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на тему: «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів 
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спеціальності 011 -  освітні, педагогічні науки
Актуальність проблеми, науково-педагогічному осмисленню якої

присвячене дослідження здобувана, є незаперечною, що зумовлено новими 

концептуальними підходами до організації всієї системи освіти, зміною 

педагогічних парадигм, посиленням уваги до якості освіти, підвищення рівня 

професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних коледжах 

Особливої актуальності набувають проблеми окультурення життя, 

забезпечення органічного зв ’язку з національною культурою України.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти на сучасному етапі є 

звернення до автентичних витоків української педагогічної науки, залучення 

підростаючого покоління до позитивних культурних традицій нашого 

народу. У Законі України про дошкільну освіту, Базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні, Концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти, Концепції національного виховання, Концепції 

громадянського виховання та інших документах знайшли своє місце питання 

формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку. Одним 

із завдань дошкільної освіти визначено виховання у дітей любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля.

Педагогічні позиції формування підростаючої особистості оптимально 

реалізуються тоді, коли дошкільники зростають і розвиваються, засвоюючи 

духовні надбання народу, коли у виховному процесі широко застосовуються



споконвічні засоби впливу, завдяки яким кожне наступне покоління 

практично продовжує національні традиції та звичаї, сімейно-побутову й 

суспільну культуру. Такий підхід спрямовує дошкільну науку і практику на 

відновлення принципів гуманізму, народності, природовідповідності, які 

проголошують українська етнопедагогіка й етнокультура.

З огляду на це не виникає сумнів актуальність і практична значущість 

піднятої Ю.Ф. Саврій проблеми.

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 

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

використання обраних методів дослідження.

Автор цілком правомірно ставить собі за мету обґрунтувати та 

експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку.

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.

Необхідно відзначити глибокий теоретичний аналіз автором

дисертаційної роботи наукових джерел із досліджуваної проблематики. 

Досить ґрунтовно, визначено ступінь розробленості проблеми дослідження в 

науковій літературі і практиці.

На основі аналізу різних підходів до визначення понять «етнос», 

«культура», «етнокультура», «формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку», «етнопедагогічна культура майбутнього 

вихователя», «етнокультурне середовище педагогічного коледжу», автор 

розглядає підготовку майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей дошкільного віку як цілеспрямований процес



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

сучасною етнопедагогічною 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 етнопедагогічної науки.

Для проведення експериментальної роботи дисертантка виважено 

підійшла до виокремлення компонентів (когнітивний, ціннісно- 

мотиваційний, діяльнісний), критеріїв (інформативно-аксіологічний, 

мотиваційно-спрямувальний, діяльнісно-результативний) та показників 

готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності.

Позитивної оцінки заслуговує розроблена дисертанткою методика 

діагностування рівнів підготовки майбутніх вихователів до формування 

основ етнокультури дітей старшого дошкільного віку. До кожного показника 

виділених критеріїв означеного виду підготовки запропоновано вдалі, 

вмотивовані діагностувальні завдання.

Заслуговує на увагу проведена Ю.Ф. Саврій дослідницька робота на 

етапі констатувального експерименту, яка включала в себе аналіз стану 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури дітей 

старшого дошкільного віку, а також досить детально охарактеризовані рівні 

сформованості даного особистісного утворення студентів.

Констатувальним експериментом досить переконливо встановлено 

наявність низки нерозв’язаних питань щодо недостатньої підготовленості 

майбутніх вихователів до формування основ етнокультури дітей старшого 

дошкільного віку, потребу в суттєвих змістових і технологічних змінах 

методичного забезпечення їх підготовки у контексті дослідження.

У роботі дисертантка^ доводить, що процес професійної підготовки 

майбутніх учителів в умовах освітнього середовища педагогічних коледжів 

забезпечує комплекс педагогічних умов: усвідомлення майбутніми

вихователями важливості етнопедагогічної складової їхньої професійної 

підготовки; створення в 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.

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють 

позитивну динаміку готовності майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури дітей старшого дошкільного віку та вказують на ефективність 

експериментальної роботи з професійної підготовки майбутніх фахівців в 

умовах інформаційно-освітнього середовища педагогічних коледжів.

Дисертант сформулювала аргументовані висновки, що відзначаються 

логікою і необхідним ступенем узагальнення. Додатки, таблиці, рисунки 

увиразнюють уявлення щодо цілісності, завершеності, самостійності і 

наукової переконливості проведеного дослідження Ю.М.Саврій.

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення 

дослідницею проблеми, глибину, виваженість і самостійність її аналізу, 

системний тип осмислення фактологічного матеріалу, що дозволило досягти 

поставленої мети і розв’язати систему теоретичних і прикладних завдань.

Таким чином на підставі вивчення дисертаційного дослідження, 

публікацій Ю. М. Саврій можна стверджувати, що найбільш істотні її наукові 

результати полягають у обґрунтуванні педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури дітей старшого дошкільного віку, виокремлені компонентів та 

критеріїв оцінки рівнів означеного виду підготовки фахівців; уточненні змісту 

понять «професійна підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури дітей старшого дошкільного віку».

Дисертаційна робота має й певну прикладну значущість, яка полягає в 

розробленні й експериментальній апробації діагностувальної й 

експериментальної методики майбутніх вихователів до формування основ 

етнокультури у дітей старшого дошкільного віку та навчально-методичниму 

забезпеченні освітнього процесу в педагогічному коледжі. Також, основні



результати дисертації можуть бути використані викладачами педагогічних 

коледжів, аспірантами в процесі підготовки наукових статей, методичних 

рекомендацій тощо; студентами педагогічних коледжів для написання 

кваліфікаційних робіт; студентським самоврядуванням і кураторами в роботі зі 

студентами тощо.

Вірогідність отриманих результатів забезпечена ґрунтовним аналізом 

значного обсягу інформаційних джерел; пролонгованістю експерименту, 

доцільно вибраними й використаними методами дослідження, 

репрезентативністю вибірки; підтверджена достатньо представницькою 

апробацією на наукових конференціях різного рівня, математично- 

статистичною інтерпретацією кількісного та якісного аналізу емпіричних 

даних.

Попри відзначений позитив, віддаючи належне ерудиції автора 

дисертації, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру:

1. Потребує уточнення виокремлення назви інформативно- 

аксіологічного критерію, оскільки когнітивний (пізнавальний) компонент 

готовності майбутніх вихователів до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку забезпечує пізнання, оволодіння знаннями, то 

логічніше було б його назвати «пізнавальний», «когнітивний» або 

інформативно-змістовий, тому, що формування аксіологічної сфери 

студентів уже виокремлене у показниках мотиваційно-спрямувального 

критерію

2. Реалізація методичних засад підготовки майбутнього вихователя 

передбачає забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту 

навчання в професійній підготовці майбутнього вихователя з означеної 

проблеми, тому можна було б доповнити темами зміст таких дисциплін, як 

«Теорія і методика співпраці з родинами», «Дошкільна лінгводидактика», 

«Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» та інші, що 

закладають необхідну методичну та практичну основу підготовки



майбутнього вихователя до формування основ етнокультури у дітей 

старшого дошкільного віку.

3. У тексті дисертації бажано не вживати займенник «ми», «ми 

вважаємо», «ми довели», а подати в такій редакції, як: «вважаємо», 

«доведено» тощо.

Водночас стверджуємо, що висловлені дискусійно-критичні міркування 

мають здебільшого характер побажань, не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, не знижують високої теоретичної і практичної 

цінності проведеного дослідження, як цілісного, завершеного, що є вагомим 

внеском у розвиток теорії і методики професійної освіти.

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обгрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Саврій Юлії Федорівни «Педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до формування основ етнокультури у дітей старшого 

дошкільного віку», на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 

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) і може бути 

рекомендована до захисту у разовій спеціалізованій раді зі спеціальності 01 1 

-  освітні, педагогічні науки.
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