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в!шук
оф|ц1йного опонента,
канд1{дата педагойнн|0( наук 9довитеттко }1ад1? 1{остянтин1вни
на дисерт{ш{!:о |{реденець Ёад![ -8,рослав|впти
<<!еорй ! пра;стпка соц!ального партнерства у профес!йн!й пйготовц!
фах!вц!в сфери послуг в Австр![та Ё!меччинь>,
пода}ц на здо6уття науковопо ступе|{я ка[!д}цата педагоЁчних наук
за спец!алльн!стго 13.00.04 _ теор|я ! методика гщофес!йно| осв|ти

Акца-тльн!сть доёл1дэкенття (реденетль Ёад!! .{,рослав|вни зумов}т|оеться

пощебото розвитку гнунко! системи соц|атльного партнерства' що сцриятиме

розбудов| нац|онашьно? гщофес|йно! осв!ти европейського р|вня. €фера пос.ггуг
! в!дглов!дно забезпечен1{я !] конкурентоспромо)|(ними ква.тл1ф|кованими
фос!вцями щр}{1!{уе особлкве значення

у

ког:текст! зростання в!тчизттяно[

економ!тса.

.{оц1льним ! алстуатльним ввФкаемо звернен1{я Ёад!].1,рослав|вни }(реденець

до авсщ1йського та н|мецькопо досв!ш з мето|о !Фити]|ного осмислення й
визначення перспектив використ€ш||{я прощесивн|л( йеи соц!шпьного
партнерства в 9щ#н|, оск|льки

Авсщй та Ёмеччина

ефетстивне законодавче забезпечен1{я

та

партлтщ|в. )(ара:шерно}о длля обох ща}н

зна.штий

м€![оть

досвй

багат| щадиц1},

сп!вгралд1 соц1агьншс

с дгш1ьна п|дготовка

фшс|вц!в, коли

практичне
!1Р.|1\1|д1г|('

навчанн'|
д.'Ёчанн' на п!дшриемств!
|!!/1||Риепдств1 в1д!щае
вщ1щае суттеву
суттеву роль поряд з теор9гш|ним
теоретичним
у грофео|Ёш!й або вищ1й т:шсол|. ||!дготовка фа:с|вця в ц|лому мае в ц:ос т9а?пш<
прик]1адний харалшер.

,{о !нхштос чинниЁв:
моэтслшдв1сть вгщ!штення

тц@ апсца:л|зулоть

суперет!ностей

у

те[ц дослйхен1!'г мо)кна в|днести
в|тчизн*л|й педагойчн!й теор1[

1

пралсгиц!' що ви'|в]]ен1 дисерта:тткото м!ж:

-

св!тов:,тпси те1ценц|ш{и

профес|йн!й осв1т|

1

розвитщ

оофалльнопо партнерства у

нев!шпов!длтим р|внем законодавчопо' орган!зш1|йто_

педагоптттого, навчшБно-метод{чнопо за6езпечен}1я

йото

реатл!за:ц!! у

в!тчиз:лян!й систем1 гщофес!йно? п|дготовтог фа<|вц|в сфери пос]гуг;

-

зрослими в!!могами уща!нського сусп|льства до якост! профес1йно|

п!дготовки фа<1вц|в сфери пос]уг

1

недооц|нко1о рол| соф€ш1ьнопо

парт1{ерства в

орган!зац!? ?х теорети1!но? ! практитно! п|дготовки;

фос!вц|в сфери пос'гуг в умовах динапл|нтшо< зм!н

}{а

рин[у пРа:л! 1 застщ!л:апли

до орпн|заф1 осв]ттгього ({роцесу у в1т<сгзггпгй сугстей гтрфее1{шго1

п|дхода*спг

осв!ша, що не враховулоть перев{!гт1 соц!а.тгьног0 партнерства.

8щто вфнапити
доол|дпсення.
пост€}в]1ених

!

нш1еж1{у

методолойт:у та теоретич|ту общунтовшт!сть

п!дход| дасерталлтки до вивче:штя гроблеми та розв'язаттня

завдал*ь тривабл1ое ком1штекс застооованих не:о метод|в (с. 33-34),

що да]1и змоц вивчити науков! п1д<оди в!тчизнянго<

1 заруб1жн1п( учен!п(

до

досл!дтсення глроблепшп соц1шльного пФтшерств{) у профес|йн1й осв!т1, зд|йснишд

ретросшехп:тв:пгй атла.т:1з
гщостор1 Авсщ|[

розвитц

розвитщ соц!а.тльного партнеротва

та Ё1мечч:пти'

соц!а.тльного паРтнерства

пос'уг в Авсщ|[ та }{йетттан1,
парптер1в ! навчатльн|п(

Авсщ1?

охарактер пцвыг1а законод€вче

!

зшслпад1в

у

в

осв|тньопц

забезпечен1{я

професйп1й п|длютовф фш<|вц|в сфери

вияв|{ш{ особлшпвост| взаемод|? соц!шльних

у гщофес!йн1й ш!дготовц| фас1вц!в сфери пос'гуг

}[йеттипшп, розробтат:т рекометцат{!| щодо вцРовадження
конструктивн|о( йей авсщ|йськопо й н!мецького досв!ш соц|агьного
парт|{ерства у профсйн|й п!дготовц| фа<1вц|в сфери поо]уг в }щшн!.
3ипятково
поло)[(епь

!

вФФк'1иве з}|аче1ш1я

для забезпечення в!рог!дност| науков]о(

результат1в досл1дкення мае доовй науково? ро6оти авторки у

|аплб1рзьк|й ншд1онаульн!й б1бл|отец! !м. 1&рла фон Фседського. 3астоср{|н}1я
емп!ри'шт1п( та статисти]!н1о( мегод|в суттево сприя]1о уто]|ненн}о вимог до

теоретитно[ та г|р{!кгит|но? п!дготовлст фас|вфв сфщи пос]гуг за рубехем та в
!т9а!н!. 3аслуговуе високо? оц!нлса |1п[рока р](ере]1ь|{ а база досл1дпсен1{я' що
вк'1}очае 361 наймещва}{ня' з як[о( 143

- !ноземними

мова]\{и.

Фсновн! полохення 1 рзультати досл!д:кепштя

г:ройтшлшп

обговорення на

м1жнароднтос 1 всеущ#нськ!ш( науково-г!ралсгичних когтфщенц1л(
методолоЁчгтлос сем!наршс' цредсташ1ен|

у

!

науково-

19-тп гу6л|кш1!я]( (1в одтоос|бншс)

автора' серед як!о(: 1 методтчн1 рекоме}{дац1!; 9 отатей науков1п(
у
фасов:ос
виданн'гх 9кра!ни; 2 статт1 у в}1данн'п( 9щш'ни, що вк,|ючен!
до м}тстародлшпк

наукомещичних 6аз;

7

статей

у

зб|ркикос матер!шл1в науково-г|ра|(шг|них

конферонц!й.

8а"]ктп:вим науковим доробком ввшшкаемо розроблен1 диоертантко|о
методи1тн1 рекометцац|? <<€офагль}{е партнер0гво в грофес!йн!й осв1т1 Авсщ|? та

Ёмечч:тни: |сторй, реагл1!, перспективи)' як! мох(на використовувати
у
закпадах грофес!йно] та неперФвно[ профео|йно] осв!тлп в процес! п|дготовки

розвит|у фах!вц|в сфери послуг

та

п!двищення

кв€ш!ф!кац1[

|

педагог!в

профес1йного навчан}{я.

€щупстра

дисертш1|! Ё5.|{реленець в!добропсае посл1довн1сть викон€}нн;{

з.!вд.|пь' оформульован|о(

д$я

втлр!шпення досл|длсувшто! гщоблеми.

решл|зат11! пер1',оео завёання досл1дтшпця с]у']што звертаеться

д{я

у пер}шопщ роздй!

дисертат1!! (с. 39_118) до монощаф1чтшос досл{дкетть уща?нськ:пк та заруб|лш!о(
)д!е}|их 1 з,ясовуе поняттево_терм!нолог1чний ш1арат проблеми соц|€}льного
паРш!ерства у грофес|йн!й осв1т1 як гр|оритетногтэ нагРя1',{у
державно! пол1тики

зайнятос{, п|о т!сно пов'язаг|а з розвитком
м!этслародгт:ок оргшт|зшд!й

осв!тлп, €в!тового

р}11||у пРшд1.

(|онвско, Ради

€щогпа,

!й

основ1 докуме:лт!в

€вропейськопо

банч,

фолтщ

й!:тстародто| оргшп!зац!? црш{!, фгая|зшд1|
економ!чного сп|вроб|тнтп1тва ! розвтатц) ак!{ентовано
рагу на тощ/' що
соц1а.'1ьне парт}|Фство е гщов!дт:шъл ]!инником економ1.штого
3ростання щра'н,
п1двищешня !'хньо] конкурентосглромолсност|

па

св1товому ринку)

а

такох(

розвитщ пол1тлтчн|п( процес1в, демощрат!!'.

Аосйд{ищя вияш1яс та характеризуе р1вн1 соц1апьного партнеротв4 як!
забезпету:оть д1евгй мехапл!зм сп|вгрш1| грфес1Ёшглос навчш1ьн1о( заклл4д1в,
суб'етст|в

та 1нстлггут1в Рин}у

щомадських

ц

оргапт!зшд1й

пра!{!,

д"р**''", та

м!сцевто( орган!в вл:4ди,

у европейськопц контекот! в цйому' а також у Авсщ1|

[|ц9ччддц| зоще ма
Рещоспетстив:лг:й штагл1з д{!в

змоц авторц| цросл!д|увати

соц1ашьно_щ/льтурнопо' пол!ттттного, економ!.штого

за:<оном!рносй

розвитку Авсщ!| та

Ё1меччини

|

парт}{ерства

та ево]1юц|| авсщ|йсько? | н1мецько[ гщофес!йпо| осв|т:т. }{а

глпабц:е зрозум!ти засадп

розвипу системи

соц|алльного
ц1й

основ! вопа обрул*товуе щитер|[ та зд|йснк)е (| пер|одтзшд!:о впродовж другот
половини )о(

-

почат1у

{)(

стол!ття (9. 81-99).

}

татсий спос|б }{.-8,.1(редет{е!р

реа:л|зуе ёруае завёангал досл!рлсення.

8луиним | ретель:пшл'

}1а на|ш

погляд' е здйснений

осв!ти Авсщ!? та Бмеччини

забезпечен|{я гщофес!йно!

законодавчого

алтал:!з

(с.

100-

1

16),

за

допомопо1о якопо досл1д:тртця вико}туе тпре!пе завёантдя науково| роботи. Бона

пок.вуе оуттеве п1друлття стапопо ро3вит|9 гщофес!йно? п1дготовки

сфери пос]{уг

на вс!х

осв!т:тьо-квалл1ф|катт!йлшос

р1внях

та

фш<!вц!в

оптимш1ьне

оп!вв!дло1шення цегтща.т:|3ованок) ! децеттгралл|зовшлого угщавлл1ння.

Реалл|затцй че7/,вФ,по?о завёантдя цредставлена

дисертац1!

(с. ||9-|76), Аё

п|дготовлса фшс!вфв сфери

у другому роздй|
охара]сперизовапо орган!зацБ гщофес1&то!

у

пос]уг

.щгапьн!й систем! гщофес!йно!

осв1тлп

Авсщ!| та }{|мечшшти. {дсертшттка вияв]1яе в|ш1ив соц1атльного партнерствъ що
в|дбраеться на федера.гльнопц' земельнощ/' гатгузевому та !нституд1&лому
р1внлс, на формування

зйсц

грфес!йно! п!дготовтша

фа<|вц1в

сфФи пос]уг в

Авсщ!т ! Ё|мечч!{н1.

|рултовний ш:алл!з зм1сц навчш!ьн|п(

пйготов:ст

тсватл|ф!ковал{1о( роб!тлшпк|в

у

водов!дведепня (е.126-135)' 6шсал:авр!в

гшлагл!в

з

економ1.шлотю управлл!н1{я вод||{п,{и ресурсашги

1 прощапл професйно!

гатуз| водопостачання
техполоЁчно? кульцри

(с.

!
|

1з6, 140-|42), маг|сщ1в з

менед)кменц навко]1и]]!нього середовища' економ|ки земельн1п(, л|сов:ок та
вод{]о( ресурс!в (с. 138-139) нада"
профес|йн1о( компет€нт}|остей

змоц

Ё..{,.1(реде!1е1р в||яупт'4 ком1ш1екс

та довести, що вони не е ст{шо[о ве'1и1!и|{о1о, а

с]гугу|оть основою ду1я пост1йного

саморо3витку, (,аР'ерного зростаг{ня'

готовност| навч ат\4ся впродовх( життя.

3аслгуговуе

на рагу

шла.тл|з

фор'

оргатл!зал1!!

пояснення' пок€}3' ((дидактична бес1да})} (с. 145)
виробництв|

(щудове

наставництво,

,

теоРти!!ного (лекцй,

практичного навч€}!{н'{ на

навч€ш1ьне

завдан}ш), метод!в

кооперативнок)' гроблеплного' сиц.ал{|йного, досл|днопо навчан11я (с.146-|57)
за умов компетег{тн1снопо' д1я]|ь}|1сног0 та цра]с{}тко ор1ентовапопо п1д(одв до
осв|шлього процесу.
!7 'япае завёантся 1эозв'язшто досл!дницек) у

щетьому розд!л! д|{сертш{!| де

вона пор|втпое особливост! софагльного парт[!орства у в1ттизнян!й, авсщ|йськ!й

увац на проблема)( уща!ноького соц!а.тльного д!атлоц щодо п!дготовпоп к4д;;э1в з
гащз1 водопостачал{ня' водовцведен1!я' якосп
питпо1 води' охорони
навколи||1ньопо середовища, пйвищення гщпвабливост1 в!т'чгтзняно| системи

професйно-техн1чно[ осв|ти в

9щан1 д'|я

пот9птц!йлпп< !тлвестор|в 1 соц|апьнлпс

партттер!в та зм}щен1{я |[ зв'язк|в з ринком г[рац!.

€л!д
ана:лф

та

в!дцъл|т*:ттт,

4Ф авторка

окрес]1юе акца.тльн!

визна}{ае основн| щитер!| пор|вняль}|ок)

й

пщспетстивн| ддя розв1{шу уща?псько|

системи соц1апьного партнерства !де? заруб|этслого досвФ з мето|о п|дготовпоп
висококвшл|ф!коватттос к4д1э1в

у

галтуз! водопостача[|ня' водовйведення;

общунтовуе мо)кпивост1 |х використан1{я

у

в1ттизнянй систем! гщофесйно!

осв|па. 8арто в1дзнатипа рац!онатльн1сть зацропонован|о( |!вторко1о тплляс|в
в:р!тпеклтя ц!е] проблепли на дер)кавноплу' га.]т)вевощ/'
рег!онагльнощ['
м!сцевопц р|внлс, на р|вн| навчш1ьного зак]14щ/ за цйо:о низко}о наглрям!в:

концепцш|ьним' пол1ттшсо_сщатеЁ.шлим, законодавчим'

оргай|зшд1йно_

управтт!нським' навча.]1ьно_мегод|д|ним та економ!.лнлапд (с. 333-33$).

Фщемого

схва]1ен1{я

зас'угову|оть уклладей досл1дтптцело додатки (на

99 стор!нкж), що вм1шцпоть узагапьней таблиц1, перел|:ст соц1а.тльних парптщ!в

у

системш( профес|йто| осв|па Авощ1? та Ёметшшти, 1ш1ани навча1ьн1д(

Бивчення та

шла.тл!з

зм1сц автореферат ! д.1сеРац![ дае змоц визнач{ити'

що основна мета досл1дкен1{я досягнута

-

на основ| цй|сного аналл!зу сщност|

й мехшт1зйв взаемод!? соц|апьшлос парт:тер1в у глрофес!&т!й пйготовц!

фш<1вц!в

сфери посшуг в Авсщ!| 1 Бмеччин! виявпено кон0грук1ивн| йе] заруб1жштого

досв1ду та розроблено }|ауково-методи]1н| рекоме:цац1!: щодо |х викорисг1!н}{я

систем| в1тчизняно? гщофес|йно[ осв1тлп
3аг€шьноевропейський

в

у

умовах !нтеграц1! 9ща[:ти в

осв|тн|й шрост!р.

Аисертац!йне досл|дхсен1{я св!дтить про

фунтовну теоретич}у

компетентн|сть та високий р|вень досл|дницьк!о( зд!бностей дисертантки.
Б|дзначимо н€шежне вцровад)кег{ня ре3ультат|в
шрофес|йнР{х навч{ш1ьн!{х зак]тад!в

Разом

з

досл|дркення у шракт}1щу

9ща?ни.

позитивно1о оц!нкото дисергат{!йного досл|дРпсення над|?

.{,роолав!вни 1(реденець вва)каемо за необх|дле вислов11ти о:9ем! заува)кення
зага.}[ьнок) та част|(овопо хара|сгеру:

1. 9 зд|йснено1|ц

апта.гл|з1

м|хснародн|о( документ1в та взаемод!] д!1сертантка

досить дета.}тьно зупи}1яеться на опис! науково? сйвгщац! та затд!кавтленост| у
вивченн| досв!д0г |[олльсько[ реошубл!:са (с. 46-48),

{о,

[{а ||а1ш погляд, сл1д

суттево скоротити.

2. {исертал;тка використовуе

у

досл!дркенн! поняття компетет:тн|сть та

компетенц!я (с. 7\,94, |о9 145' 146, 157, 185, 186) як тотожн1. 8вопсаемо,
що в уща?нськопц науково11лу дис:урс1 ц! поняття ма|оть р!зне т'умачення.

3.

Ёазва паращафу 3.2 не спов11а в1д;овйае його зм!сту, оск1льтсл ддсерта[{тка

здйс:шое перева)кно пор|вня:ьний

ана.тл|з соц1алльного парт1{ерства в

гщофес|йн|й йшотовц! ул9анськ!оь авсщ|йськ:ок

!

н!мет|ьклпс фос!вфв д:ля

сфери пос]гуг. }л форм1 таблшц! ркомегцац1? подано у дода11у Р_4. }{а на|шу

д)ддц' ваРго було

б

у

цьошлу паращаф! стиоло вик}[асги

рекоме|цац!| щодо

використання конструктив|{|о( |дей заруб1жного досв1ду.

4.

Ффорпптте1{ня

|цгувань та с]1иску дкерел зг|дно з м1жнарош!им сти]1ем АРА

св1дппть про гошвн!оть авторки щтсертал1|? йтещуватися

системи науково! копцн!кш1!]. Фднак

у текст!

д{серта1{![

до

св1тово?

е посил:ан|{я' не

зазначен1 у сгппст9,Ф|(ерел.

||роте, вказалл! зараакення не е суггевими щодо розщиття проблеми,
викпаду основн|п( поло}|(ень та 0трима[|1о( рех}ультат|в, лилше мощггь бути
вра)(ова|!1 у подаль:шлос- т*}уков1о( по1шуках.

8

ц!лому ввоокаемо, 1{Ф дисерта1{|йна робота на

соц!апьнок) партнеротва

у

тет}{у

к1еор1я

1

грактика

грофес|йн!й п|дготовщ фшс1вц!в сфщи поо'уг в

Авсщ!| та }{|меччин}> е акца.]1ьним орийншльним науковим досл1дкенням. 3а

яЁсшо досл1дкення, р|внем науково{ новизни одержан1о( рзультат|в |
прадши!{нок} ц1:шп1стло робота в!д:овйае вимош}м ггу*тш!в 9, 11, |2, \з,
<|!орядк} г|рисудження науков1о( ступен!в

!

со

1х

14

гщисвоеппля вченок) звант{я

стар|пого науковок) 9п!вроб!птико>, затвсрдкенок) поста|{ово1о 1{аб!нец
й!н!сщ|в }ща?ни вщ 24 ли11ня 2013 р. }& 567, а !? автор - (реденець Ёад|я
){рослав1вна зас]гуговуе присудження науковопо ступе1|я ка}ц}цата
педагог!ч:пок }1аук за спец|альн!стло 13.00.04

-

теорй ! методртка гщофео|йто|

осв|ти.

Фф|ц!йний ошонент:
ка}цидат педагог1цтних наук'
доцент кафедри н!мецькот мови
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|мен! 1!1иколи [оголля

9дови11енко

