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Нині в Україні активно аналізуються та розробляються теоретико-гірактичні 

аспекти суперечливої сфери сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців, 

зокрема майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Однією з 

проблем, що постають нині перед вітчизняною вищою школою, як і перед 

суспільством у цілому, є зниження авторитетності етнокультурного знання, 

певного знецінення його як інструмента вирішення освітніх завдань, що почасти 

спричинено пріоритетами інформаційного суспільства, почасти є наслідком 

кризових явищ суспільного буття останніх десятиліть. Але завдання 

націоналізації, гуманізації та патріотичної спрямованості освіти, що ставляться на 

державному рівні, націлюють науковців на пошук шляхів до підвищення 

ефективності формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку 

шляхом відповідної професійної підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти.

Виокремлені дослідницею суперечності -  зокрема, між: запитами 

суспільства на особистість педагога із високим рівнем етнопедагогічної культури, 

усвідомленням культурно-історичних цінностей, традицій і звичаїв свого народу і 

традиційною системою професійної підготовки студентів у педагогічному коледжі; 

вагомим потенціалом засобів етнопедагогіки у формуванні основ етнокультури у 

дітей старшого дошкільного віку і реальним станом професійної підготовки 

майбутніх вихователів до вирішення означеної проблеми; професійною 

необхідністю посилення етнопедагоігчної складової у процесі професійної 

підготовки та відсутністю обгрунтованих педагогічних умов її реалізації у 

професійній підготовці майбутніх вихователів у педагогічних коледжах, -  бачаться
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нами як такі, що істотно ускладнюють сьогодні процес якісної підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти й окреслюють її важливі 

проблеми.

Зазначене актуалізує дослідження Саврій Юлії Федорівни проблеми 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, наукову 

потребу на основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми та узагальнення 

результатів діагностування обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови зазначеної професійної підготовки.

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її 

актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 

використання обраних методів дослідження.

Конкретним є опис практичного значення одержаних результатів, шо 

полягає в тому, що розроблено й експериментально апробовано діагносту вальну й 

експериментальну методики майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку в освітньому середовищі 

педагогічного коледжу; спецкурс «Етнопедагогіка», доповнено зміст навчальної 

дисципліни «Педагогіка (дошкільна)» додатковими темами етнопедагогічної 

проблематики; постійно діючий семінар-практикум «Проектування і реалізація 

форм і методів етнопедагогіки у формуванні основ етнокультури дітей»; програму 

педагогічних гуртків («Етнопедагогічна культура вихователя», «Народні ремесла 

-  дітям»); заняття з використанням етнопедагогічних тренінгів «Ми однакові чи 

різні?», «Синтез національного і зарубіжного у формуванні етнокультури 

вихователя»; тренінг для батьків «Народна педагогіка об’єднує дорослих і дітей», 

сценарії етнопедагогічних експедицій («Вивчаємо традиції українського
V-

дитинознавства»), фольклорних свят («Із бабусиної скриньки», «Бабусина казка», 

«Шануємо наших дідусів»).

Значущим є опис наукової новизни одержаних результатів, адже уперше 

обгрунтовано педагогічні умови (усвідомлення майбутніми вихователями 

важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної підготовки; створення
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педагогічному коледжі етновиховного середовища, орієнтованого на формування 

етнопедагогічної культури майбутніх вихователів; оптимізація етнопедагогічної 

підготовки студентів через забезпечення взаємозв’язку теорії і практики, 

наповнених етнопедагогічним компонентом). Розкрито сутність і структуру 

феноменів «формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку», 

«підготовка майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

дошкільного віку»; визначено компоненти (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, 

діяльнісний), критерії (інформативно-аксіологічний, мотиваційно-спрямувальний, 

діяльнісно-результативний) та показники готовності майбутніх вихователів до 

формування основ етнокультури у дітей дошкільного віку, схарактеризовано її 

рівні (достатній, задовільний, низький). Розроблено етапи формування готовності 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей дошкільного 

віку (орієнтувально-цільовий, етнокультурно-спрямувальний, рефлекстивно- 

ирактичний етапи), на кожному з яких реалізовувалися обґрунтовані педагогічні 

умови; уточнено поняття: «етнопедагогічна культура майбутнього вихователя», 

«етнокультурне середовище педагогічного коледжу»; подальшого розвитку 

набула методика фахової підготовки майбутніх вихователів.

Грунтовним, на наш погляд, є визначення одного із ключових понять 

дослідження: «формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного 

віку», яке авторка розуміє, як організований процес, спрямований на оволодіння 

дітьми культурою свого народу, засвоєння її зразків і цінностей, культурно- 

історичного, соціального досвіду свого етносу, формування у дітей відчуття 

приналежності та поваги до рідного краю, розвиток етичних, естетичних і 

моральних якостей особистості дитини на засадах використання в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти засобів етнокультурного виховання.
V-

У роботі авторкою логічно проаналізовано педагогічні дослідження з 

проблем професійної підготовки майбутніх вихователів, що дало підстави 

стверджувати про вивчення науковцями цього питання через уточнення змісту і 

методик навчання студентів окремим складникам професійної діяльності задля 

досягнення у розвитку, навчанні і вихованні дітей дошкільного віку необхідних
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характеристик особистості дитини, її спілкування, поведінки, діяльності тощо. У 

дослідженні поняття «підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей дошкільного віку» потрактовано як цілеспрямований процес 

формування їхніх знань про виховні традиції, накопичені народом, та визнані 

сучасною етногіедагогічною наукою як дієві, що реалізуються через уміння і 

навички цілеспрямованого і педагогічно доцільного використання в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти народної педагогічної спадщини і досягнень 

егнопедагогічної науки.

Джерельна база досить валідно відібрана, грунтовно проаналізована, 

викладена на високому теоретичному рівні.

Авторкою проведена належна робота з упровадження одержаних результатів у 

практику роботи закладів вищої освіти, статтях у наукових виданнях, матеріалах 

конференцій різних рівнів. Основні результати дослідження достатньо повно 

висвітлені у публікаціях автора.

Дисертація вирізняється науковою достовірністю, має чітку практичну 

спрямованість.

У цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної 

роботи, висловимо деякі зауваження та побажання дискусійного характеру. На 

нашу думку, авторці необхідно:

1. Вважаємо доречним коректувати формулювання другого завдання 

дослідження, уникаючи у ньому дієприслівникового звороту: «розглянувши 

виховну цінність...».

2. Бажано у формулюванні критеріїв готовності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку спершу розглядати мотиваційно-спрямувальний, а потім вже 

інформативно-аксіологічний та діяльнісно-результативпий.

3. На наш погляд, доцільно, із психологічно-позитивної точки зору, обраний 

низький рівень готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку замінити на
початковий.
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4. Бракує логічних та розгорнутих висновків до кожного параграфу: у 

нинішньому варіанті ці висновки не узагальнюють та не позиціонують реально 

здійсненої дослідницької роботи, описаної у підрозділах.

5. На нашу думку, необхідно схарактеризувати, конкретизувати 

(розшифрувати) та схематично подати сутність понять, які складають зміст 

показників критеріїв готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку, а саме: 

засоби, види, надбання етнопедагогіки та етнокультурної діяльності.

6. Робота має значну кількість граматичних, орфографічних та технічних 
погрішностей.

Висловлені зауваження і побажання не знижують загальної високої оцінки 

проведеного дослідження. Актуальність теми, самостійність і завершеність 

здійсненого дослідження, наукова новизна, теоретична і практична 

достовірність і значущість одержаних результатів дозволяє зробити висновок 

про те, що дисертаційна робота Саврій Юлії Федорівни «Педагогічні умови 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку», є внеском у 

розвиток педагогічної науки, відповідає чинним вимогам і може бути подана до 

розгляду разової спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (011 Освітні, педагогічні науки).
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