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Актуальність обраної теми. Сучасні  реформаційні  процеси  в  

суспільно-політичному  та економічному  житті  країни  зумовлюють  

динамічні  зміни  в  усіх  галузях промисловості.  Не  оминули  ці  зміни  і  

харчової  галузі.  Стрімкий техніко-технологічний  розвиток галузі 

харчування, розширення спектру ресторанного сервісу з високою культурою 

обслуговування споживачів, загострення конкуренції між закладами 

харчування зумовлюють необхідність ґрунтовної професійної підготовки 

фахівців цієї галузі, здатних використовувати інноваційні підходи до 

технологічних процесів приготування кулінарної продукції з дотриманням 

санітарно-гігієнічних норм, застосовувати новітнє устаткування, виявляти 

творчий потенціал у конкретних виробничих ситуаціях, самостійно 

ухвалювати оптимальні рішення. Це  викликало  зростання  попиту  на  ринку  

праці  на  робітничі  професії  харчової промисловості та ресторанного 

господарства,  що,  в  свою  чергу,  вимагає  компетентних інженерно-

педагогічних  працівників  у  закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти,  готових  до  якісної  підготовки  таких  кваліфікованих  робітничих  

кадрів. Враховуючи реальний стан цієї проблеми  на практиці  й  недостатній 

рівень її вивчення,  наголосимо,  що  тема  дослідження  «Підготовка 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти»,  яку  

представляє  В. Г. Люльченко  до  захисту  є  актуальною  і перспективною. 

Важливо відзначити, що дисертаційне дослідження є складовою 

частиною наукової проблеми кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

«Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища 

педагогічного вищого навчального закладу» (державний реєстраційний 

номер 0111U007536) та теми «Актуальні проблеми підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі» (державний 

реєстраційний номер 0111U007545) кафедри професійної освіти та 

технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Це  підтверджує теоретичну  та  практичну  значущість 



роботи. Тему дисертації затвердила вчена рада Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 

31.10.2016 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується результатами дослідження, 

здійсненого дисертантом і в цілому не викликає сумніву.  

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел, додатками. Зміст кожного 

розділу підпорядковано меті та завданням дослідження, а підсумками є 

наукові висновки.  

Вячеслав Григорович на високому науковому рівні обґрунтував вибір 

теми, визначив мету, завдання, методи дослідження.  

Не викликає сумніву чітка структура дисертації, усі частини якої 

спрямовані на досягнення поставленої мети. План роботи логічний і 

послідовний, простежує проблему підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

закладів професійно-технічної освіти. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження і 

його висновків обумовлені теоретико-методологічними позиціями, 

застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів наукового пошуку.  

Відповідно до мети дисертаційної роботи визначено її завдання, для 

реалізації яких автором проаналізовано значний масив наукової, навчально -

методичної літератури. Принагідно відзначити вміння автора узагальнювати 

й систематизувати дослідницький матеріал. Вражає фактологічна насиченість 

змісту дисертації, побудованій на потужній джерельній базі.  

Об’єкт і предмет дослідження адекватні меті та завданням роботи. 

Дисертацію презентує високий рівень наукової новизни, де автором 

уперше розроблено структурно-функційну модель підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури в учнів закладів професійно-технічної освіти, яка охоплює такі 

блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), організаційно-

процесуальний (етапи, форми, методи, технології, педагогічні умови), 

контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні, діагностичний 

інструментарій, результат); обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО (забезпечення позитивної мотивації 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-



гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти через 

оновлення змісту фахових дисциплін на основі впровадження міжпредметних 

зв’язків із відповідним програмно-методичним забезпеченням; упровадження 

дисциплін вільного вибору із застосуванням інноваційних форм та активних 

методів навчання; використання потенціалу виробничої практики для 

набуття досвіду формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО); 

уточнено сутність ключових понять дослідження – «підготовка майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів закладів професійно-технічної освіти», «готовність майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної 

культури учнів ЗПТО»; визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний), показники та рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО (високий, достатній, середній, низький); удосконалено змістове 

наповнення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю «Професійна освіта (Харчові технології)» ; подальшого 

розвитку набули наукові знання про санітарно-гігієнічну культуру учнів 

ЗПТО, зміст, форми і методи підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю. 

Не викликає сумніву практичне значення одержаних результатів 

дослідження, яке полягає в розробці та впровадженні в освітній процес 

закладів вищої освіти методики діагностування рівнів готовності майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів ЗПТО; оновленні змісту дисциплін «Фізіологія 

харчування», «Основи дієтичного та лікувального господарства», «Санітарія 

та гігієна закладів ресторанного господарства», «Методологічні засади 

професійної освіти», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» шляхом 

реалізації міжпредметних зв’язків; дисципліни вільного вибору «Санітарно -

гігієнічна культура інженера-педагога харчового профілю» з відповідним 

навчально-методичним забезпеченням; укладанні методичних рекомендацій 

для цілеспрямованої підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю, що забезпечують результативність процесу формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО; активізації самостійної роботи 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю для набуття санітарно-

гігієнічних знань та вмінь з метою їх застосування для формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО. 

Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Вірогідність одержаних автором наукових результатів не викликає 

сумніву, оскільки вони цілком адекватні суті та конкретним завданням 



дослідження, досягнуті завдяки системному використанню комплексу 

взаємопов’язаних дослідницьких методів і ґрунтовній джерельній базі. 

Одержані дисертантом результати достатньо переконливо представлено у 

висновках до розділів та загальних висновках, які відповідають 

найважливішим положенням рецензованого дослідження та поставленій меті.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на 

наукових конференціях різного рівня. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 

дисертації, а 12 публікацій автора з достатньою повнотою відображають 

основні положення й висновки дисертації, праці цілком відповідають 

встановленим вимогам. 

Обсяг і зміст дисертації показують, що робота є самостійним 

дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, і свідчать про 

професійну зрілість автора.  

Шляхом наукового узагальнення автором здійснено теоретичний аналіз 

проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що 

полягало в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів ЗПТО.  

У ході дослідження вивчено й узагальнено стан проблеми та викладено 

результати теоретичного узагальнення і розв’язання завдання підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

Охарактеризовано стан розробленості проблеми, розкрито та уточнено 

сутність ключових понять дослідження, здійснено історико-педагогічний та 

сучасний аналіз становлення і розвитку санітарно-гігієнічної культури. 

Здійснено моніторинг готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового 

профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів 

професійно-технічної освіти, визначено критерії (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний), показники та схарактеризовані рівні (високий, 

достатній, середній, низький).  

Розроблено структурно-функційну модель, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти та 

проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи.  

Виклад матеріалу в науковій роботі логічний та послідовний, має 

науковий характер та прикладне значення. Для тексту дисертації 



характерними є змістова завершеність, цілісність і зв’язність, вміле 

апелювання фактами. Зміст автореферату ідентичний до основних положень 

дисертації. Таким чином, можна з впевненістю сказати, що автор має 

нестандартне мислення і вміє самостійно працювати, аналізувати та 

узагальнювати накопичений матеріал, робити висновки.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Високо оцінюючи дисертацію, вважаємо за доцільне висловити окремі 

зауваження та побажання, що виникли в процесі рецензування роботи й 

вимагають окремих уточнень і пояснень. 

1. Науково-теоретичне розроблення структурно-функційної моделі 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до 

формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-

технічної освіти та педагогічних умов її функціонування має ґрунтуватися 

на певних методологічних підходах (системний, особистісно-орієнтований, 

компетентнісний). У роботі цьому аспекту дослідження не приділено 

належної уваги. 

2. При аналізі самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів 

харчового профілю для набуття санітарно-гігієнічних знань та вмінь з 

метою їх застосування для формування санітарно-гігієнічної культури учнів 

ЗПТО варто було б розробити методичні рекомендації для роботи в онлайн-

форматі, що є актуальним під час пандемії. 

3. Варто було б у додатках подати більше напрацювань, що стосуються 

здоров’язбережувальної спрямованості для професійної діяльності 

майбутніх фахівців.  

4. Вважаємо, що рецензована  дисертація  значно  б  збагатилася, за 

умови більш детального висвітлення європейського досвіду підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування 

санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти. 

На наш погляд, варто було б передбачити такий напрям дослідження серед 

перспектив наукових пошуків автора. 

5. У додатках бажано було б представити більше навчально-

методичних матеріалів, які були підготовлені дисертантом та використані у 

процесі експерименту. 

6. Бажано було б розробити і подати в додатках словник основних 

термінів дослідження. 

7. Для роботи подекуди характерна описовість, фрагментарність. 

Дисертаційна робота місцями переобтяжена складними синтаксичними 

конструкціями, що утруднює розуміння тексту, а також у роботі 

зустрічаються технічні огріхи. 



Водночас вважаємо, що вказані зауваження та побажання мають 

дискусійний характер та не знижують загальної позитивної оцінки 

дослідження Вячеслава Григоровича Люльченка. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». 

На основі вивчення поданої роботи можна дійти висновку, що 

дисертаційна робота Люльченка Вячеслава Григоровича «Підготовка 

майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-

гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти» є 

завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме 

теоретичне й прикладне значення для розвитку педагогічної науки, 

заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ за 

№ 656 від 19.08.2015 р. та за № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор – 

Люльченко Вячеслав Григорович – заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. 

 

 

 


