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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 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 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 США 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 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 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.

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.
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