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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. Активізація євроінтеграційних процесів в Україні 

зумовлює необхідність пошуку нових підходів до проблем виховання молоді, 

розвитку особистості, формування її духовної культури.  

Але, на превеликий жаль, сьогодні є очевидним, що ситуація, яка 

склалася у сучасному українському суспільстві характеризується деформацією 

соціальних і моральних цінностей: знецінення інституту сім’ї; зменшенням 

кількості зареєстрованих і поширенням незареєстрованих шлюбів; втрата 

престижу сімейного способу життя; відкладання шлюбу на невизначений 

термін; відсутність потреби молодих сімей мати в шлюбі дітей; збільшення 

кількості розлучень тощо. Ще задовго до офіційного одруження у молоді 

формуються певні уявлення про шлюб, погляди на способи 

внутрішньосімейних взаємин, розподіл сімейних ролей тощо. Однак їхній зміст 

не завжди правильно розуміється юнаками і дівчатами, що в майбутньому 

призводить до психологічного несумісництва подружжя, внутрішньосімейних 

конфліктів і, як наслідок, – зростає кількість неповних сімей і дітей, які 

виховуються одним із батьків, чисельність позашлюбних дітей, масове 

поширення соціального сирітства.  

Тому проблема підготовки підростаючого покоління до сімейного життя, 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї залишається досить 

важливою і актуальною. 

Різна аспекти проблеми формування сімейних цінностей учнівської 

молоді знайшли своє відображення у наукових працях класиків педагогічної 

думки та сучасних вітчизнаних дослідників. Надія Анатоліївна продовжує ці 

дослідження, зосереджуючи увагу на формуванні ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Як зазначає здобувачка: формування ціннісного ставлення до створення 



сім’ї у студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти набуває 

особливої актуальності, оскільки саме під час їхнього навчання відбувається 

розширення соціальних контактів та налагодження взаємин у процесі статевого 

дозрівання; здійснюється професійний вибір; виробляються певні стандарти 

поведінки, відбувається розуміння цінностей дружби, любові, активний пошук 

кохання, супутника життя. З цього погляду тема дисертаційного дослідження 

Шелест Надії Анатоліївни є актуальною та своєчасною.  

Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної ініціативної 

теми кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Теоретико-методичні основи навчально-

виховної роботи у природоохоронних та аграрних ВНЗ» (державний 

реєстраційний номер 0115U003561). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 17.03.2016 р.) 

та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 31.01.2017 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Основна мета дослідження полягала в узагальненні теоретичних засад 

проблеми формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської 

молоді й обґрунтуванні та апробуванні на цій основі педагогічних умов 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. Визначаються завдання дослідження: 

на засадах теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнити сутність і 

структуру ключових понять; розкрити особливості та визначити потенційні 

можливості позааудиторної діяльності у формуванні ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; визначити критерії, показники й 

схарактеризувати рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів; теоретично обґрунтувати та здійснити 

експериментальну перевірку педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 



діяльності. 

Не викликає заперечень твердження Н.А. Шелест, яке базується на 

ґрунтовному аналізі психолого-педагогічної літератури для уточнення сутність 

поняття «сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів», яка є результатом цілісного організованого впливу 

освітнього середовища аграрного коледжу та характеризується усвідомленими 

мотивами до створення сім’ї; глибокими знаннями її функцій у суспільстві; 

набутими навичками вдосконалення себе як майбутнього сім’янина; 

спрямованістю на збереження сімейних традицій українського народу; 

готовністю до відповідального материнства та батьківства. 

Позитивної оцінки заслуговує розроблення та послідовна характеристика 

структури формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів, що сприяло чіткому визначенню критеріїв і відповідних 

показників, добору комплексу взаємопов’язаних методів педагогічної 

діагностики, які застосовувалися на констатувальному етапі експерименту і 

забезпечили одержання вірогідних результатів щодо рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, дали 

змогу з’ясувати недоліки, що потребують усунення і коригування. 

Дисертація має незаперечну наукову новизну, яка полягає в тому, що  

вперше обґрунтовано педагогічні умови формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

уточнено сутність понять: «ціннісне ставлення до створення сім’ї»; 

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів»; подальшого розвитку набули зміст, форми та методи організації 

позааудиторної діяльності аграрних коледжів щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів. 

Практичне значення роботи розширює наявні практичні наробки щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів і полягає у розробленні та впровадженні у позааудиторну діяльність 

аграрних коледжів методичних рекомендацій у яких викладено діагностичний 

інструментарій для визначення рівнів сформованості ціннісного ставлення до 



створення сім’ї у студентів; програми проведення годин наставника «Я – 

майбутній сім’янин» та семінару для наставників студентських груп. 

Не викликають заперечень обрані Надією Анатолієвною форми і методи 

роботи, які, з одного боку, спрямовувалися на подолання виявлених під час 

констатувального етапу експерименту недоліків, а з іншого – давали змогу 

вирішувати ті завдання, які постають сьогодні перед закладами фахової 

передвищої освіти, а саме аграрними коледжами, в плані ціннісного ставлення 

до створення сім’ї.  

Загальна динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів експериментальної групи від 

початку формувального етапу експерименту до його завершення засвідчила 

помітне збільшення кількості студентів із високим та середнім рівнем 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї, й зменшення кількості 

респондентів, які за результатами констатувального етапу експерименту були 

віднесені до низького рівня. 

Висновки дисертації достатньо виважені, логічні, достовірні, науково 

обґрунтовані й відповідають поставленим завданням. 

Публікації автора та автореферат повністю відображають основні 

положення й висновки дисертації, які викладено у 13 одноосібних публікаціях, 

з них 7 статей відображають основні наукові результати, 5 – апробаційного 

характеру, 1 – додатково висвітлює наукові результати. 

Зазначимо, що повнота викладу основних результатів дослідження в 

наукових виданнях відповідає встановленим вимогам щодо публікацій 

основного змісту матеріалів дисертації. Кількість та обсяг опублікованих праць 

переконує в належній апробації та впровадженні основних положень 

дослідження. 

Зміст, результати роботи, основні висновки, викладені в авторефераті, 

відповідають і повністю відображають основні положення дисертації. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи є позитивною. 

Даючи в цілому високу оцінку дослідженню, хотіли б водночас  

висловити деякі зауваження, які носять швидше характер побажань: 



1. Розкриваючи стан дослідженості проблеми в науковій літературі, 

бажано було б звернути більше увагу на дослідженнях сучасних зарубіжних 

науковців, що дало б змогу порівняти з сучасним станом вітчизняної науки. 

2. Оскільки, другим завданням дисертаційного дослідження є розкриття 

особливостей та визначення потенційних можливостей позааудиторної 

діяльності у формуванні ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів, вважаємо, що для розв’язання цього завдання було 

доречним подати графічну модель позааудиторної діяльності, яка б чітко 

відобразила взаємозв’язки усіх складових досліджуваного процесу. 

3. Враховуючи значимість використання педагогічного потенціалу 

традицій українського народу щодо формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї сучасної студентської молоді, було б доцільно, відобразити 

другу педагогічну умову у додатках або окремим методичним посібником. 

4. Враховуючи те, що сучасна студентська молодь більше схильна до 

консенсуальних шлюбів, на нашу думку, слід було б показати, чи проводилася 

якась робота саме з цим контингентом студентської молоді. А якщо 

проводилася, то чим її зміст відрізнявся від змісту, який опрацьовувався з усіма 

студентами.  

5. Оцінюючи позитивно розроблені зміст, формами і методи організації 

позааудиторної діяльності аграрних коледжів щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів, хотіли б порекомендувати видати ці 

матеріали у вигляді методичного посібника для викладачів аграрних коледжів, адже, 

на думку самої дисертантки, результати дослідження можуть бути застосовані у 

практичній роботі викладачів аграрних коледжів. 

Загальний висновок 

Викладені зауваження та побажання не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним завершеним дослідженням, а 

отримані результати роблять вагомий внесок у теорію і методику виховання. 

Актуальність теми, самостійність і завершеність здійсненного дослідження, 

наукова новизна і практична значущість одержаних результатів, аналіз автореферату 

та опублікованих наукових праць дає підстави зробити такий загальний висновок: 



ПІДПИС 

Засвідчу 

Іїач. В 

Л. В. Яценко 

дисертація «Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» відповідає вимогам МОН України 

щодо кандидатських дисертацій та п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її 

автор Шелест Надія Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання.
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