кодів.

У цілому, як зазначається в дисертації, конструювання схеми взаємодії суспільства та 

освіти є спробою теоретико-методологічного синтезу, поєднання в рамках єдиної теоретичної 

конструкції макро- і мікрорівня соціологічного теоретизування суспільства як динамічної 

соціальної системи та ролі індивіда в цьому суспільстві. Останнє ґрунтується на взаємодії 

індивідів, соціальних груп, підсистем. Саме завдяки процесам взаємодії суспільство може 

змінюватися і розвиватися. Соціальна взаємодія -  це процес взаємного впливу людей і груп. 

Різновидом соціальної взаємодії є комунікація. З точки зору соціології, комунікація -  це не 

просто обмін інформацією за допомогою символів, але й опосередкований обмін смислами. 

Узагальнюючи, можна уявити весь механізм зміни суспільства як заснований на взаємодії, 

взаємному впливі, взаємній зміні його підсистем. Але тими найдрібнішими складовими, що 

скріпляють всі частини цього механізму, є, як уже зазначалося, коди.

У розділі 3 дисертації представлені результати верифікації системно-кодової взаємодії 

суспільства та освіти. Як підкреслюється в дисертації, ця верифікація здійснюється із 

застосуванням нетрадиційного підходу до дослідження світи. Йдеться про використання
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нетрадиційних для вітчизняної соціології методів дослідження (ситуативні тести, дискурс- 

аналіз, експеримент та інші). При цьому перевірялись декілька гіпотез.

Ось одна із них: результативність (вторинної) педагогічної праці буде тим вище, чим 

більш повно вона відтворює умови комунікації, що сприяють зближенню когнітивних і мовних 

кодів тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Потужним чинником гальмування/ інтенсифікації 

цього зближення є специфіка вторинної педагогічної праці, зокрема ступінь її авторитарності 

чи демократичності. Результати емпіричної верифікації підтверджують цю гіпотезу. Виявилося: 

чим демократичнішим є той, хто навчає, тим вищою є імовірність зазначеного зближення кодів 

(учителів і учнів, викладачів і студентів). ,

Узагальнення отриманих емпіричних даних дозволило здійснити шерег наступних 

висновків: 1) взаємозв’язок успіхів в освіті та соціального походження обумовлюється 

специфікою освітнього дискурсу; 2) в процесі освіти, за допомогою освітнього дискурсу 

(зокрема, дисциплінарного та педагогічного), відбувається засвоєння тими, хто навчається, 

експертної культури (навчальної дисципліни), її привілейованих знаків, а разом з тим і 

впровадження у їх свідомість смислів та ідей, що складають сприйняття реальності та 

виступають як внутрішня (невидима) підстава соціальної дії; 3) освітній дискурс є не тільки 

засобом культивування експертної культури, а й зміни свідомості тих, хто навчається, їх 

світосприйняття, самосприйняття, установок та розуміння соціальної реальності.

На підставі висновків, отриманих за результатами верифікації системно-кодової концепції 

взаємодії суспільства та освіти, емпіричної перевірки основних параметрів відповідної 

концептуальної схеми, в дисертації виводяться принципи розробки ефективних освітніх 

технологій. Особлива увага приділяється одній з таких технологій -  інжинірингу освітнього 

простору навчального закладу. Проаналізовані також можливості практичної реалізації цієї 

технології за напрямками проектування і структурування освітнього середовища, навчальних 

програм та освітнього дискурсу, застосування рефреймінгу як субтехнології розвитку кодів.

У загальних висновках дисертації окреслюються та уточнюються основні положення 

авторської системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, зміни суспільства через 

освіту, розробленої на основі теоретико-методологічного синтезу і результатів емпіричних 

досліджень.

Тепер щодо моєї оцінки тексту дисертації. З рамого початку хочу підкреслити, що дана 

дисертаційна робота є оригінальним здобутком вітчизняної соціологічної науки. Бо в 

соціологічній літературі переважно висвітлювались масштаби і глибина впливів на освіту таких 

інститутів суспільства, як держава, економіка, політика, право, культура. Останнім часам стали 

приділяти увагу також впливам (на освіту) з боку мас-медіа і церкви. Водночас питання про 

зворотний вплив освіти на суспільство в цілому майже не ставилося. І.С. Нечітайло це питання
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поставила саме тоді, коли вимоги і виклики часу загострюють взаємодію інституту світи з 

іншими інститутами суспільства. Пошук релевантних відповідей щодо зворотного впливу 

освіти на суспільство породив нетривіальну системно-кодову концепцію взаємодії суспільства і 

освіти.
Загалом текст дисертації справляє приємне враження високим рівнем теоретико- 

методологічного забезпечення складного дисертаційного матеріалу. Вузлові питання 

дисертації, які представлені в трьох її розділах, адекватно висвітлюються з урахуванням 

акумульованого дослідницького досвіду, відповідних міждисциплінарних напрацювань і 

можливостей макро- мезо- мікроаналітики.

Особливу зацікавленість викликає потенціал соціології куррикулуму, роль і функції якого 

в освітньому процесі повинні неодмінно зацікавити наших соціологів освіти. Теж саме 

стосується концептів коду, габітуса, смислу, цінності, які так чи так обґрунтовують і>>
направляють дії індивідів, соціальних груп, підсистем (інститутів) суспільства.

Найвагомішим науковим здобутком автора дисертації є, на мій погляд, сформована 

системно-кодова концепція взаємодії суспільства і освіти, яка дозволяє вирішити важливу 

наукову проблему, пов’язану з оптимізацією сьогоднішнього стану інституту освіти, її 

здатності адекватно відповідати на виклики і вимоги часу, на актуальні потреби індивіда і 

соціуму. Еврістична цінність зазначеної концепції полягає в тому, що вона є не тільки 

нетривіальною абстрактно-логічною побудовою, але й креативним методологічним 

конструктом, який може сприяти переходу від теоретико-соціологічних напрацювань до 

освітньої практики. В цьому плані матеріали дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для розробки прикладних програм зі створення проектів і механізмів щодо 

реформування інституту освіти, підвищення якості освітньої практики, підготовки науково- 

педагогічних кадрів, вдосконалення навчальних програм на різних рівнях освіти, розробки 

ефективних освітніх технологій. Окрім того, положення і висновки дисертаційної роботи 

можуть бути використані в навчальному процесі вищої школи, наприклад, у курсах лекцій 

соціології куррикулума, неявної педагогіки, прихованої навчальної програми тощо.

Мої зауваження й побажання щодо змісту даної дисертації. Принципових зауважень у 

мене немає. В тексті дисертації зустрічаються, правда, «дрібненькі» редакційні і стильові 

огріхи (див. с. 112, 144, 149, 185, 260), невеличкі повтори (с. 200, 202), певні тавтологічні 

вирази («структура структурує», «дія над взаємодією» тощо).

Є побажання (на майбутнє) щодо тематичних розробок сучасної соціологічної освіти. Я 

раджу автору дисертації звернути увагу на компетентнісну проблематику в соціології. Зараз 

вона стає дуже актуальною саме в соціологічній науці. Німецький соціолог Джон Ерпенбек 

видав у 2016 р. книжку (у співавторстві) під назвою «Зупини катастрофу компетентності», де
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він вважає, що сьогоднішня освіта в Німеччині веде до катастрофи компетентностей. До речі, 

габітус П. Бурдье, згідно теорії компетентностей, є складова компетентності, а не навпаки. 

Парламент Євросоюзу у 2006 р. прийняв як рекомендацію для всіх країн-членів ЄС невеличкий 

каталог ключових компетентностей (8) для впровадження їх в життя. Ми, як соціологи, повинні 

звернути на це увагу і ґрунтовно вивчити дане питання.

Загальний висновок наступний.

Дисертаційна робота Нечітайло Ірини Сергіївни «Системно-кодова концепція взаємодії 

суспільства та освіти» є самостійним завершеним науковим дослідженням. Дисертація 

виконана у відповідності до вимог ДАК МОН України, зокрема пп. 1Q, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2023 року 

№567, які висуваються до докторських дисертацій. Її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 -  спеціальні та 

галузеві соціології.

Офіційний опонент:

головний науковий співробітник

Інституту соціології НАН України, г
(

доктор філософських наук, професор А.О. Ручка
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертацію Нечітайло Ірини Сергіївни 
«Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти»

подану на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 
за спеціальністю 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології

Актуальність теми дисертаційного дослідження

Тенденції розвитку сучасного суспільства тісно пов’язані з новими 

стратегіями, які базуються на знаннях, інформації, високоефективних 

технологіях. Реалізація цих стратегій потребує реформації всіх соціальних 

інститутів, в тому числі й інституту освіти, одне з головних призначень якого 

на сьогоднішній день полягає в формуванні здатності (як окремих індивідів, так 

і соціальних груп, спільнот) «переробляти» інформацію Н а  знання та 

використовувати ці знання для власного розвитку і на користь суспільства.

Утім освіта, як і будь який соціальний інститут як утворення, що 

формувалося протягом багатьох століть, є досить «консервативним», прагне до 

сталості і занадто повільно змінюється, з огляду на надвисоку динаміку змін 

навколишнього середовища. Саме такою невідповідністю пов’язані основні 

проблеми сучасної системи освіти, невідповідність результатів освіти потребам 

індивіда та суспільства. У розв’язанні цієї проблеми особливого значення 

набуває саме соціологічний підхід, застосування якого вирішує важливе 

завдання цілісного теоретичного осмислення взаємодії суспільства та освіти, 

логіки взаємних змін суспільства та освіти. Здобувачка спрямовує свої наукові 

зусилля на вирішення цього завдання, у чому і полягає актуальність її 

дисертаційного дослідження.

Реформи, що сьогодні відбуваються в освіті, потребують наукового 

переосмислення процесів, що відбуваються в суспільстві в цілому. Соціологія і, 

зокрема, така її галузь як соціологія освіти, має всі підстави, щоб слугувати 

надійною теоретико-методологічною основою для здійснення такого 

переосмислення. Для цього сучасна соціологія освіти потребує внутрішньої 

інтеграції, якій сприятиме створення таких концепцій, що на високомуАувні

Відділ діловодства та архіву 
*>їаського національного університету
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узагальнення розкривають та пояснюють ті зв’язки і закономірності, що 

виникають та існують між суспільством як соціальною системою та освітою як 

його підсистемою.

Виходячи з зазначеного вище, вважаю, що дисертаційне дослідження 

Нечітайло Ірини Сергіївни «Системно-кодова концепція взаємодії суспільства 

та освіти», присвячене створенню концепції взаємодії (взаємної змінності, 

взаємного впливу) суспільства та освіти, є актуальною завершеною науковою 

працею.

Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації відповідає вимогам, а їх 

доведення підпорядковується чіткій доказовій лінії. Мета дисертаційної роботи 

відповідає заявленій темі, а її структура відтворює логіку вирішення основних 

дослідницьких завдань. Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та 

освіти, запропонована здобувачкою, є науковим результатом, отриманим на 

основі: вивчення та аналізу наукової літератури; узагальнення теоретичних 

положень та практичного досвіду; обробки й аналізу даних емпіричних 

досліджень, у тому числі й самостійно проведених здобувачкою.

Підхід дисертантки до розробки авторської концепції, верифікація її 

основних положень за результатами проведених емпіричних досліджень 

вважаємо такими, що відрізняються достовірністю і повнотою.

Авторка дисертації виносить на захист отримані нею одноосібно 

висновки, що визначають новизну і складають предмет захисту.

Конкретизуючи зазначене вище, вважаю за необхідне вказати на наступні 

наукові здобутки, отриманні І. С. Нечітайло в результаті роботи над основними 

розділами її дисертації, що визначають новизну і складають предмет захисту.

Перший розділ «Суспільство та освіта: аналітичний огляд вітчизняних та 

зарубіжних досліджень взаємозв’язку інституціональних систем» присвячено 

аналізу класичних та сучасних соціологічних теорій соціальних змін, розгляду 

форм і факторів змін, що відбуваються в суспільстві на соцієтальному рівні, 

характеристиці змін сучасного українського суспільства, а також аналізу



процесів, що відбуваються у системі освіти внаслідок мінливості сучасного 

соціуму. Теоретизування в рамках першого розділу дисертації розгортається в 

макросоціологічній площині. В цьому розділі на основі аналізу класичних і 

сучасних теорій соціальних змін визначені перспективи теоретико- 

методологічного синтезу окремих теоретичних положень, придатних для опису 

та пояснення сутності і факторної обумовленості тих змін, що відбуваються у 

сучасному суспільстві [с. 71, 78, 107, 180], розкрито характер змін, які 

відбуваються в українському суспільстві (як суспільстві певного типу) 

[с. 81-82, 108], охарактеризовані зміни в освіті, які є наслідком системних змін, 

що відбуваються у сучасному суспільстві [с. 108-117]. На цій основі 

конкретизовані найбільш плідні наукові підходи та ідеї для розробки авторської 

концепції, що пояснювала б взаємообумовленість змін у суспільстві та освіті, 

розкривала б механізм зміни суспільства через освіту. У якості таких підходів 

визначені неофункціоналізм та постструктуралізм (зокрема, використовуються 

та розвіваються ідеї Дж. Александера. П. Бурдьє та ін .) [с. 134-135].

У другому розділі дисертації «Тенденції інституціональних змін в освіті 

та їх соціальні наслідки» здійснено соціологічну концептуалізацію 

куррикулуму, що дозволило здобувачці, по-перше, визначити перспективи 

оптимального поєднання традицій та інновацій у вітчизняній системі освіти, а 

по-друге, з'ясувати, якою саме має бути освітня практика, щоб відповідати 

потребам людей і суспільств, в якому вони живуть [с. 143-144, 146, 154-155, 

274]. При цьому авторська логіка розгортається у площині мезорівня взаємодії 

суспільства та освіти.

З’ясовуючи, якою саме має бути сучасна освітня практика, дисертантка 

приділяє особливу увагу розгляду та концептуалізації неявних форм взаємодії 

учасників освітнього процесу неявній педагогіці та прихованій навчальній 

програмі. Зауважу, що, здійснюючи таку концептуалізацію, авторка балансує на 

перетині психології, педагогіки та соціології, утім, здається, їй вдалося 

виокремити та показати соціологічний зміст цих освітніх феноменів, які в 

сучасній соціології є недостатньо дослідженими. Соціологічна інтерпретація



неявної педагогіки та прихованої навчальної програми полягає в їх розгляді, по- 

перше, як особливих форм соціальної взаємодії і, по-друге, як таких, що 

утворюють неформальну складову освітньої практики [с. 182-183]. 

Сформульовані соціальні функції неявної педагогіки та прихованої навчальної 

програми [с . 183], що велике практичне значення, оскільки розкриває механізм 

управління процесом «виховання на цінностях» тощо.

Особливу увагу здобувачка приділяє освітньому дискурсу, формулюючи 

його соціологічну інтерпретацію як «соціально-комунікативної події, що 

відбувається у процесі взаємодії того, хто навчає, і того (тих), хто навчається, у 

результаті їх взаємно спрямованих комунікативних дій та уможливлюється в 

умовах певного соціального контексту -  спеціально організованої освітньої, 

навчально-педагогічної ситуації...» [с. 226]. Новаторство І. С. Нечітайло 

полягає в доведенні та аргументації ролі та соціального значення освітнього 

дискурсу як реально діючого практичного засобу здійснення якісних змін в 

освіті.

Підкреслюю, що основні новаторські здобутки І. С. Нечітайло 

зосереджені саме в другому розділі дисертаційної роботи, оскільки в ньому 

розкривається суть авторської системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти, конструюється концептуальна схема, яка розкриває 

логіку основних положень цієї концепції, а в інструментальному плані дозволяє 

дослідити взаємообумовленість процесів, що протікають у суспільстві та освіті 

[с. 266-270]/-

У третьому розділі дисертації «Верифікація та перспективи практичної 

реалізації системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти» 

представлені результати емпіричної перевірки основних гіпотез, що були 

закладені у розроблену здобувачкою концептуальну схему системно-кодової 

концепції взаємодії суспільства та освіти. Верифікацію здійснено на основі 

даних емпіричних досліджень, проведених як зарубіжними вченими 

(Б. Бернстайном, П. Бурдьє і Ж.-К. Пассероном та ін.), так тих, що проведені 

самою здобувачкою [с. 303, 329, 336, 343, 343]. При цьому досить виразно



простежується новаторський підхід здобувачки, яка не просто «позичає» 

методи, але доопрацьовує їх, адаптуючи до завдань виявлення та дослідження 

латентних складових соціальної взаємодії учасників освітнього процесу. Досить 

доречним та цілком виправданим вважаю звернення авторки до використання 

ситуативних тестів та якісних методів збору даних, оскільки процеси 

кодування, формування фреймів та закладання смислів, які відбуваються 

латентно, на можливо дослідити, використовуючи традиційні для соціології 

опитувальні методики.

Велике науково-практичне значення мають сформульовані здобувачкою 

положення щодо перспективи впровадження сучасних освітніх технологій, 

ефективних за сучасних соціальних умов [с. 361, 368, 372]. Ці положення 

виведені на основі висновків, що є результатом емпіричних досліджень з 

верифікації авторської системно-кодової концепції взаємодії суспільства та 

освіти. Своїм змістом вони демонструють перспективи практичного 

використання цієї концепції, що на мою думку, є вкрай важливим, оскільки в 

соціологічній науці, яку відрізняє різноманіття підходів та концепцій, їх 

розробникам далеко не завжди вдається показати, для чого саме та чи інша 

концепція розроблялась і як. саме її розробка наближає до вирішення тієї чи 

іншої реально існуючої соціальної проблеми.

Вважаю, що найбільш вагомий результат дисертаційного дослідження 

І. С. Нечітайло полягає у розробці системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти. Цей результат конкретизується у наступних положеннях:

-  розкрито взаємну зв’язність змін, що відбуваються в суспільстві та 

освіті як соціальних системах, здійснено обґрунтування системних 

властивостей освіти, що посилюють ступінь її автономії і здатність впливати на 

навколишній світ (суспільство) та його соціальний порядок [с. 388];

-  обґрунтовано роль кодів як мікрорівневих латентних складових 

соціальної (взаємо)дії, які створюють основу для певного когнітивного стилю 

та певного локусу контролю, а разом із тим -  габітусу певного типу, що



забезпечує здатність підтримувати самоорганізаційний соціальний порядок [с. 

387,371-372,391-392];

-  розкрито сутність освіти як особливої соціальної практики, що створює 

умови для специфічних комунікацій, в межах яких формуються певні 

диспозиційні комплекси, габітуси, що структурують, продукують і 

організовують практики і уявлення індивідів [с. 270-271];

-  розроблено концептуальну схему, граничні рівні якої представлені 

макрорівневою взаємодією суспільства як соціальної системи, що комунікує, та 

освіти як комунікаційної (під)системи і мікрорівневою взаємодією на рівні 

когнітивних та мовних кодів як найдрібніших елементів будь-якої соціальної 

системи [с. 266-270]. Зауважу, що створену авторкою концептуальну схему 

цілком можливо розглядати як методологічний конструкт, що відкриває шляхи 

логічного переходу від соціологічної теорії освіти до освітньої практики, до 

вирішення актуальних проблем сучасної освіти. Розроблена концептуальна 

схема задумана здобувачкою як динамічна конструкція, яка розкриває в 

спрощеному вигляді специфіку взаємодії суспільства та освіти, що не просто 

змінюються, а змінюються взаємно. Ця схема є цікавою і науково цінною, 

оскільки відповідає перехідному стану сучасного українського соціуму. В її 

основу лягли модерний проект Н. Лумана і постмодерний П. Бурдьє. 

Посилаючись на П. Бурдьє, дисертантка активно використовує (постмодерні) 

поняття соціального простору, поля, дискурсу та ін. Утім, вона не 

відмовляється від (модерних) понять системи і суб'єкта. Зокрема, щодо 

суб'єкта, то вона погоджується з JI. Сокурянською та деякими іншими 

сучасними соціологами, наголошуючи, що в умовах трансформації, з 

урахуванням ознак постмодерну, що проявляються в сучасному суспільстві, 

зростає роль кожної людини як суб'єкта соціальних змін, а слід за цим 

уможливлюється і зростання суб’єктності соціальних груп. Найважливішу роль 

у становленні суб'єктності відіграє розвиток творчого потенціалу індивідів [с. 

251].



-  обґрунтовано визначальні принципи сучасних освітніх технологій 

[с. 360-361];

-  удосконалено понятійний апарат соціології освіти з метою його 

адаптації до завдань соціологічного мікро-макросинтезу. А саме, в дисертації 

аргументовано доречність введення до обігу соціології освіти понять, які 

характеризують взаємодію учасників освітнього процесу, розкривають її 

специфіку («прихована навчальна програма» [с. 182-183], «освітній дискурс» [с. 

226], «етос навчального закладу[с. 260] та ін.), що відкриває перспективи 

теоретико-методологічного синтезу в межах галузі, посилення її практичної 

значення.

-  удосконалені методи соціологічного дослідження процесів відтворення 

культури та соціальної структури через освіту, зокрема, завдяки авторській 

реконструкції та адаптації до цілей соціологічного дослідження ситуативних 

тестів [с. 303-328], методів дискурс-аналізу [с. 336-342], експерименту 

[с. 353-358] та ін;

-  розвиток ідей та теорій відомих зарубіжних соціологів. А саме, 

дисертанткою були уточнені закладені Б. Бернстайном уявлення про роль кодів 

як чинників відтворення соціально-класової нерівності через освіту [с. 362-363]. 

Окрім того, дисертанткою були розвинені уявлення про габітус (у розумінні 

габітусу відповідно до теорії П. Бурдье), здійснено спробу операціоналізації 

поняття габітусу через представлення його характеристик як таких, що 

залежать від ступеня складності когнітивного коду його носія, що складає 

основу для певного когнітивного стилю та певного локусу контролю [с. 371- 

372].

Дисертаційна робота та автореферат написані з використанням наукового 

стилю мовлення, що відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. Зміст роботи свідчить про фахову обізнаність 

дисертантки, демонструє її високий науковий рівень і здатність презентувати 

результати власних досліджень. Викладення отриманих І. С. Нечітайло 

наукових положень та висновків є логічним, послідовним та змістовним.



Значущість дослідження для науки і практики, впровадження 

наукових результатів, напрями їх подальшого використання. Положення 

дисертаційного дослідження використані в розробці комплексної теми науково- 

дослідної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія»: «Формування інтелектуального потенціалу суспільства в 

умовах сучасних соціальних трансформацій» (ГР № 0111U000011), а також в 

рамках теми науково-дослідної роботи кафедри соціології: «Безперервна освіта 

як головний чинник оновлення освітніх систем у сучасному світі» (ГР № 

Oil 1U001818).

Основні положення дисертації І. С. Нечітайло обговорювались на 

теоретичних, теоретико-методологічних і методичних семінарах кафедри 

соціології Харківського гуманітарного університету «Народна українська 

академія», основні висновки, пропозиції та рекомендації були представлені на 

46 всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, протягом 2009-2017 

pp., серед яких ті, що проводилися в Україні, Білорусі, Польщі, Чехії та ін.

Практична цінність розробленої здобувачкою концептуальної схеми, що 

містить основні положення авторської системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти полягає у тому, що вона містить змінні параметри та 

показує, як (і яка саме) зміна цих параметрів призводить до зміни освітньої 

практики, що впливає на характер та зміст виконуваних освітою соціальних 

функцій. Таке знання про зміну параметрів створює підґрунтя для розробки і 

впровадження у практику дієвих освітніх моделей, представлених у вигляді 

набору конкретних операцій, орієнтованих на посилення функціональності 

освіти.

Положення та висновки дисертаційної роботи застосовувалися 

здобувачкою і можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні 

таких навчальних дисциплін, як: «Загальна соціологічна теорія»; «Теорія 

соціальних змін»; «Соціологія освіти»; «Соціологія знання»; «Соціологія 

молоді»; «Соціологія особистості»; «Соціологія дитинства»; «Сучасні соціальні 

нерівності».



Положення про принципи розробки сучасних освітніх технологій, 

інжинірингу освітнього простору навчального закладу як однієї з них 

використовувалися здобувачкою і можуть бути використані для удосконалення 

програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних і педагогічних кадрів.

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в якості 

теоретико-методологічної бази для розробки державних програм зі створення 

механізмів реформування інституту освіти, підвищення якості освіти, 

підготовки педагогічних кадрів, для вдосконалення освітніх програм на різних 

рівнях освіти, налагодження наступності між цими рівнями, а також для 

розробки сучасних освітніх технологій.

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження в 

опублікованих працях. Дисертаційне дослідження І. С. Нечітайло є 

завершеною науковою працею. Результати дисертаційного дослідження 

викладено у 80 публікаціях, серед яких: 1 одноосібна монографія обсягом 

34,5 д. а., 10 розділів у 7 колективних монографіях (з яких 2 видані за 

кордоном), 34 статті у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, з яких 26

-  у спеціалізованих виданнях з соціологічних наук; 1 0 - у  наукових виданнях, 

що входять до наукометричних баз даних (РІНЦ, SCOPUS, ScholarGoogle, 

OAJI, CiteFactor, Index Copernicus); 35 -  матеріали конференцій. Основні 

положення дисертації і зміст автореферату є ідентичними. Опубліковані 

наукові праЦі та автореферат дисертації достатньо повно відображають основні 

положення дисертаційної роботи.

Дискусійні положення та зауваження

Оцінюючи докторську дисертацію І. С. Нечітайло як роботу завершену, 

підготовлену на високому науково-теоретичному рівні, яка має теоретичну і 

практичну значущість для вирішення проблем, що існують як в соціології 

освіти, так і в сфері освіти, вважаю за необхідне висловити деякі зауваження:

1. На мою думку, досить спірними і дещо перебільшеними є міркування 

дисертантки про загрози віртуалізації освіти [с. 110]. Адже



віртуалізаціє є об’єктивним та незворотним процесом сьогодення, що 

потребує відповідних змін і у освітніх практиках. На мою думку, не 

стільки сама віртуалізація, скільки її ігнорування несе більше загроз 

для сучасної системи освіти.

2. В рамках теоретичної частини дисертаційної роботи здобувачка 

розглядає та аналізує велику кількість класичних та сучасних теорій 

соціальних змін, утім поза її увагою залишається теорія мережевого 

суспільства М. Кастельса, яка, на мою думку, досить гармонійно 

вписується в зміст та загальну логіку вибудовування теоретико- 

методологічної основи дисертації.

3. Здобувачкою самостійно проведені досить цікаві емпіричні 

дослідження, які не мають аналогів в вітчизняній соціології, що, на 

мою думку, потребує більш ґрунтовного та детального опису 

методології та методів цих досліджень, ніж це було зроблено в тексті 

дисертації.

4. Проте, незрозумілим залишився той факт, що здобувачка майже не 

використовувала результати досліджень, проведених Харківським 

гуманітарним університетом «Народна українська академія», який 

спеціалізується на дослідженнях в сфері освіти, є експериментальним 

майданчиком з відпрацювання модуля безперервної освіти, має багато 

унікальних освітніх розробок, заснованих саме на власних емпіричних 

дослідженнях.

Зазначені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

дисертаційного дослідження і мають скоріше рекомендаційний характер.

Загальний висновок про відповідність роботи встановленим вимогам

Аналіз тексту дисертації, автореферату і публікацій дозволяє зробити 

загальний висновок про самостійність, завершеність та високий науковий 

рівень дисертаційної роботи І. С. Нечітайло, результати якої є актуальними, 

теоретично і практично значущими.



Результата дисертаційного дослідження свідчать про широку обізнаність 

та високий професійний рівень здобувачки, вільне володіння науковим 

апаратом і методикою наукового аналізу. Вони характеризуються новизною та 

вирішують важливу наукову проблему.

Таким чином, дисертація Нечітайло Ірини Сергіївни «Системно-кодова 

концепція взаємодії суспільства та освіти», подана до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 -  

спеціальні та галузеві соціології, є самостійним науковим дослідженням, що 

повністю відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567 (зі змінами), а її авторка заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 -  спеціальні та 

галузеві соціології.
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Відгук
офіційного опонента Онищука Віталія Михайловича на докторську 

дисертацію Нечітайло Ірини Сергіївни 
«Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти» 

представлену в спеціалізовану Вчену Раду Д 26.001.30 в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового 
ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 -  спеціальні

та галузеві соціології

Актуальність теми. Кволе економічне зростання, що переривалося 
глибокими економічними кризами, стало для України сумною реальністю 
останнього десятиліття. Це призвело до поглиблення відставання у розвитку 
всіх сфер життєдіяльності суспільства, як наслідок -  у взаємодії суспільства 
та освіти. Посилення такої взаємодії потребує цілісного теоретичного 
осмислення, осягнення логіки, суспільних змін та запровадження і 
здійснення дієвих реформ. Про необхідність реалізації такої стратегії, всі 
складові якої було б підпорядковано прискоренню зв’язків та двосторонньої 
комунікації між суспільством та освітою говорить дисертантка Нечітайло І. 
С. Уже після прийняття представленої роботи в Спеціалізовану Вчену Раду 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Міністерством освіти і науки України, затверджено- таку комунікаційну 
стратегію на 2017-2020 pp., концепцію, яку обґрунтовує дисертантка. Ї ї  

дослідження в тренд і розвитку суспільства, освітньої політики і підтримки 
реформ.

На відміну від попередніх своїх досліджень (а їх є більше 75) цієї 
проблеми, Нечітайло І. С. значно розширила ареал осягнення проблематики 
взаємодії суспільства та освіти, залучивши інституційні зміни в освіті, їх 
соціальні наслідки, верифікацію і перспективи практичної реалізації цієї 
концепції, а також соціальні технології їх здійснення.

Тематика, яка пов’язана з комунікаційною стратегією взаємодії 
суспільства та освіти у різних її вимірах, знаходиться на перетині багатьох 
наукових дисциплін. Авторка пропонує оригінальний соціологічний перехід і 
залучає до розгляду системно-кодової концепції взаємодії вітчизняні, 
зарубіжні та власні дослідження. Ця техніка є суттєвою складовою сучасного 
дослідника, що передбачає крім доброго володіння соціогуманітарним 
матеріалом, наявність оригінального самостійного вільного мислення.' 
Оригінальність, самостійність, свобода мислення властиві і авторці даного 
дослідження, яка занурює нас у справжню ' ' " , де з

Відділ діловодства та архіву 
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одного боку ставляться фундаментальні питання про онтологічні основи і 
передумови взаємодії, а з другого -  здійснюється тонке феноменологічне 
чеканування обраної проблематики.

Ключова роль саме освіти у процесах розвитку суспільства зумовлена її 
специфікацією підготовки стратегічного ресурсу для суспільства 
професійних кадрів. Вона є акумулятором і транслятором соціокультурних 
цінностей, середовищем для формування стержня суспільства. Все це дійсно 
актуалізує звернення до пошуку шляхів взаємодії суспільства та освіти, 
виявлення чинників та механізмів її функціонування. Однак, саме 
соціологічний дискурс щодо проблем взаємодії цих інституцій, на відміну від 
управлінського, педагогічного у вітчизняній науці в достатній мірі ще не 
розгорнутий, тому тема дисертаційної роботи І. С. Нечитайло, без сумніву, є 
і актуальною, і своєчасною в контексті вирішення даної проблеми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій, 
сформульованих у  дисертації, їх достовірність.

Підхід дисертантки до вирішення проблем соціологічного аналізу в 
конструюванні концептуальної схеми взаємодії суспільства та освіти 
визначається фундаментальністю, ґрунтовністю дослідження. Вдало 
сформульовані І. С. Нечітайло мета і завдання дослідження, які відповідають 
заявленій темі і логічно вибудовані так, щоб виокремлене поле соціологічних 
дискусій стосовно розкриття логіки основних положень узагальнюючої 
системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти було 
представлено комплексно і системно.

На думку опонента, слід звернути увагу на емпіричну базу 
дослідження, його ґрунтовну опору на багаторічні напрацювання Харківської 
соціологічної школи, яка, зокрема, спеціалізується на цьому напрямку 
наукового пошуку. Авторка брала участь у галузевих регіональних та 
локальних дослідженнях і експериментах в місті Харкові, науково-дослідних 
темах Харківського гуманітарного університету «Народна українська 
академія» [с. 8], використовувала показники подібних досліджень, що 
суттєво підвищує значущість багатьох положень дисертації, захист яких і є 
підсумком серйозної роботи дисертантки, як теоретика і практика. Усе це 
дало підставу дисертантці на основі обраних аспектів проблеми дати такі 
формулювання наукової новизни дослідження, які дають важливість 
визначити його як новий напрям у межах спеціальності 22.00.04 -  спеціальні 
та галузеві соціології. Дисертаційне дослідження оформлене відповідно до 
встановлених вимог і дозволяє чітко фіксувати новизну підходу авторки до 
розкриття системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти на 
підставі цілісного наукового осмислення як позитивних, так і руйнівних



процесів в українському суспільстві і освітній політиці держави. Впродовж 
теоретичного викладення матеріалу червоною ниткою проходить 
взаємозумовленість, взаємозалежність суспільства від освіти і навпаки.

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 
вказати на наступні результати, що є концептуальним стрижнем дослідження 
і мають вагому наукову новизну. По-перше, запропоновано концептуальну 
схему взаємодії суспільства, як відкритої та динамічної -соціальної системи і 
освіти як його підсистеми, особливої соціальної практики, на рівні 
когнітивних та мовних кодів, де обґрунтована роль кодів як складових цієї 
взаємодії і розкрито зв'язок змін у суспільстві та відповідно в освіті, яка 
зберігає свою відносну автономію і має здатність впливати на суспільство, 
його інституції та соціальний порядок [с. 249, 266-269]. Можемо 
констатувати, що розроблена схема відповідає поставленій меті та 
дослідницьким завданням дисертантки.

По-друге, авторка зробила важливий крок щодо удосконалення 
категоріально-понятійного апарату соціологічної науки, зокрема соціології 
освіти, ввівши до наукового обігу ряд понять. Оригінально 
операціоналізувала поняття. «габітус», через представлення його 
характеристик як залежних від ступеня складності когнітивногО коду його 
носія [с. 371-372]. Розрізнила феномен неявної педагогіки та прихованої 
навчальної програми як таких, що складають неформальну сторону освітньої 
практики і сприяють засвоєнню суб’єктами навчального процесу певних’ 
цінностей та соціальних ролей, що допоможуть молодим людям (дітям, 
учням, студентам) в майбутньому стати щасливими громадянами України і 
конкурентно-спроможними у світі XXI століття [с. 181-182]. Авторка 
просуває меседж, що в освітньому дискурсі виграють всі члени суспільства -  
хто навчається, хто навчає -  реалізатори реформ.

По-третє, вдалим виявився вибір теоретичної основи роботи, що 
полягає у розробці соціологічної концепції, яка пояснює логіку взаємних змін 
суспільства та освіти на різних рівнях соціальної взаємодії, їх взаємну 
зв’язаність та взаємообумовленість, а також зв’язки в самій системі освіти. 
Цю концепцію авторка дисертації називає системно-кодовою і винесла її у 
заголовок роботи. Повторюємо, що вдалим виявився вибір у можливості 
системного вивчення обраної проблеми, зокрема і аналізу на мікро-, мезо-, 
макрорівнях соціальної взаємодії [с. 231, 233, 240-243].

Слід визначити обґрунтованість наведених дисертанткою висновків,, 
які базуються на грамотному використанні як загальнонаукових, так і 
соціологічних методів дослідження. Нове наукове знання отримано 
дисертанткою завдяки авторській реконструкції та адаптації до цілей



соціологічного дослідження ситуативних тестів, методів дискурс-аналізу та 
експерименту і таким чином їй вдалося виявити та дослідити латентні 
структури, які лежать в основі взаємодії учасників освітнього процесу. У 
межах дисертаційної роботи були застосовані кількісні та якісні методи 
отримання соціологічної інформації [с. 302-358]. Все це дозволило провести 
ґрунтовний, як теоретичний, так і емпіричний аналіз наукової проблеми.

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних 
джерел та додатків; воно оформлено відповідно до встановлених вимог і 
дозволяє чітко фіксувати новизну підходу авторки до теоретико- 
соціологічного аналізу системно-кодової концепції взаємодії суспільства та 
освіти. Дисертація вдало структурована, викладання змісту роботи ведеться 
логічно, послідовно, досить аргументовано.

У першому розділі «Суспільство та освіта: аналітичний огляд 
вітчизняних та зарубіжних досліджень взаємозв’язку інституціональних 
систем» дисертантка розглядає різні моделі змін суспільства як процесу 
перетворення соціального порядку і як ці зміни впливають на процеси, що 
відбуваються в освіті, яку авторка розглядає як особливу соціальну практику, 
що передбачає створення специфічних комунікацій і взаємодій, способів 
узгодження і оформлення соціальних смислів і дій в межах яких формуються 
габітуси свободи і творчості, що відображаються в різних моделях освітніх 
систем. Відмінності між цими моделями (Східної, Західної) відображені в їх 
навчальних програмах [с. 124-130].

Соціологічна концептуалізація навчальної програми з’ясовується в 
другому розділі, який називається «Тенденції інституціональних змін в освіті 
та їх соціальні наслідки». І дуже справедливо авторка підкреслює, що 
спровокувати помітні позитивні зміни в суспільстві можуть тільки якісні 
зміни в освіті. Викликають дослідницький інтерес чисельні положення 
розділу, зокрема, твердження авторки щодо розгляду освіти як елемента 
системи соціальних відносин, що взаємодіє з іншими елементами -  
інститутами суспільства -  ринком праці, культурою, наукою тощо, їхніх 
функціональних взаємодій. Освіта визначається нею як взаємодія різних 
соціальних суб’єктів суспільства, яка певним чином організована, для 
досягнення цілей і виконання завдань навчання, виховання, розвитку 
інтелекту, професійної, підготовки і соціалізації. Для ілюстрації якісних змін 
в освіті авторкою представлені революційні сценарії західних соціологів- 
педагогів [с. 192-207]. В якості теоретико-методологічної основи 
впровадження якісних змін розглядається соціологія куррикулуму, що є 
відносно новою течією західної соціологічної думки та наповнює



специфічним соціологічним змістом такі поняття, як: знання, навчальна 
програма, освітній дискурс, освітні практики, засоби, методи та прийоми, що 
формують/соціалізують особистість, певні світоглядні, ідеологічні установки 
і можуть схилити вихованців у бік домінування певної точки зору [с. 154- 
156]. Було б добре якби авторка розробила куррикулум для українців, що 
навчаються в проблемних регіонах для формування української ідентичності.

Авторка фіксує неформальну складову освітніх практик, що незалежно 
від формального змісту транслює цінності, норми, диспозиції і зразки 
поведінки, і виокремлює чотири функції неявної педагогіки і прихованої 
навчальної програми [с. 183-186]. Зрозуміло, що оцінки цих питань були і 
залишаються неоднозначними, що стосується, зокрема, позицій опонента, але 
науковий пошук та аргументоване визначення свого бачення тільки 
підкреслюють позитив підходу дисертантки до науково-практичного аспекту 
проблеми. Особливу увагу дисертантка приділяє аналізу освітнього 
дискурсу, який продукується суспільством на усіх етапах його розвитку. Цей 
аналіз, здійснений у контексті задач дисертаційного дослідження, призводить 
до презентації освітнього дискурсу як складного символічного утворення, що 
складається з кодів, сценаріїв установок, спільних репрезентацій, які 
відображають форми соціальної взаємодії і розглядається як засіб реалізації 
педагогічного впливу на розуміння соціальної реальності, ціннісних 
установок [с. 226]. В цьому розділі сформульовані ключові положення 
системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, що об’єднуються 
у концептуальну схему, яка логічно їх упорядковує [с. 266-269]. І як 
справедливо зазначено в роботі, що фундаментальні зміни в суспільстві як 
соціальній системі, цілісність якої забезпечується процесами комунікації, 
починаються зі змін на рівні його елементарних часток - кодів.

Особливу увагу приділено розробці поняття «код» [с. 210-215, 229-239, 
263]. Щоправда, на думку опонента, окреслену установку слід було б 
розгорнути у часі і просторі і познайомитися з роботами Тащенко А. Ю., але 
це не може заперечити визнання вагомого внеску дисертантки у розробці 
поняття «код».

Третій розділ дисертаційного дослідження, що є самим цікавим для 
опонента, містить емпіричну складову, яка цілком логічно вписується у 
вимоги паспорту спеціальності. Дисертантка поставила собі за мету 
емпірично виміряти взаємодію суспільства та освіти і представила 
верифікацію окремих положень перспективи практичної реалізації системно- 
кодової складової цієї взаємодії, і це є логічним продовженням двох 
попередніх розділів і відображає результати багаточисельних кількісних та 
якісних досліджень що проводила дисертантка. Після розлогих сторінок



опису освітніх систем країн Європи, аналізу інноваційних шкільних 
навчальних програм, змін в системах освіти та масштабних досліджень 
взаємодії суспільства та освіти в XX столітті, авторка презентує власну 
дослідницьку стратегію побудовану на нетрадиційних для соціології методах 
дослідження, запозичених в західній соціології.

Ситуативні тести, метод експериментальної лекції та ди'скурс-аналіз 
дали можливість дослідити коди як установки на розуміння і трактування 
соціальної реальності, ступінь складності цих кодів у залежності від 
соціального походження їх носіїв, фактори, що сприяють формуванню кодів 
певного ступеня складності та інше. І. С. Нечітайло акцентує увагу на 
результатах дослідження яке вказало, що система освіти залежить від 
демократичних чи авторитарних установок тих, хто навчає (вчителів, 
викладачів, інформаторів), що сприяють або не сприяють формуванню 
габітусів свободи і творчості (адже формування саме таких габітусів, на її 
думку, є важливою функцією системи освіти в сучасних соціальних умовах) 
[с. 268]. Виходячи з результатів проведених авторкою досліджень, освітній 
дискурс постає як такий, що є засобом не тільки культивування експертної 
культури, а й зміни свідомості тих хто навчається, їх самосприйняття і 
світосприйняття установок на розуміння соціальної реальності [с. 221]. І далі 
авторка виводить універсальні принципи розробки ефективних освітніх 
технологій, зокрема інжинірингу освітнього простору навчального закладу, 
[с. 360-361].

Продуктивним бачаться можливості практичної реалізації цієї 
технології за напрямками проектування і структурування освітнього 
середовища, навчальних програм та освітнього дискурсу. Загалом ґрунтовні 
теоретико-методологічні засади здійсненого дослідження сформували 
підстави отримання обґрунтованих висновків роботи та рекомендацій щодо 
подальшого використання їх результатів. Опонент доходить висновку, що 
наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації 
І.С. Нечітайло, є аргументованими. Теоретичні гіпотези та твердження 
перевірені і підтверджені системними емпіричними даними, отриманими 
дисертанткою з досвіду багатолітніх та багаточисельних польових 
досліджень.

Повнота викладу результатів дисертаційної роботи в опублікованих працях.

Дослідницька робота І. С. Нечітайло пройшла апробацію на 46 
всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях [с. 18-20]. Результати 
дисертації достатньою мірою висвітлені у авторській монографії, в десяти 
розділах колективних монографій у 25-ти фахових статтях видань, 8-ми



публікаціях інших видань, більш ЗО матеріалів конференцій, 19 серед 
перерахованих опубліковані за кордоном (дві третини в Росії). Як бачимо 
положення дисертації широко оприлюднені у наукових працях.

Спрямованість науково-практичних конференцій, де відбулася 
апробація дисертаційного дослідження, характер змісту статей і монографій з 
участю дисертантки, в яких відображаються положення дисертації і 
результати проведених досліджень, мають безпосереднє відношення до 
проблематики, розглянутої в дисертації, а саме до соціологічного аналізу 
взаємодії суспільства та освіти. Таким чином, дисертація пройшла належну 
апробацію і є самостійною науковою працею, що має завершений характер.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням і висновкам 
дисертаційної роботи, відображає її структуру та .логічний підхід до 
викладання матеріалу.

Практичне значення роботи полягає у створенні концептуальної схеми 
взаємодії суспільства та освіти, яка є методологічним конструктом, 
перехідним містком від соціологічної теорії до освітньої практики. 
Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі, а 
також при розробці державних програм по реформуванню освіти, 
підвищення її якості, підготовки педагогічних кадрів та розробки освітніх 
технологій.

Зауваження і дискусійні положення дисертації.
Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження І.С. Нечітайло, його 

наукову новизну, обґрунтованість, достовірність результатів, як завершене і 
підготовлене на високому науково-теоретичному рівні, вельми корисну для 
реформування вітчизняної системи освіти та формуванню нової освітньої 
політики, визначаючи гідність і професійну майстерність дослідження, яке 
проведене, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання.

Авторка працює у традиції, яку ми загальним чином окреслили. Її 
смисл досить важко зрозуміти з позицій іншого типу дискурсивності. Іноді 
хід дослідження перевантажений філософствуванням та подробицями [с. 28- 
29, 36-37, 57-58, 63-64, 70-71 та ін.]. Зрозуміло, що вони важливі, але ж це 
ускладнює знайомство з авторською концепцією і перешкоджає сприянню 
висновків.

Ми не знайшли в дисертації важливої роботи М. Вебера, яка має пряме 
відношення до взаємодії суспільства і освіти. Це «Протестантська етика і дух 
капіталізму», де контрастно на конкретних прикладах і в умовах виробництва 
проілюстровано взаємозв’язок суспільства і освіти і навпаки.



Детальний опис взаємодії суспільства та освіти вимагає від 
дисертантки більш критичного ставлення до освітньої політики держави, 
якого можна досягти задаючись питанням що може зробити влада 
підтримуючи цю взаємодію.

Однак висловлені зауваження мають дискусійний характер. Вони не 
знижують значущості основних положень дисертаційного дослідження 
І. С. Нечітайло, а відтак не вливають на його позитивну оцінку і не 
перешкоджають визнати його завершеною науковою роботою, повною мірою 
вартою рівня докторської дисертації.

Положення та висновки дисертаційного дослідження -  нові та науково 
обґрунтовані, у сукупності є значним внеском у соціологічну науку. Про це 
свідчить і творчий характер роботи.

Загальний висновок про відповідність дисертаційної роботи 
встановленим вимогам.

Наведені вище аргументи дають підстави вважати, що дисертаційна 
робота Нечітайло І. С. на тему «Системно-кодова концепція взаємодії 
суспільства та освіти», вирішує заявлене наукове завдання, містить нові 
обґрунтовані наукові результати, а також має прикладні рекомендації, що в 
сукупності є суттєвими для розвитку соціологічного знання. Дисертаційне 
дослідження Нечітайло І. С. відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 ( зі змінами). Зазначене дає 
підстави оцінити дисертацію позитивно і зробити ви сн о^рр^в^еч ітай ло  І. 
С. заслуговує на присудження наукового ступеня д о к та ^ - '^ ^ о ^ Ш Н и х  наук 
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