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Проблема формування сощального о ш т п з м у набувае для особистост1
особливо1 ваги у складних умовах сьогодення Украши, характерными для
якого е кризов1 процеси в ушх сферах суспшьного життя. Одшею з умов
розв’Язання даноТ проблемы для майбутшх фах1вщв е розвиток оргашзацшноУ
культури закладу вшцоТ осв1ти, що заснована на социальному оптим1зм1 (як
одному з базовых и показник1в). Разом з тим, анал1з осв1тньо1 практики
П1ДГОТОВКИ МаЙбуТН1Х фаХ1ВЦ1В у закладах ВИЩО*1 ОСВ1ТИ, 3 одного боку, 1
характеристик орган1зац1йно1 культзфи, з 1ншого, св1дчить про те, що таке
завдання не е пр!оритетом бшыпост1 осв1тшх орган1зац1й. На р1вн1 ж
наукових досл1джень зу галуз1 оргашзацшно'1 психолош зазначену проблему
окреслено лише фрагментарно. Це й визначае безперечну актуальшсть 1
своечасн1сть дисертацшного дослщження О. Р. Рафжова.
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структурован1сть робота, лопчне й повне подання результате теоретичного
анал1зу та емш ричного досл1дження в1дпов1дно до визначених мети та
завдань.

Так, у встуш дисертацп наведено довол1 Ч1ТЮ методолопчн1 ор1ентири
виконання

дисертац1йного

дослщження,

спрямованого

на

теоретичне

обгрунтування та експериментальне досл1дження феномену соц1ального
оптим13му як складову орган1зацшно'1 культури сучасного ун1верситету, а
також

ШЛЯХ1В його

формування

засобами

внутр1шньоун1верситетсько1

комун1кацп. Така постановка питания та його вдале розв’язання, наслщком
чого стала авторська концепщя формування соц1ального оптим1зму як

складово!' оргашзацшно'1 культуры сучасного ушверситету, зумовили не лише
наукову новизну, але й вагоме практичне значения одержаних дисертантом
результате.
Зокрема, у першому роздглг дисертаци «Теоретичш основи дослщження
сощального оптюшзму як складовоУ корпоративно'1 культури сучасного
ушверситету» на основ1 Грунтовного теоретичного анал1зу науковоТ
л1тератури

визначено

теоретико-методолопчний

базис

дослщжувано'!

проблемы, у тому числ1, концептуалып положения щодо вивчення
сощального опттш му як сощально-психолопчного феномену 1 важливо!
складово'! корпоративно'1 культури сучасного ушверситет.
Детально проанал1зувавши феномены шдивщуального та сощального
оптим1зму в процес! 1хнього 1сторичного еволющонування у ф1лософському,
сощолопчному та соц1ально-психолопчному дискурсах, дисертант доходить
висновку про доцшьн1сть IX розгляду як соц1ального феномену в процес1
сощал1зацЙ особистост1.
Особливу увагу дисертант придшяе анал1зу корпоративно!' культури
ушверситет у та п оргаюзацшно-д1ловим й сощально-психолопчним
складовим. Саме в межах останньо'! особливу роль вщ1грае сощальний
оптимизм, пщ яким автор розум1€ систему уявлень член1в орган1зацп групи
щодо соц1ально1 реальност1 1 власно! ефективност1 в умовах ще!" реальност1
«тут 1 тепер» та в майбутньому, що визначае спос1б сощально!' комун1кацп
м1ж людьми як членами сощальних груп та орган1зац1й, е духовною основою
оргашзацшно'1 культури ушверситету.
У зв’язку 13 цим О. Р. Рафшов теоретично обгрунтовуе та висв1тлюе
теоретичну модель становления сощального ош тпзму, в як1й розкриваються
компоненты, чинники, умови формування та корекцп соц1ального оптим1зму
майбутн1х фах1вщв пщ час навчання у заклад1 вшцоГ осв1ти. 1мпонуе П1дхщ
дисертанта до змюту тако!' роботи як тако!, що зор1ентована на особиспсть й
задоволення актуальных особист1сних потреб майбутшх фах1вц1в за
допомогою р 1зних форм корецшно-розвивально! роботи 1 слугуе важливим

чинником не лише социального оптиш зму, але й особистю ного зростання
Суб’еКТ1В ОСВ1ТНБОГО процесу.

У другому роздт дисертацп «Емтричне доойдження сощального
оптим13му як складово1 корпоративно! культури сучасного утверситету»
подано особливост1 оргатзацп, програму та результата констатувального
етапу емшричного дослщження у контексй зазначено! теми. Слщ указати на
досить вдале поеднання якюних 1 кшьюсних метод1в обробки результате,
можлив1сть тдрахунку кшьюсних показниюв 13 використанням сучасних
комп’ютерних технолопй з IX наступним анал1зом й узагальненням. Це
дозволило досл1дита не лише феномен сощального оптим1зму як такий, але
виявита його 1мпл1цитш моделг у св1домост1 студент1в та експерт1в та зв'язок
з оргатзащйною культурою ун1верситету.
Викликають 1нтерес д а т факторного анал1зу, за яким виявлено ш1сть
фактор1в,

що

репрезентують

основш

смислов1

параметри,

на

яких

грунтуються уявлення студент1в про сощальний оптим1зм. Грунтовна та
орипнальна 1нтерпретац1я змюту цих фактор1в дозволяе довол1 ч1тко уявити
1мпл1цитн1 модел1 сощального оптим13му в уявленнях сучасного студентства,
яке повзуе зазначений феномен 13 актившспо, енерпйн1стю, прагненням до
самовдосконалення 1 самоактуал1зацп, В1дкрит1стю 1 дов1рою до св1ту,
впевнетстю у соб1, впевнешстто у майбутньому (у майбутньому свое!
краши), гармон1ею з собою 1 св1том, позитивним мисленням тощо.

Привертають увагу також дан1 щодо експертного опитування, анал1з
яких дозволив дисертанту виокремита чотири наскргзш групи чинниюв
соц1ального оптим1зму у контекст1 оргашзащйно'1 культури закладу вищо'1
осв1та загалом 1 за р1зною формою власностц зокрема, 1 зробита висновок
про важливкть соц1ально-психолопчно1 складово’1 його функцюнування в
становленн1 соц1ального оптим1зму суб’екйв осв1тнього процесу.
Не менш важливо, що дисертанту вдалося шдтвердити припущення
про зв'язок соц1ального оптим1зму з оргашзацшною культурою заклад1в
вищо! осв1ти, про що св1дчать численн!, статистично значущ! кореляцн м1ж

показниками зазначених феномешв.

Разом з тим викликае тривогу выявлений у дисертащйному дослщженш
факт в1дсутност1 статистично значущих змш в уявленнях дослщжуваних про
власний

сощальний

опттйзм

та

його

р1вень

упродовж

всього

констатувального етапу експерименту, а також недостатне усвщомлення
його рол1 в життед1яльност1 оргашзацЙ нав1ть тими досл1джуваними, яю
характеризуються довол1 высокими показниками сощального ош тпзм у 1
мають сформоваш уявлення про нього.
У цшому, дисертанту вдалося подати глибокий 1 змштовний анал1з
сощального опттйзму загалом 1 в контекст1 оргашзацшно! культури закладу
вищо1 осв1ти зокрема. При цьому результаты констатувального етапу
емтричного досл!дження актуал1зували питания дощльност1 спещально'1
роботи з формування сощального опттпзму суб’ект1в осв1тнього процесу,
результата якоГ подано в третьему роздш дисертаци «Формування
сощального опттпзму як складово1 корпоратавно'1 культури сучасного
ушверситету».
У межах даного розд1лу наведено результата анал1зу особливостей
уявлень студент1в про соц1альний о п ттп зм у структур! корпоративно!'
культури сучасного ушверситету та показано, що щ уявлення, хоч 1 е довол1
рипдними й переважно !мпл!цитними, але в раз1 застосування спецгальних
метод1в можуть досить легко активуватися 1 стати придатними для
штерпретащ!' подш у СВ1Т1 та у свош орган!зацп.
На позитавну оц1нку заслуговуе розроблена автором концепцш
формування сощального оп ттй зм у як складово!' корпоративно!' культури
сучасного ушверситету засобами внутр!шньоун!верситетсько!' комушкаци, а
також система технологш сощально-психолопчного впливу у контекст!
зазначено!'

теми.

Дисертант

представляе

системне

бачення

процесу

формування сощального оп ттй зм у як складово!’ корпоративно! культури
сучасного ун1верситету 13 залученням якомога бшьшо! юлькост! сощальних
Суб’еКТ1В 13 ПОЗИТИВНЫМ ДОСВ1ДОМ соц1ального оптим!зму. Це, на його думку,

сприятиме успшгаому розвитку ушверситету та позитивному

1М1джу

на

ринку ОСВ1ТН1Х ПОСЛуГ.

Висновки, яю робить дисертант, довол1 ч1тко сформульоваш та
переконлив1. Вони синтезують ус1 основш результаты дослщження, свщчать
про виконання поставлених завдань та досягнення мети дисертацшно!
роботи. О. Р. Рафисов дов1в, що сощальний оптим1зм с надзвичайно
актуальным для теорп 1 практики шдив1дуальних та масових сощальних
комушкацш. Зв'язок м1ж сощальним оптим13мом 1 оргашзацшною культурою
е теоретично обгрунтованим та емшрично доведеним.
За загально! высоко!' позитивно! оц1нки дисертацп Раф1кова Олександра
РимОвича, слщ висловити деяю зауваження та побажання:
1. Характеризуючи оргашзацшно-психолопчн1 феномены, пов’язат 13
функцхонуванням закладу вищо! осв1ти, автор вживае поняття «корпоративна
культура» 1 «орган1зац1йна культура». На наш погляд, доцшьно було б
деталыпше висв1тлити позицгю дисертанта щодо стввщношення зазначених
понять.
2. У робот1 стверджуеться, що соц1альний оптим1зм е духовною
основою оргашзац1Йно1 культури ушверситету. 3 огляду на показники
сощального

оптим1зму,

дане

твердження

потребуе

детальн1шого

обгрунтування.
3. Приймаючи

авторський

П1ДХ1Д

до

емп1ричного

оц1нювання

складових орган1зац1Йно1 культури, водночас укажемо на доцшьшсть
використання

вже

в1домих,

стандартизованих

методик

дослщження

орган1зац1йно1 культури, в тому числ1, в адаптацп украшських дослщниюв
(Л. Карамушки, Ж. Серюс, I. Сняданко та 1н.). Це дозволило б, на наш
погляд, бшып детально охарактеризувати зазначений феномен.
4. У Додатку А наведено характеристики виб1рки, в тому числ1, щодо
розпод1лу респондент1в за статтю та в1ком. Натом1сть в текст1 дисертацп дан1
щодо особливостей сощального оптим1зму дослщжуваних залежно вщ цих
характеристик практично В1дсутн1.

5. Позитивно ощнюючи авторську концепцио формування сощального
оптим13му як складово‘1 корпоративно‘1 культури сучасного ушверситету
засобами внутр1шньоушверситетсько1 комушкаци, разом з тим зазначимо на
дощльшсть и емшричного щдтвердження у формувальному експериментц
що значно посилило б доказову базу теоретичних положень дисертаци в
даному аспекп.
Указаш побажання й зауваження не знижують загального наукового
р1вня дисертаци. Дисертант виявив самоспйшсть 1 творчий пщхщ до
розроблення

складно'!

науково!

проблеми,

здшснив

продуктивний

теоретичний анал13 й отримав вагом1 науков1 теоретичш та практичш
результата.

На основ1 проведеного анал1зу робота можна стверджувати, що
дисертац1я Рафшова Олександра Римовича «Сощальний оптишзм як
складова оргашзащйно! культури сучасного ушверситету» е цшсним
завершеним досл1дженням, що мае наукову новизну, теоретичне та
практичне значения, мктить результата, яш е важливими ж для науковщв в
галуз1 оргашзащйно! психологи, так 1 для практшав-осв1тян. Як дисертац1я,
так 1 автореферат, змкт якого щентичний основним положениям дисертаци,
вщповщають вимогам МОН Украши. Опублковаш науков1 пращ здобувача
вщображають основш положения дисертаци.
Це дае пвдстави для висновку про те, що Олександр Римович Рафшов
заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата психолопчних наук
за спещалыистю 19.00.10 - оргашзацшнд психолопя; економ1чна психолопя.
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