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РЕЦЕНЗІЯ
доктора педагогічних наук, професора Коляди Наталії Миколаївни 

на дисертацію Очеретяного Анатолія Вадимовича 
«Формування життєвих цінностей у студентів 

вищих навчальних закладів США та України»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

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; 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 

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)
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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 

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,
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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.

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
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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 студентів вищих навчальних закладів США та України) 
у вступі потребує підсилення обґрунтування актуальності дослідження 
наукової проблеми шляхом підкреслення специфіки саме закладів вищої 
освіти США.

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
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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 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки.

Рецензент -
проректор з інноваційних досліджень
та європейської інтеграції,
професор кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Уманського державного педагогічного

Н. М. Коляда

В.о. ректора П.Ю. Курмаєв


