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Розпочинаємо засідання: на порядку денному попередня експертиза 

дисертації Очеретяного Анатолія Вадимовича на здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальності 0 1 1 - освітні, педагогічні науки на 

тему: «Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних 

закладів США та України».

Науковий керівник -  Кочубей Тетяна Дмитрівна -  доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.

Відповідно до рішення вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 

25.02.2020 р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації А. В. Очеретяного призначено двох рецензентів: 

Коляда Наталія Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Заболотна Оксана 

Адольфівна -  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

іноземних мов.

Дисертація виконувалась на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 28.04.2015 р.).

Дозвольте ознайомити з біографічними даними А. В. Очеретяного.

Очеретяний Анатолій Вадимович народився 25 березня 1990 року в 

м. Сміла Черкаської області.
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З 1997 по 2006 рр. навчався в Уманській міській гімназії.

У 2007 вступив на факультет іноземної філології, на спеціальність 

«Англійська мова та література. Французька мова» Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2012 році закінчив повний 

курс бакалаврату та магістратури. Присвоєно кваліфікацію філолога, 

викладача мов (англійської і французької) та зарубіжної літератури.

З серпня 2012 року по вересень 2016 року працював викладачем 

факультету іноземної філології в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини.

З 1 жовтня 2016 року -  аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (денна форма аспірантури).

Для викладу основних положень дисертаційного дослідження слово 

надається Очеретяному Анатолію Вадимовичу.

Очеретяний А. В.: Шановний головуючий, шановні члени кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту, шановні присутні!

Вашій увазі пропонуються основні положення дисертаційної роботи 

«Формування життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів 

США та України».

Доцільність дослідження проблеми формування життєвих цінностей 

студентів зумовлено тим, що в сучасних умовах активізації процесів 

трансформації українського співтовариства важливо зафіксувати і зрозуміти 

життєві цінності, якими керуються молоді люди, адже вони є рушійною 

силою розвитку суспільства.

В американській педагогічній науці теоретики і практики ще з XIX ст. 

плідно вивчають питання життєвих цінностей особистості як педагогічне 

явище. Нагромаджений значний американський досвід з даної проблематики 

у площині діяльності закладів вищої освіти є особливо цінним для 

української освітньої практики. У зв’язку з вищезазначеним, постає гостра 

потреба висвітлити сутність життєвих цінностей студентів та здійснити
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критичний аналіз особливостей, змісту, інструментарію їх формування у 

закладах вищої освіти в США.

Творче використання такого досвіду в освітньому процесі українських 

закладів вищої освіти дозволить підготувати до життя молоде покоління із 

цілісно сформованою системою життєвих цінностей зокрема та сприятиме 
розвитку вищої освіти в Україні загалом.

Недостатня розробленість зазначеної проблеми у вітчизняній 

педагогічній науці, її актуальність та необхідність вивчення на сучасному 

етапі розвитку вищої освіти в Україні й зумовила вибір теми дисертаційного 

дослідження.

Мета дослідження -  на основі теоретичного аналізу проблеми 

дослідження і вивчення освітньої практики виявити і розкрити особливості 

формування життєвих цінностей у студентів закладів вищої освіти США та 

України і визначити можливості використання позитивного американського 

досвіду в українській освітній практиці.

Дозвольте не зупинятись на інших елементах наукового апарату 

дослідження, а перейти до викладу основного матеріалу. У ході розв’язання 

поставлених у дослідженні завдань, нами було зроблено такі висновки.

У відповідності до першого завдання дослідження проаналізовано стан 

дослідженості проблеми та уточнено зміст ключових понять дослідження. 

Установлено, що американські та вітчизняні вчені і практики досліджували 

проблему життєвих цінностей студентів у спектрі таких характеристик як: 

система цінностей людини, ціннісно-смислова сфера особистості, духовно- 

психологічна структура та освітньо-культурний рівень студента, його 

ментальність і сенситивність, життєві потреби і цілі, життєві орієнтації і 

стилі поведінки, життєві стратегії і перспективи, життєві соціальні 

комунікації, життєва компетентність і професійна спрямованість, роль 

закладів вищої освіти у формуванні життєвих цінностей студентів.
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У результаті характеристики поняттєво-термінологічного апарату 

дослідження уточнено сутність ключових понять дослідження: «життєві 

цінності студента», «формування життєвих цінностей студентів» та похідні 

від них.

Зокрема, життєві цінності студента трактуємо як основні його життєві 

орієнтири, котрі детермінують майбутню професійну спрямованість, 

визначають зміст його освітньо-пізнавальної діяльності у закладі вищої 

освіти та окреслюють стиль і масштаби соціальної активності.

Під поняттям «формування життєвих цінностей студентів» у 

дослідженні розуміємо -  спеціально організований педагогічний процес у 

рамках освітнього середовища закладу вищої освіти, який спрямований на 

актуалізацію і засвоєння студентами системи життєвих цінностей, що являє 

собою інтеграцію особистісних, культурно-соціальних, суспільно-політичних 

і професійно-зорієнтованих цінностей як власних життєвих переконань і 

життєвих орієнтирів.

У відповідності до другого завдання дисертаційного дослідження 

визначено зміст та встановлено ієрархію та життєвих цінностей 

американських і українських студентів у градації від найбільшої до 

найменшої значимості для його життя, які формуються в таких життєвих 

сферах: професійне становлення, освіта, сімейне життя, суспільне життя, 

особисте захоплення, соціальна активність.

Виділено ієрархію основних термінальних цінностей американських 

студентів закладів вищої освіти у США: 1) наявність сім’ї (родини); 2) 

саморозвиток і креативність; 3) професіоналізм і конкурентоздатність; 4) 

патріотизм і активна соціальна позиція; 5) здоров’я та спортивна форма; 6) 

свобода вибору (висловлювань та діяльності); 7) плюралізм та 

демократичність у суспільних відносинах; 8) матеріальне становище; 9) 

кар’єрне зростання; 10) суспільно-політична активність; 11) життєрадісність; 

12) життєві досягнення; 13) рівність та інклюзивність.
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Виділено ієрархію основних термінальних цінності студентів закладів 

вищої освіти України: 1) свобода вибору; 2) громадянськість (патріотизм); 3) 

саморозвиток; 4) збереження власної індивідуальності, 5) власний престиж, 

6) креативність, 7) активні соціальні контакти, 8) суспільно-політична 

активність; 9) матеріальне становище, 10) кар’єрне зростання, 11) життєві 

досягнення; 12) духовне задоволення, 13) родинне благополуччя.

Визначено, що зміст життєвих цінностей українських студентів 

формується у процесі виховних впливів, передбачених навчальними планами 

і програмами закладу вищої освіти.
У відповідності до третього завдання дисертаційного дослідження 

розкрито та охарактеризовано особливості, теоретичну модель, алгоритм, 

технологічні та методичні інструменти формування життєвих цінностей 

студентів у закладах вищої освіти у СІЛА. Акцентовано увагу на таких 

особливостях формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої 

освіти США: студентоцентрований підхід; урахування їх ментальності, 

сенситивності, життєвого досвіду та життєвих можливостей; взаємозв’язок з 

розвитком життєвих потреб, життєвих орієнтирів та принципів; 

використання спеціального алгоритму; надання переваги інтерактивним 

інструментам і методам; поєднання реального та віртуального освітнього 

середовища; здійснення анімованого проектування життєвих ситуацій для 

визначення можливості дотримання тих чи інших цінностей; створення 

життєвого портфоліо студента -  кодексу його життєвих цінностей.

Визначено алгоритм формування життєвих цінностей студентів у 

закладах вищої освіти СІЛА, який передбачає здійснення ряду кроків: 

уведення у ціннісну атмосферу; наповнення ціннісних стимулів зрозумілим 

змістом; когнітивна розвідка; усвідомлене прийняття необхідності 

трансформації наявної системи життєвих цінностей; проектування 

майбутньої конструкції системи модернізованих життєвих цінностей; 
активна участь у комунікаціях, діалозі, діяльності; саморефлексія щодо
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прийнятих життєвих цінностей; творче самовираження в життєвих цінностях; 

закріплення комплексу життєвих цінностей як власного переконання; 

інтеграція життєвих цінностей у власну життєдіяльність в соціумі; запуск 

механізму постійного оновлення життєвих ціннісних стимулів на основі 

сенситивності.

Виділено технологічні інструменти, які ефективно використовуються 
при формуванні життєвих цінностей студентів у вищій освіті США у XXI ст.,

а саме: 1) інтерактивні освітні зони та інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище; 2) інтерактивні методи і формат коучингу; 3) фідбек-векторне 

спрямування; 4) 8куре-простір; 5) 8РАШС!ЬАВ-простір.

Доведено, що з методичної позиції сутність застосування 

інтерактивних інструментів у системі американської вищої освіти полягає в 

тому, що освітній процес відбувається за умови постійного активного 
моделювання життєвих ситуацій, спільного розв’язання життєвих проблем 

усіма суб’єктами взаємодії.

У відповідності до четвертого завдання дослідження здійснено 

порівняльний аналіз змісту моделей формування життєвих цінностей 

студентів у закладах вищої освіти США та України і розроблено 

рекомендації щодо врахування позитивного американського досвіду в 

українській освітній практиці.

За результатами предметного дослідження освітніх програм і специфіки 

організації освітнього процесу в американських та українських закладах 

вищої освіти, а також вивчення теоретичних підходів до проблематики 

життєвих цінностей молоді у сучасних умовах представлено теоретичні 

моделі формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти 

США та України.

Унаслідок порівняльного аналізу змісту даних моделей запропоновано 

рекомендації щодо урахування конструктивних ідей американського досвіду 

для успішного розвитку системи життєвих цінностей студентів в українських
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закладах вищої освіти на суспільно-політичному, організаційному, 

навчально-методичному, предметно-професійному і виховному рівнях 

організації освітнього процесу.

У наслідок узагальнення результатів дослідження можна констатувати, 

що завдання цілком реалізовано, а мета -  досягнута.

Дякую за увагу!

Головуючий: Які будуть запитання до Анатолія Вадимовича?

Осадченко 1.1., доктор педагогічних наук, професор:
Охарактеризуйте структуру життєвих цінностей студента, яку розглянуто у 

дослідженні?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. У дослідженні розглядаємо 

життєві цінності студента як інтегральне утворення, що визначає його 

життєві стилі поведінки, стратегії та перспективи. Тому у структурі 

життєвих цінностей студента виділяємо такі основні компоненти: сфери 

життя, де формуються життєві цінності (це суспільно-політичне життя і 

соціальна активність, сімейне (родинне) життя, професійне життя, навчання і 

освіта, дозвілля (розваги, захоплення), здоров’я, фізична активність, безпека 

життя і довколишнього середовища, соціальні комунікації; компоненти, які 

виражають зміст життєвих цінностей (це життєві цінності-цілі, цінності- 

засоби, цінності-знання, цінності-навички, особистісні життєві зобов’язання і 

регулятори, цінності саморозвитку); функціональні компоненти (це 

когнітивний, мотиваційний, цільовий, дієво-практичний, кореляційно- 

рефлексивний).
Бялик О. В., доктор педагогічних наук, професор: Які функції 

виконують життєві цінності американського студента у площині розвитку 

його особистості?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Життєві цінності 

американського студента у площині розвитку особистості виконують такі 

функції: орієнтаційну функцію щодо ідеалів і зразків діяльності -  життєві
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цінності визначають місце і значущість студента у певному соціумі; функцію 

конструювання стратегії життя -  життєві цінності визначають цілісність, 

унікальність і неповторність життя студента в соціумі; нормативно- 

регулятивну функцію щодо стилів життєвої поведінки -  життєві цінності 

регулюють поведінку і діяльність студента та визначають його дії і вчинки в 

різних соціумах.

Кірдан О. Л., доктор педагогічних наук, професор: Що ви розумієте 

у вашому дослідженні під ментальністю студентів?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. У дослідженні під 

ментальністю студента розуміємо -  з одного боку, поєднання його 

світобачення як громадянина, і як особистості, а з другого боку, -  розуміємо 

ментальність студента як світоглядну систему, що визначає його освітню 

спрямованість під час навчання у закладі вищої освіти та мотивує до 

майбутньої життєдіяльності.

Під час дослідження з’ясували, що особливістю ментальності 

американського студента є орієнтація на успіх та матеріальне процвітання на 

основі ідеї рівних можливостей для всіх американських громадян.

Ткачук Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Як ви 

розглядаєте у вашому дослідженні сенситивність студентів?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. У дослідженні розглянуто 

сенситивність студента як його соціо-емоційну чутливість до подій, що 

відбуваються з ним в рамках освітнього процесу в закладі освіти. Вона 

ґрунтується на його менталітетові, родинних установках й відношенні до 

культурних традицій народу, нації, суспільства загалом, наявних життєвих 

цінностей, рівня розвитку власної особистості.

Бойченко В. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Яку мету та 

завдання ставлять перед собою американські заклади вищої освіти при 

формуванні життєвих цінностей студентів?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Основною метою
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формування життєвих цінностей студентів в американських закладах 

вищої освіти є -  підготовка висококваліфікованого фахівця із цілісною 

системою життєвих цінностей, які направлятимуть його на особистісне 

самовираження в будь-якому соціумі, на активну соціальну позицію, на вияв 

професійних компетентностей у майбутній життєдіяльності.

Основні завдання -  набуття студентом життєвих умінь та навичок для 

самостійного розв’язання життєвих завдань, використання власного 

життєвого досвіду і життєвого потенціалу для самостійного подолання будь- 

яких життєвих проблем і успішного проектування власного життя на основі 

прийнятих американських цінностей.

Гагарін М. І., кандидат педагогічних наук, доцент: На основі яких 

принципів здійснюється формування життєвих цінностей студентів у 

закладах вищої освіти у США?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Основними принципами, на 

основі яких здійснюється формування життєвий цінностей студентів в 

американських закладах вищої освіти є такі: принцип орієнтації на життєві 

цінності студента, з якими він прийшов у заклад вищої освіти, та прийняті 

ідеали в американській освіті -  цей принцип спрямований на гармонійне і 

цілісне становлення студента як освіченої особистості, здатної до духовно- 

культурного і соціального саморозвитку; принцип ціннісного 

переосмислення процесу здобуття вищої освіти -  на основі цього принципу 

відбувається формування у студентської молоді ставлення до життя і до 

здобуття освіти як до особливої цінності, а освітній процес спрямовується на 

прояв у студента таких морально-духовних якостей, як співчуття, доброта та 

великодушність; принцип життєво-ціннісної насиченості змісту освітнього 

процесу -  на основі цього принципу освітній процес спрямовується на 

розкриття і збагачення життєвого потенціалу кожного студента. В освітньому 

процесі створюється: атмосфера взаєморозуміння і взаємодопомоги -  

всередині студентської групи, між викладачами і студентами на засадах
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життєвих ціннісних орієнтацій усіх суб’єктів.

Прищепа С. М., кандидат педагогічних наук, доцент: Які освітні 

платформи найчастіше використовуються в якості інтерактивних зон у 

приватних закладах вищої освіти для формування життєвих цінностей 

студентів?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. У вищій освіті СІЛА освітню 

платформу розглядають як інтеграцію масових відкритих онлайн-курсів. 

Вони дозволяють пройти навчання у викладачів, які мають авторитет та цінні 

здобутки в академічному світі, та у практиків, які досягай успіхів у різних 

сферах практичній фаховій діяльності.

Для формування системи життєвих цінностей американських студентів 

у приватних закладах вищої освіти у США найчастіше використовують 

освітню платформу «Go Pollock». В її основі лежить принцип колаборації, 

що дозволяє студенту всебічно охарактеризувати та оцінити ту чи іншу 

життєву цінність, при цьому обговорити разом з викладачем якусь життєву 

історію (реальну або уявну) та спроектувати результат цієї історії.

Поряд з цією платформою часто використовують й інші освітні онлайн- 

платформи такі як: «Coursera», «Khan Academy», «EdX», «Udacity», «Canvas 

Network», «Udemy». Крім того користується успіхом серед американських 

студентів й освітня платформа «Moodle», яка насьогодні використовується і в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Кудла М. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Які елементи 

використовуються для організації віртуального освітнього середовища у ЗВО 

у США?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. На сьогодні в американських 

закладах вищої освіти використовуються різні елементи створення 

віртуальної реальності. Це: кіберпростір (інтерактивне інформаційне 

середовище, яке функціонує за допомогою комп’ютерних систем); 

тривимірна графіка (зображення, які включають побудову геометричної
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проекції тривимірної моделі); симуляція (коли студентам для вивчення і 

знаходження правильного рішення пропонують «фіктивні» життєві ситуації 

та умови, що імітують реальні ситуації); ЗБ-тур (сукупність декількох 

віртуальних панорам, між якими студент може віртуально переміщатися, 

використовуючи спеціальні переходи); віртуальна панорама 

(фотореалістичний спосіб подання реальності, що дозволяє студенту 

переміщатися у віртуальному просторі як він вважає за потрібне).

Коблик В. О. -  кандидат педагогічних наук, викладач: В якому 

форматі застосовуються інтерактивні методи в освітньому процесі у 

американських ЗВО?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Особливо популярними і 

дієвими в американських закладах освіти є інтерактивні методи: обернене 

заняття, кейс-метод, тайм-лайн, флешмоб, метод проектів, спільний проект, 

мозаїка, презентація, скрайбінг. При цьому найпродуктивнішим форматом 

застосування інтерактивних методів визнано -  «коучинг», що реалізується як 

взаємодія особистостей студента і викладача (в якості консультанта і 

тренера) для досягнення позитивних результатів у режимі «тут і зараз». 

Такий формат найкраще забезпечує для студента виявлення повноти та 

дієвості множинності думок, активного діалогу, самостійної пізнавальної 

діяльності, індивідуального творчого ставлення до явищ і предметів життя, 

свободи вибору життєвих орієнтацій, створення ситуацій життєвого успіху, 

ментальної рефлексії і самовдосконалення.

Савченко Н. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач: 

Які рекомендації щодо урахування конструктивних ідей американського 

досвіду запропоновано вами?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Рекомендації розроблено 

відповідно до таких рівнів: суспільно-політичний, організаційний, навчально- 

методичний, предметно-професійний і виховний.
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Зокрема, на суспільно-політичному рівні рекомендуємо: при 

плануванні освітнього процесу в українських закладах вищої освіти брати до 

уваги національні пріоритети і включати види роботи, спрямовані на 

суспільно корисну діяльність; заохочувати студентів до активної участі у 

соціальному житті (закладу вищої освіти, громадських організаціях, 

політичному житті країни).

На організаційному рівні: необхідно формувати життєві цінності 

студентів на основі їх ментальності та сенситивності; розвивати життєві 

цінності комплексно в різних площинах здійснення освітньо-виховного 

процесу; активно упроваджувати в освітній процес інформаційно- 

комунікативні технології, інноваційні форми проведення освітніх занять та 

інтерактивні методи подачі та засвоєння нового матеріалу, які зорієнтовані на 

формування життєвих цінностей студентів. Важливим є створення студентом 

власного портфоліо життєвих цінностей.

На навчально-методичному рівні потрібно: запровадити алгоритм 

формування життєвих цінностей студента на рівні закладу вищої освіти; 

розробити інтерактивне навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, яке б було спрямоване -  на залучення студентів до активної участі 

в житті закладу, на критичному аналізі життєвих історій відомих 

українських особистостей минулого і сьогодення, які можуть слугувати 

життєвими орієнтирами для студентів. Важливим є налагодження 

взаємозаміни освітніх ролей між здоровими студентами та їхніми 

однолітками з особливими потребами, що сприятиме вирівнюванню життєво- 

соціальних стосунків.

На предметно-професійному рівні необхідно: спрямовувати освітній 

процес на розвиток практично-професійних компетентностей та 

усвідомлення життєво-ціннісних орієнтирів професії та фаху в майбутньому 

житті, що буде актуалізувати потребу студентів у професійній та

14



особистісній самореалізації та не змінювати напрям власної професійної 

визначеності.

На виховному інформаційному рівні є значимим: створення 

спеціального порталу для студентів, на якому вони зможуть 

ознайомлюватись із прийнятними в суспільстві чи конкретному соціумі 

ціннісними орієнтаціями; проводити продуктивні дискусії щодо вибору тих 

чи інших життєвих стратегій і пріоритетів.

На виховному комунікативному рівні -  вимогою сучасності є 

запровадження соціальної інклюзії та комунікативної підготовки для 

студентів перших років навчання у закладі вищої освіти з метою подолання 

комунікативного бар’єру у спілкуванні в новому соціальному середовищі та 

налагодженні взаємин з іншими студентами.

Коберник О. М., доктор педагогічних наук, професор: Які 

результати отримані вами щодо дослідження цінностей українських 

студентів?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. В результаті дослідження було 

виділено ієрархію з тринадцяти найбільш значимих на сьогодні для 

українських студентів термінальних цінностей, а саме: 1) свобода вибору; 2) 

громадянськість (патріотизм); 3) розвиток себе; 4) збереження власної 

індивідуальності, 5) власний престиж, 6) креативність, 7) активні соціальні 

контакти, 8) суспільно-політична активність; 9) матеріальне становище, 10) 

кар’єрне зростання, 11) життєві досягнення; 12) духовне задоволення, 13) 

родинне благополуччя.

Стеценко Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент: Які з видів 

поведінки: соціальна, просоціальна чи асоціальна притаманні сучасним 

американським студентам?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. У дослідженні з’ясовано, що 

життєві цінності студента визначають вибір ним певного стилю життєвої 

поведінки. Американські студенти, навчаючись у закладах вищої освіти у
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США, в переважній більшості, займають активну соціальну життєву позицію. 

Водночас наголосимо, що основна дослідницька увага у роботі була звернена 

на характеристиці життєвих цінностей американських студентів, а не на 

стилях їх поведінки.

Пащенко Д. І., доктор педагогічних наук, професор: У дослідженні 

ви наголошуєте на значимості для американських студентів такої життєвої 

цінності як «власний престиж», а як вони ставляться до цінності «працювати 

за покликанням»?

Очеретяний А. В.: Дякую за запитання. Сучасні американські 

студенти до життєвої цінності «працювати за покликанням» ставляться 

загалом позитивно. Але до числа тринадцяти найбільш значимих життєвих 

цінностей цінність «праця за покликанням» студентами закладів вищої освіти 

у США не віднесена.

Головуючий: Слово надається науковому керівнику -  доктору 

педагогічних наук, професору, професору кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи -  Тетяні Дмитрівні Кочубей.

Кочубей Т. Д.: Очеретяний Анатолій Вадимович -  науковець, який 

характеризується цілеспрямованістю та належним рівнем організованості, 

зарекомендував себе як людина з науковим мисленням, про що засвідчує 

його дисертаційне дослідження.

Під час роботи над дослідженням Анатолій Вадимович відповідально 

ставився до наукової роботи, виявив наполегливість, працездатність та кращі 

риси педагога-дослідника: здатність самостійно аналізувати педагогічні 

явища та процеси, обізнаність і ерудицію в галузі освітніх і педагогічних 

наук.

Очеретяний А. В. успішно зумів використати свій потенціал і вчасно 

виконати роботу. Дисертаційне дослідження є актуальним, змістовним і 

завершеним. Результати наукової роботи систематично апробовувались 
автором шляхом наукових публікацій в провідних фахових виданнях України
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та за кордоном. Дослідник брав активну участь у всеукраїнських і 

міжнародних конференціях.
V

Заслуговує на увагу список опрацьованих джерел (українських та 

американських авторів) з проблеми дослідження, що засвідчує наполегливу, 

копітку працю дисертанта.

Автор дисертаційної роботи виявив належний рівень наукової 

підготовки, відповідальність і коректність, старанність, відповідальне 

ставлення до своїх обов'язків як науковця, чіткість у виконанні поставлених 

перед ним завдань.

Вважаю, іцо дисертаційне дослідження «Формування життєвих 

цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та України», 

відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії, а її автор оволодів теорією та методикою наукового 

пошуку та проявив себе вмілим дослідником.

З урахуванням цього, завершене самостійне дослідження «Формування 

життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та 

України» Очеретяного Анатолія Вадимовича, може бути рекомендоване до 

захисту у спеціалізованій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

Головуючий: До слова запрошується рецензент -  доктор педагогічних 

наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської 

інтеграції, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Коляда Наталія Миколаївна.

Коляда Н. М.: Життєві цінності стають метою і основою освітнього 

процесу у вищій школі. Зокрема, інтересу набуває вивчення змін, що 

відбуваються в свідомості сучасної студентської молоді, оскільки саме у них 

відзначається неминуча переоцінка життєвих цінностей. Оскільки саме 

молодь -  це покоління людей, які у своїй більшості підтримують процеси 

формування демократичної незалежної держави, відродження України;
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генерація, що вимагає більш конструктивних і динамічних еволюційних 

кроків щодо розвитку суспільства.

Водночас важливим залишається й розуміння структури життєвих 

цінностей студентської молоді та вивчення шляхів їх формування, що дає 

можливість спрогнозувати як зміни в суспільстві можуть впливати на 
розвиток життєдіяльності особистості у подальшому.

У контексті означеного важливим є звернення автора до проблеми 

формування життєвих цінностей студентів вищих навчальних закладів освіти 

Сполучених Штатів Америки.

Актуальність теми дослідження підсилюється багатовимірністю 

досліджуваного феномену, що потребує ґрунтовного вивчення задля 

репрезентативного його представлення в сучасному науковому дискурсі та 

окреслення можливостей творчого використання конструктивного 

американського досвіду в Україні.

Дослідження є складником науково-дослідної теми кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту «Формування компетентного вчителя в умовах 

освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» 

(державний реєстраційний номер № 011Ш007536).

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 

відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 

завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки.

Дисертант на достатньому науковому рівні обґрунтував вибір теми, її 

актуальність, визначив мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументував 

використання обраних методів дослідження.

Мета дослідження -  на основі теоретичного аналізу проблеми 

дослідження і вивчення освітньої практики виявити і розкрити особливості
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формування життєвих цінностей у студентів закладів вищої освіти США та 

України і визначити можливості використання позитивного американського 

досвіду в українській освітній практиці.

Відповідно до мети дослідження автором уперше у вітчизняній 

педагогічній науці виявлено і розкрито особливості формування життєвих 

цінностей студентів закладів вищої освіти у США, а саме:

-  цілеспрямований студентоцентрований підхід, який реалізується у 

сенситивній площині певної моделі ментального простору;

-  взаємозв’язок з усіма компонентами конструювання життєдіяльності 

-  життєвими потребами, життєвими орієнтирами і принципами, життєвими 

стилями поведінки, життєвою стратегією, життєвими перспективами і 

життєвою компетентністю у процесі морального, ментального, релігійного, 

національного, полікультурного, патріотичного, громадського, естетичного, 

сімейного, соціально-політичного, здоров’язберігаючого виховання і 

професійного становлення.
На основі порівняльного аналізу визначено можливості використання 

позитивного американського досвіду у вітчизняній педагогічній практиці (на 

суспільно-політичному, організаційному, навчально-методичному, 

предметно-професійному і виховному рівнях організації освітнього процесу 

у закладах вищої освіти).

Автором уточнено сутність ключових понять дослідження: «життєві 

цінності студента», «ієрархія життєвих цінностей студента», «сенситивність 

студента», «ментальність студента».

У дослідженні удосконалено наукові уявлення про зміст, структурні 

компоненти та функції життєвих цінностей студента у площині розвитку 

його особистості; конкретизовано технологічні і методичні інструменти 

формування життєвих цінностей у студентів закладів вищої освіти США та 

України у XXI ст.
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Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів. 

Проаналізований у процесі дослідження американський досвід формування 

життєвих цінностей студентів, зібраний і проаналізований фактичний 

матеріал, а також теоретичні положення та висновки можуть бути 

використані при вирішенні наукових і практичних завдань модернізації 

системи вищої освіти в Україні; для розширення змісту курсів лекцій, 

практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін «Порівняльна 

педагогіка», «Зарубіжна система вищої освіти», «Теорія і практика виховання 

у вищій школі», «Креативні технології навчання у ЗВО», «Освітні 

технології»; під час укладання підручників, посібників, методичних 

рекомендацій для широкого кола студентів, аспірантів, викладачів, 

науковців.

Автором проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти України.

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися 

на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні 

результати дослідження достатньо повно висвітлені у наукових працях.

Подана дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість дисертанта, 

його вміння бачити актуальні проблеми професійної освіти, готовність 

розв’язувати їх на достатньому науковому рівні. В цілому дисертаційна 

робота А. В. Очеретяного за своїм змістом і формою є завершеним 

самостійним дослідженням.

Високо і позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 
дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 
дискусійного характеру:

1. Враховуючи формулювання теми дослідження (Формування 

життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та 
України) у вступі потребує підсилення обґрунтування актуальності 
дослідження наукової проблеми шляхом підкреслення специфіки саме 
закладів вищої освіти США.
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2. Обґрунтування актуальності наукової проблеми потребує більшої 
аргументації шляхом використання статистичних даних та нормативних 
документів.

3. У тексті дисертації потребує підсилення критичний підхід автора до 
аналізу американського досвіду формування життєвих цінностей студентів.

4. На нашу думку, потребує обґрунтування необхідність дослідження 
саме американської моделі формування життєвих цінностей молоді з 
конкретними прикладами функціонування сектору вищої освіти в США.

5. Потребує конкретизації формулювання окремих підрозділів 
дисертації відповідно до змісту та логіки структурної побудови 
дисертаційної роботи.

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 
високої оцінки проведеного дослідження.

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 
наукових праць автора.

На основі аналізу змісту публікацій А. В. Очеретяного можна 
констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 
отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено 
достатньо повно.

Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку 
про те, що дисертація Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування 
життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та 

України» є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має 
вагоме теоретичне і прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, 
відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 
12.01.2017 р. «Про затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а 
також відповідає вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (Постанова 
Кабінету Міністрів України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подана до 
розгляду спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на
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здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки.

Головуючий: До слова запрошується Очеретяний А. В. для відповіді 
на зауваження рецензента.

Очеретяний А. В.: Вельмишановна Наталіє Миколаївно, дозвольте 

подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного 

дослідження, за слушні зауваження і побажання та надати відповіді на 
зауваження.

Стосовно першого зауваження:

«1. Враховуючи формулювання теми дослідження (Формування 

життєвих цінностей у студентів вищих закладів освіти США та України) у 

вступі потребує підсилення обґрунтування актуальності дослідження 
наукової проблеми шляхом підкреслення специфіки саме закладів вищої 

освіти СІНА.»

-  Погоджуємося частково з даним зауваженням. Дозвольте надати 

пояснення. Специфіка ЗВО у США в плані формування життєвих цінностей 

студентів більш детальніше відображена в тексті роботи (підрозділ 1.3).

Стосовно другого зауваження:

«2. Обґрунтування актуальності наукової проблеми потребує більшої 

аргументації шляхом використання статистичних даних та нормативних 

документів.»

-  Погоджуємося повністю з даним зауваженням.

Стосовно третього зауваження:

«3. У тексті дисертації потребує підсилення критичний підхід автора до 

аналізу американського досвіду формування життєвих цінностей студентів.»

-  Погоджуємося повністю з даним зауваженням.»

Стосовно четвертого зауваження:
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«4. На нашу думку, потребує обгрунтування необхідність дослідження 

саме американської моделі формування життєвих цінностей молоді з 

конкретними прикладами функціонування сектору вищої освіти в СІНА.»

-  Погоджуємося частково з даним зауваженням про те, що варто було 

б навести приклади функціонування даних закладів для обґрунтування 

необхідності дослідженості саме американської моделі у тексті роботи. Але 

дозвольте надати пояснення. При дослідженні американської моделі 

формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США ми 

виходили з аналізу навчальних планів і програм таких американських 

закладів вищої освіти, як Американський університет (м. Вашингтон, округ 

Колумбія), Гарвардський університет (м. Кембридж, штат Массачусетс), 

Йельський університет (м. Нью Гавен, штат Коннектикут), Коледж Бернарда 

(м. Нью-Йорк). У зв’язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи 

особливості організації освітнього процесу в цих закладах у контексті 

формування життєвих цінностей студентів подано в Додатку А.

Стосовно п’ятого зауваження:

«5. Потребує конкретизації формулювання окремих підрозділів 

дисертації відповідно до змісту та логіки структурної побудови 

дисертаційної роботи.»

-  Погоджуємося з даним зауваженням.

Дозвольте подякувати ще раз рецензенту за надані цінні зауваження та 

пропозиції до тексту дисертаційної роботи.

Головуючий: До слова запрошується рецензент -  доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри іноземних мов -  Заболотна Оксана 

Адольфівна.

Заболотна О. А: Виховання молодої генерації активних, діяльних 

громадян для гідної репрезентації своєї держави у світовому співтоваристві є 

неможливим без формування у них відповідних життєвих цінностей на 

різних етапах, зокрема, під час навчання у закладах вищої освіти. Для
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належної організації цього процесу важливим є вивчення досвіду країн, які 

надають значної ваги і досягли певних успіхів у справі партнерського 

поєднання зусиль держави й університету у формуванні життєвих цінностей, 

які складатимуть ставленнєві основи на все подальше життя. Зважаючи на це, 
тема дисертації Анатолія Очеретяного «Формування життєвих цінностей у 

студентів вищих навчальних закладів США та України» є актуальною та 

доцільною, тим більше, що обрана дисертантом проблема дослідження не 

отримала належного висвітлення у вітчизняній педагогічній науці. 

Актуальність і доцільність означеної проблеми обґрунтовані автором 

належним чином.

Цінним вважаємо те, що А.В. Очеретяний запропонував роботу, в якій 

розглядає проблему формування життєвих цінностей студентів як невід’ємну 

складову соціокультурного освітнього простору з проекцією на світовий 

вимір. Важливим у цьому контексті є наскрізний розгляд проблеми з 

використанням теоретичних і емпіричних методів, серед яких 

спостереження, анкетування, проведені з метою уточнення, розширення, 

деталізації і верифікації отриманих даних. Це уможливило фундаментально 

розробити заявлену ідею, продемонструвавши аналітичні якості науковця у 

поєднанні з практичним досвідом педагога.

Понятійний апарат дисертації в цілому подано коректно. Логічний 

взаємозв’язок простежується між метою, дослідницькими завданнями, 

реалізуючи які, дисертант ґрунтується на теоретико-методологічному 

опрацюванні нормативних положень сучасної освіти, новітніх даних 

філософії, соціології, політології, економіки, психології та педагогіки.

Твердження автора про те, що життєві цінності студента -  це його 

основні життєві орієнтири, котрі детермінують майбутню професійну 

спрямованість, визначають зміст його навчальної діяльності у закладі вищої 

освіти та окреслюють стиль і масштаби соціальної активності -  є основою 

для розгортання наукового наративу щодо їхнього формування, при чому
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автор вибудовує і обґрунтовує стрункої системи формування цінностей. Під 

системою формування життєвих цінностей студентів дисертант розуміє 

«сукупність взаємопов’язаних елементів, які поєднані спільною метою -  

формування їхніх життєвих цінностей у закладі вищої освіти» і в якості її 

основних елементів розглядає ментальність і сенситивність особистості 

студента як підґрунтя формування його життєвих цінностей у закладі вищої 

освіти; зміст, ієрархію структурних компонентів та функції життєвих 

цінностей студента; алгоритм та інтерактивні інструменти ефективного 

формування життєвих цінностей студента в освітньому процесі у закладі 

вищої освіти. Такий підхід якісно презентує хід розкриття проблеми 

дослідження. Змістове наповнення вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків спрямоване на досягнення відповідної мети. 

Відзначимо, що кожний наступний розділ чи параграф органічно пов'язаний з 

попереднім і доповнює його.

Проведена експертиза виконаних завдань переконливо доводить, що в 

першому розділі автору вдалося розкрити теоретичні засади формування 

життєвих цінностей студентів та опрацювавши стан дослідженості проблеми 

життєвих цінностей у СІЛА та Україні, розкривши сутність ключових понять 

(Завдання 1). Обізнаність дослідника з працями провідних українських та 

зарубіжних філософів, соціологів, психологів та педагогів сприяли цілісному 

розкриттю структурних характеристик та функцій життєвих цінностей 

студентів, а також розгляду ментальності та сенситивності студентів як 

підґрунтя для формування життєвих цінностей у закладі вищої освіти.

Важливим для дослідження є матеріал другого розділу «Особливості 

формування життєвих цінностей студентів у США», оскільки він 

спрямований на розв’язання другого (Визначити ієрархію і зміст життєвих 

цінностей американських студентів) і третього (Розкрити та охарактеризувати 

особливості, алгоритм, модель, технологічні і методичні інструменти
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формування життєвих цінностей студентів закладів вищої освіти у США) 

завдань.
\

Автор слушно наголошує на тому, що сутність застосування 

інтерактивних інструментів у системі американської вищої освіти полягає в 

тому, що навчальний процес відбувається за умови постійного активного 

моделювання життєвих ситуацій, спільного розв’язання життєвих проблем 

усіма суб’єктами взаємодії. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і 

вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії. Цінним є твердження, що важливою стратегією освітнього процесу 

в закладі вищої освіти як у США, так і в Україні є усвідомлене «повернення» 

студентів зі світу переважно віртуального в реальний, що дає змогу 

усвідомити значущість наукового знання з його принципами об’єктивності, 

раціональності, істинності, достовірності та ін.

Розроблені під час розв’язання третього завдання покроковий 

алгоритм, модель, а також систематизовані технологічні і методичні 

інструменти формування життєвих цінностей студентів закладів вищої освіти 

у США заслуговують на впровадження і в Україні та знайшли відображення 

в узагальненні сучасних тенденцій та в обґрунтуванні можливостей 

використання елементів позитивного американського у досліджуваній сфері 

в Україні (Завдання 4), подані в третьому розділі дисертації.

Вірогідність наукових результатів забезпечується методологічним 

обґрунтуванням вихідних положень дослідження, логіко-системним аналізом 

значного обсягу джерел і нормативно-методичної бази, використанням 

комплексу взаємодоповнюючих теоретичних та емпіричних методів. Додатки 

поглиблюють і увиразнюють уявлення про цілісне дослідження.

Представлені автором висновки відповідають на поставлені на початку 

роботи завдання. Рецензоване дослідження поглиблює й доповнює сучасну 

педагогічну науку в полі формування життєвих цінностей молоді. Воно 

пройшло належну апробацію не лише на міжнародних та всеукраїнських
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наукових заходах, а і на парламентських слуханнях «Ціннісні орієнтації 

сучасної української молоді» (Київ, 2 листопада 2016 р.) і «Збалансований 

розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (Київ, 10 

квітня 2019 року).

Узагальнюючи, наголосимо, що дисертація А. Очеретяного відповідає 

вимогам, що пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

«доктор філософії» за напрямом 011 -  Освітні, педагогічні науки. Вона 

містить висунуті автором для прилюдного захисту наукові положення, а 

також обґрунтовані результати. Поставлені завдання дослідження повністю 

виконано. В процесі дослідження одержано результати, які можуть бути 

використані в теоретичній і практичній діяльності.

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження А. Очеретяного 

загалом, у контексті наукової дискусії є сенс висловити зауваження і 

побажання.

1. Робота виграла б, якби автор продемонстрував, у чому полягають 

відмінності формування життєвих цінностей у державних і приватних 

американських ЗВО.

2. У підрозділі 1.1 автор наводить списками прізвища науковців, які 

займалися тією чи іншою проблематикою, дотичною до предмета 

дослідження. Було б більш обґрунтованим, якби були наведені конкретні 

праці, у яких висвітлено результати їхніх досліджень. Підрозділ «Огляд 

джерел», як правило, не передбачає детальної характеристики окремих 

аспектів дослідження. У ньому характеризуються джерела (не автори), що 

представляють ці аспекти.

3. На початку підрозділу 1.1. здобувач наводить групи джерел 

інформації (документи та аналітичні матеріали з питань ціннісних орієнтацій, 

життєвих орієнтирів молоді тощо; праці вітчизняних та зарубіжних учених; 

українські періодичні видання та науково-методичні журнали тощо), проте 

далі не подає матеріал за цими групами.
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4. На рис. 1.4 автор демонструє механізм формування життєвих 

цінностей студентів, проте незрозуміло, на основі чого укладено цю схему, а 
також відсутні будь-які роз’яснення щодо її змісту.

5. Підрозділ 2.3 (трансформація життєвих цінностей) виграв би, 

якби автор наголосив на кардинальних змінах, які відбулися порівняно з 
XX століттям.

Втім, висловлені зауваження та побажання не є принциповими для 

загальної ї оцінки дисертації, зміст якої сповна відображений у 16 

публікаціях (у тому числі у 12 одноосібних). Схеми, рисунки, таблиці, що 

містяться в роботі, достатньо наочні. Усе це дає підстави стверджувати про 

наукову зрілість дисертанта, уміння досліджувати складні питання сучасної 

педагогіки і окреслювати перспективи подальших пошуків у цій галузі науки.

У цілому вважаємо, що дисертація «Формування життєвих цінностей у 

студентів вищих навчальних закладів США та України» є завершеним 

самостійним і оригінальним дослідженням, яке за характером фактичного 

матеріалу, ступенем його якісного аналізу, рівнем новизни і значущості 

результатів відповідає встановленим вимогам.

Головуючий: До слова запрошується Очеретяний А. В. для відповіді 

на зауваження рецензента.

Очеретяний А. В.: Вельмишановна Оксано Адольфівно, дозвольте 

подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного 

дослідження, за слушні зауваження і побажання та надати відповіді на 

зауваження.

Стосовно першого зауваження:
«1. Робота виграла б, якби автор продемонстрував, у чому полягають 

відмінності формування життєвих цінностей у державних і приватних 

американських ЗВО.»

-  Погоджуємося частково з даним зауваженням. Дозвольте надати 

пояснення. У першому розділі тексту роботи було охарактеризовано
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особливе призначення і роль приватних та державних закладів вищої освіти 

США у формуванні життєвих цінностей студентів. Водночас, погоджуємося, 

що варто було б чіткіше виділити відмінність формування життєвих 

цінностей студентів в американських приватних і державних закладах вищої 

освіти.

Стосовно другого зауваження:

«2. У підрозділі 1.1 автор наводить списками прізвища науковців, які 

займалися тією чи іншою проблематикою, дотичною до предмета 

дослідження. Було б більш обґрунтованим, якби були наведені конкретні 

праці, у яких висвітлено результати їхніх досліджень. Підрозділ «Огляд 

джерел», як правило, не передбачає детальної характеристики окремих 

аспектів дослідження. У ньому характеризуються джерела (не автори), що 

представляють ці аспекти.»

-  Цілком погоджуємося з даним зауваженням.

Стосовно третього зауваження:

«3. На початку підрозділу 1.1. здобувай наводить групи джерел 

інформації (документи та аналітичні матеріали з питань ціннісних орієнтацій, 

життєвих орієнтирів молоді тощо; праці вітчизняних та зарубіжних учених; 

українські періодичні видання та науково-методичні журнали тощо), проте 

далі не подає матеріал за цими групами.»

-  Цілком погоджуємося з даним зауваженням.

Стосовно четвертого зауваження:

«4. На рис. 1.4 автор демонструє механізм формування життєвих 

цінностей студентів, проте незрозуміло, на основі чого укладено цю схему, а 

також відсутні будь-які роз’яснення щодо її змісту.»

-  Частково погоджуємося з даним зауваженням. Дозвольте надати 

пояснення. Механізм формування життєвих цінностей студентів був 

схематично представлений, виходячи із аналізу ключових понять 

дослідження і похідних від них характеристик структурних компонентів і
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функцій життєвих цінностей студентів та особливостей взаємовпливів у 

підсистемах: «життєві цінності -  життєві потреби»; «життєві цінності -  

життєві орієнтири», «життєві цінності -  життєві стилі поведінки»; «життєві 

цінності -  життєва компетентність»; «життєві цінності -  життєві стратегії»; 

«життєві цінності -  життєві перспективи», що передувало схемі. Водночас, 

погоджуємося, що варто було б подати більш детальніше роз’яснення до 

схеми.

Стосовно п’ятого зауваження:

«5. Підрозділ 2.3 (трансформація життєвих цінностей) виграв би, якби 

автор наголосив на кардинальних змінах, які відбулися порівняно з 

XX століттям.»

-  Погоджуємося з даним зауваженням. Дозвольте надати пояснення. 

Основний акцент у підрозділі 2.3. був зроблений на аналізі впливу різних 

чинників на формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої 

освіти США та України. Зокрема, таких як: суспільні; політичні; економічні; 

соціальні; освітні; професійні; індивідуально-особистіші; родинні (сімейні) 

чинники. Водночас погоджуємося, що більш детальніше варто було 

наголосили на кардинальних змінах у життєвих цінностях студентів, які 

відбулися у порівнянні з XX століттям.

Дозвольте подякувати ще раз рецензенту за надані цінні зауваження та 

пропозиції до тексту дисертаційної роботи.

Головуючий: Чи є бажаючі ще виступити? Немає.

Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію Очеретяного 

Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей у студентів вищих 

навчальних закладів США та України» до захисту в разовій спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі 

спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

зо



Ца іфошящія т ж т ь с я  т  іш слуш ш я. Г влосунж члмїй кгф&дри.

Хто за таку пропозицію? Хто проти? Хто утримався?

Результати голосування: «за» -  17, «проти» -  немає, «утримались» -  

немає.

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей у 

студентів вищих навчальних закладів США та України» за спеціальністю 011 

-  освітні, педагогічні науки затвердити такий висновок кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини.

з і



висновок

про наукову новизну та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих 

цінностей у студентів вищих навчальних закладів СІНА та України» 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167).

Тема дослідження є складником науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту «Формування компетентного вчителя 

в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» 

(державний реєстраційний номер № 011Ш007536) Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.

Тему дослідження затверджено Вченою радою університету (протокол 

№ 10 від 28.04.2015 р.) та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України 

(протокол № 5 від 23.06.2015 р.).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

-  вперше виявлено і розкрито особливості формування життєвих 

цінностей студентів у закладах вищої освіти США (студентоцентрований 

підхід; урахування їх ментальності, сенситивності, життєвого досвіду та 

життєвих можливостей; взаємозв’язок з розвитком життєвих потреб, 

життєвих орієнтирів та принципів; використання спеціального алгоритму; 

надання переваги інтерактивним інструментам і методам; поєднання 

реального та віртуального освітнього середовища; здійснення анімованого
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проектування життєвих ситуацій для визначення можливості дотримання тих 

чи інших цінностей; створення життєве портфоліо студента -  кодекс його 

життєвих цінностей); модель, алгоритм та інтерактивні інструменти 

формування життєвих цінностей студентів закладів вищої освіти у США 

(інтерактивні освітні зони та інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище, інтерактивні методи, фідбек-векторне спрямування, Skype- 

простір, SPARK lLAB-простір); доведено необхідність урахування 

ментальності та сенситивності студентів як підґрунтя для формування їхніх 

життєвих цінностей у закладах вищої освіти;

-  уточнено сутність ключових понять дослідження: «життєві цінності 

студента», «ієрархія життєвих цінностей студента», «формування життєвих 

цінностей студентів»;

-  удосконалено наукові уявлення про зміст, структурні компоненти та 

функції життєвих цінностей студента у площині розвитку його особистості;

-  конкретизовано технологічні і методичні інструменти формування 

життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США та Україні у 

XXI столітті;

-  подальшого розвитку набули питання особистісно зорієнтованого 

освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

визначено можливості використання позитивного американського досвіду 

формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти в 

українській освітній практиці (на суспільно-політичному, організаційному, 

навчально-методичному, предметно-професійному і виховному рівнях 

організації освітнього процесу); зібраний і проаналізований фактичний 

матеріал, а також теоретичні положення та висновки можуть бути 

використані при вирішенні наукових і практичних завдань модернізації 

системи вищої освіти в Україні, для розширення змісту курсів лекцій, 

практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін «Порівняльна
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педагогіка», «Зарубіжна система вищої освіти», «Теорія і практика виховання 

у вищій школі», «Креативні технології навчання у ЗВО», «Освітні 

технології», а також під час укладання підручників, посібників, методичних 

рекомендацій для широкого кола студентів, аспірантів, викладачів, 

науковців.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

міжнародного університету (довідка № 468 від 13.01.2020 р.), Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна Академія» Харківської 

обласної ради (довідка № 01-13/304 від 25.05.2020 р.), Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

(довідка від 04.05.2020 р.), Університету економіки та права «КРОК» 

(довідка № 21-10ц від 26.12.2019 р.), Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (довідка № 889/01 від 28.05.2020 р.), 

Хмельницького національного університету (довідка № 17/01 від 21.01.2020 

р.) та при підготовці комітетських слухань і круглих столів у Комітеті 

Верховної Ради України з питань молоді і спорту (довідка № 04-21/19-449 

(262971) від 27.12.2019 р.).

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах, слуханнях, читаннях різного рівня, зокрема:

міжнародних конференціях -  II Міжнародна науково-практична 

конференція «Становлення і розвиток педагогіки» (Україна, м. Харків, 16-17 

лютого 2018 р.); XXXIV Міжнародна наукова конференція «Актуальные 

научные исследования в современном мире» (Україна, м. Переяслав- 

Хмельницький, 26-27 лютий 2018); Міжнародна наукова Інтернет- 

конференція «Побудова теорії у соціальній та освітній практиці» 

(Університет Антиок у Лос-Анджелесі (США), Приморський університет 

(Словенія), Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща), 

січень -  квітень 2018 року); XVIII міжнародна конференція «Морально-
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патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти» (м. Бар, 

23-25 квітня 2018 року); XX міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні 
аспекти» (м. Бар, 15-17 квітня 2019 року); XXI міжнародна науково- 

практична конференція «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» 

(Житомир, 21-22 листопада 2019 р.); VIII міжнародна науково-практична 

конференція з проблем вищої професійної освіти «Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти» (м. Київ, 20 березня 2020 р.).

всеукраїнських конференціях -  XXI міжнародна науково-практична 
конференція «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології» (м. Запоріжжя, 2-3 лютого 2018 р); Всеукраїнська наукова 

конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 

25-26 травня 2018 р.);

науково-методичних семінарах -  з історії освіти (м. Київ, 30 березня 

2017р., 17 травня 2017 р., 25 жовтня 2017 р., Національна академія 

педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека 

України ім.В. О. Сухомлинського); «Актуальні проблеми підготовки фахівців 

соціальної сфери» (м. Умань, 26 квітня 2018 р.).

на круглих столах -  з міжнародною участю «Тенденції розвитку 

вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи» (Вища Банкова 

школа (м. Познань), Економічне відділення (м. Щецин), Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький), Україна, 

м. Хмельницький, 24 листопада 2017 року);

на парламентських слуханнях -  про становище молоді в Україні 

«Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» (м. Київ, 2 листопада 2016 

р.); про становище молоді в Україні на тему: «Збалансований розвиток 

людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» м. (Київ, 10 квітня 

2019 року);



обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту та на звітних наукових конференціях Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, 2016, 2017, 2018, 

2019).

Публікації результатів дослідження. Основні положення й 

результати дисертаційного дослідження викладено у 16 публікаціях (у тому 

числі у 12 одноосібних, у 2 наукових виданнях, які входять до міжнародної 

наукометричної базі -  Index Copernicus International), із них 5 статей 

одноосібно у вітчизняних фахових виданнях і 2 -  у співавторстві у 

зарубіжних наукових виданнях -  відображають основні наукові результати, 

8 (із них 2 - у  співавторстві) -  апробаційного характеру, 1 -  додатково 

висвітлює наукові результати.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України

1. Ocheretianyi Anatolii. Life of american students: historical and pedagogical 

aspects. Порівняльно-педагогічні студії. Умань: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 2017 р. № 3-4 (33-34). С. 43- 

48.

2. Очеретяний А. В. Особливості формування життєвих цінностей 

студентів у СІІІА. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: 

Херсонський державний університет. 2017. № 80. Т.2. С. 105-108.

3. Очеретяний А. В. Вплив морально-патріотичного виховання на 

формування життєвих цінностей студентів у СІЛА. Проблеми освіти : 

збірник наукових праць. Інститут модернізації змісту освіти МОРІ України. 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. Вип. 88 (частина 2). С. 131-138.
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4. Очеретяний А. В. Роль менталітету студентів при формуванні 

життєвих цінностей у вищих навчальних закладах США. Проблеми освіти : 

збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип.92. С. 101-106.

5. Очеретяний А. В. Трансформація життєвих цінностей українських та 

американських студентів у XXI столітті. Нова педагогічна думка. Рівне: 

РОІППО, 2019. № 4 (100). С. 7-10.

Статті у наукових виданнях інших держав

6. Kochubei Т., Ocheretyanyi A. Sensitivity of students for formula of living

values. Slovak international scientific journal, , 2017. Vol. 1. № 12.

C.21-24.

7. Тетяна Кочубей, Анатолій Очеретяний. Формування життєвих

цінностей студентів у США. Studia Zarzqdzania і Finansôw Szkoty

Bankowej w Poznaniu. Poznan, 2018. t. 80. nr 3. C. 43-51.

Опубліковані праці апробаційного характеру

8. Очеретяний, А. В. Свобода вибору як важлива життєва цінність

студентів. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії 

та перспективи : Матеріали Всеукраїнського круглого столу з міжнародною 

участю, (Вища Банкова школа (м.Познань), Економічне відділення 

(м.Щецин), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

(м.Хмельницький). (м. Хмельницький, 24 листопада 2017 р.). Хмельницький: 

Науково-видавничий відділ, С. 176-180.

9. Очеретяний А. В. Місце патріотизму у системі життєвих цінностей 

американських студентів. Інноваційні наукові дослідження у  галузі педагогіки 

та психології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Запоріжжя, 2-3 лютого 2018 р.). Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2018. С. 51-53.

10. Очеретяний А. В. Структурні характеристики життєвих цінностей 

студентів у США. Актуальные научные исследования в современном :
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сборник научньїх трудов ISCIENCE.IN.UA. Переяслав-Хмельницький, 2018. 

Вьіпуск 2(34), ч. 9 (лютий 2018 р.). С. 98-102.

11. Очеретяний А. В. Функції життєвих цінностей студентів у США. 

Становлення і розвиток педагогіки: матеріали II Міжнародної науково- 

практична конференція (м. Харків, 16-17 лютого 2018 р.). Харків: 

Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 144-146.

12. Tetiana Kochubei, Anatolii Ocheretianyi.Coaching as anew paradigm for t 

he formation of the living values of american students. Побудова теорії у  

соціальній та освітній практиці: матеріали міжнародної наукової Інтернет- 

конференції (Університет Антиок у Лос-Анджелесі (США), Приморський 

університет (Словенія), Краківська Академія ім. Анджея Фрича 

Моджевського (Польща), січень -  квітень 2018 року), 2018. С. 207-214.

13. Очеретяний А. В. Місце соціальної відповідальності у структурі 

життєвих цінностей студентів у США. Актуальні проблеми підготовки 

фахівців соціальної сфери: матеріали всеукраїнського науково-методичному 

семінару (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини (Україна), 26 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С. 115-117.

14. Очеретяний А. В. Духовно-світоглядний потенціал американського 

студента як основа модернізації його життєвих цінностей. Соціально- 

гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали III Всеукраїнської наукової 

конференції (м.Дніпро, 25-26 травня 2018 р.). Частина II. Дніпро: СПД 

«У>ж>таж », У А й . С . УА-ЗЛ.
15. Кочубей Тетяна, Очеретяний Анатолій. Роль віртуального освітнього 

простору закладів вищої освіти США у формуванні життєвих цінностей 

студентів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових 

праць. За загальною редакцією Л.В. Барановської. К.: НАУ, 2020. С. 103-105.

38



Опубліковані праці,які додатково відображають 
наукові результати дисертації

16. Очеретяний А. В. Ф ормування ж ит т євих цінност ей ст удент ів у  

закладах вищої освіти США та України : навчальний посібник. Умань: 

«Візаві», 2019. 127 с.

Рекомендації дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 

пошукувана.

Дисертаційна робота Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування 

життєвих цінностей у студентів вищих навчальних закладів США та 

України» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167).

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

рекомендує завершене самостійне дослідження Очеретяного Анатолія 

Вадимовича «Формування життєвих цінностей у студентів вищих 

навчальних закладів США та України» до захисту у разовій спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі 

спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.
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Ухвалили: за результатами голосування («за» -  17, «проти» -  немає, 

«утримались» -  немає), рекомендувати дисертаційне дослідження 

Очеретяного Анатолія Вадимовича «Формування життєвих цінностей у 

студентів вищих навчальних закладів США та України» до захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки.

Головуючий, завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту,
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