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Дисертація Харківської Арини Ігорівни виконана в контексті сучасних 

проблем реформування вищої освіти в Україні. В умовах сьогодення 

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти докладають системних 

зусиль до пошуку ефективних методик гуманізації, гуманітаризації, 

діджиталізації освітнього простору, які б уможливили особистісну 

орієнтацію професійної підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти – 

магістра – з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 

Чільне місце у цьому пошуку належить вивченню розвитку комунікативної 

культури (КК) майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО).  

Це важливе питання набуває особливого значення, пов’язаного з 

подальшою демократизацію суспільних відносин, усвідомленням 

культурного різноманіття, толерантним ставленням до цього різноманіття і 

здатністю контролювати поведінку залежно від певних культурних умов. 

Вихователі повинні не тільки вміти працювати в культурному середовищі, 

взаємодіяти з її представниками, а й бути активними «провідниками» ідей 

культурного плюралізму. 

Складність розв’язання проблеми розвитку комунікативної культури 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури 

визначається низкою означених дисертанткою суперечностей між:  
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̶ високими суспільними вимогами до професійної кваліфікації 

педагогічних працівників дошкільної освіти та реальним станом їх 

готовності до розвитку власної комунікативної культури у процесі 

здійснення професійної діяльності; 

̶ потребою в осучасненні теоретичних основ розвитку комунікативної 

культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

магістратури та недостатнім станом забезпечення цього процесу; 

̶ потребою в оцінюванні розвитку комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури 

та недосконалістю інструментарію вимірювання його результату (с. 20). 

Представлене дослідження презентує ще один напрям наукових 

розвідок у галузі професійної освіти, яке виконано у контексті наукових 

досліджень Української інженерно-педагогічної академії в межах теми 

«Розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти» 

(№ 011711003945). 

Науковий апарат дослідження визначено конкретно та згідно з темою 

дисертаційної роботи. Обґрунтовані теоретичні й методологічні основи 

дослідження; використані різноманітні теоретичні й емпіричні методи. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження сформульовано 

його завдання, вирішення яких розкрито послідовно й логічно. 

Дисертація Харківської Арини Ігорівни має три розділи. Наявність 

інших структурних підрозділів роботи відповідає логіці дослідження та 

вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Проведене 

дослідження відзначається широкою апробацією результатів на міжнародних 

та всеукраїнських конференціях. 

Здобувачка всебічно розкриває поставлену проблему. Зроблений 

дисертантом аналіз наукової літератури (219 найменувань) засвідчує, що 

Арина Ігорівна добре обізнана з працями авторів, які досліджували 

споріднені проблеми.  
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Ступінь обґрунтованості, вірогідність й аргументованість отриманих 

результатів і висновків забезпечується чіткою визначеністю методологічних 

вихідних позицій, репрезентативністю вибірки, застосуванням комплексу 

методів, адекватних завданням дослідження, аналізом значної кількості 

показників й ознак, поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних 

даних, а також позитивними наслідками їх упровадження в практичну 

діяльність. Дисертація завершується низкою загальних висновків (с. 200–

203), що відображають ступінь виконання поставлених перед здобувачем 

завдань і підтверджують, що всі вони можуть уважатися виконаними. 

Наукова робота відзначається ґрунтовними теоретичним і практичним 

підходами до порушеної проблеми. Харківська А. І. детально проаналізувала 

психологічні та педагогічні аспекти проблеми дослідження, завдяки чому 

була створена достатньо міцна концептуальна база.  

Обрана методологічна основа та методи свідчать про високий рівень 

підготовленості дисертантки. Комплекс методів адекватний завданням цього 

дослідження. Можна відзначити ґрунтовну теоретичну базу дослідження, 

практичну спрямованість роботи, високу змістовність формувального етапу 

педагогічного експерименту, практичну значущість додатків до дисертації.  

Вивчення широкого кола наукових праць дозволило авторці розкрити 

сутність провідних дефініцій дослідження («комунікативна культура 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», «розвиток 

комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

в умовах магістратури» (с. 2–3, 56–57, 67, 69–70, 200–201),заклавши в такій 

спосіб надійний теоретичний фундамент для подальшого висвітлення 

результатів дослідження. 

Цінним у роботі є визначення теоретичних основ розвитку 

комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

в умовах магістратури, а саме: методологічних підходів – 

дитиноцентристського, системного, андрагогічного, діяльнісного, 

лінгводидактичного та культурологічного (с. 101–107), принципів – 



4 

 

науковості, гуманізації, неперервності, наступності та послідовності, 

варіативності, системності та цілісності, координації, активності, єдності 

загальної та комунікативної культури, комунікативного партнерства, 

співпраці та діалогічності, рефлексивності комунікативної діяльності (с. 110–

114) та функцій – інформативно-гносеологічна, мотиваційно-комунікативна, 

діяльнісно-рефлексивна (с. 114–115). 

Вагомим науковим доробком є розроблена дисертанткою структурно-

функціональна модель системи розвитку комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури, яка містить 

три модулі: методологічно-змістовний (мета, зміст, завдання, методологічні 

підходи, принципи, функції), організаційно-комунікативний (об’єкт, 

суб’єкти, компоненти структури комунікативної культури майбутніх 

вихователів ЗДО в умовах магістратури, методи, форми та засоби її розвитку) 

й оцінювально-результативний (критерії, показники, рівні розвитку 

комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

в умовах магістратури, діагностичний інструментарій вимірювання даного 

рівня та очікуваний результат) що знаходяться у взаємозв’язку й мають 

функціональну орієнтованість (рис. 2.2 на с. 100). 

Як свідчать проаналізовані дані, отримані Харківською А. І. під час 

обстеження 187 респондентів на контрольному етапі педагогічного 

експерименту (підрозділ 3.3. «Аналіз результатів контрольного етапу 

педагогічного експерименту»), є всі підстави констатувати високу 

достовірність отриманих результатів, які дають можливість уважати, 

що визначені завдання реалізовані, мета досягнута. 

Цінними для розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти в умовах магістратури є запропонований 

і впроваджений дисертанткою спецкурс «Розвиток комунікативної культури 

майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти», тренінги «Розвиток 

комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», 

проведена регіональна науково-практична конференція «Теоретичні та 
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методичні засади розвитку особистісної культури дитини», мовно-

літературний квест «Подорож у країну Комунікативної культури», 

факультатив «Мотивація, саморозвиток та рефлексія комунікативної 

культури майбутніх вихователів ЗДО», «кругли столи» на тему: «Сучасна 

парадигма дошкільної освіти», «Сучасні методики розвитку мовлення дітей», 

«Особливості розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів», 

майстер-клас «Комунікативна культура вихователя-екскурсовода», 

виховательської студії «Невербальні засоби комунікації – жести, рухи та 

міміка» тощо.  

Результати дослідження мають високу практичну цінність, їх можна 

успішно використовувати в навчально-методичній діяльності кафедр, 

факультетів закладів вищої педагогічної освіти, при написанні методичної 

літератури щодо розвитку КК майбутніх вихователів ЗДО в умовах 

магістратури. 

Заслуговує на увагу повнота публікацій основних результатів 

дослідження. Дисертанткою опубліковано 24 праці, зокрема 1 монографія 

(у співавторстві), 2 навчальні посібники (1 у співавторстві), 7 статтей – 

у провідних наукових фахових виданнях України та виданнях, включених до 

наукометричних баз даних, 3 статті  – в іноземних періодичних виданнях, 

зокрема 1 стаття проіндексована в періодичному науковому виданні, що 

включена до бази даних Scopus, 11 публікацій – у збірниках матеріалів 

конференцій. Загальні висновки дисертації чіткі, конкретні та цілком 

відповідають поставленим завданням. 

У цілому позитивно оцінюючи проведене Харківською Ариною 

Ігорівною дослідження, уважаємо за необхідне висловити окремі зауваження, 

які мають дискусійний характер, та внести такі пропозиції: 

1. Дисертаційна робота дещо перевантажена загальновідомими 

положеннями, які стали вже аксіоматичними і на яких ґрунтуються будь-які 

наукові розвідки, наприклад, «критерій» (с. 72), «показник» (с. 73), «модель» 

(с. 94), «система» (с. 95) тощо. Воднораз бажано було б дати більш 
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ґрунтовне тлумачення таких понять, як «структурно-функціональна модель» 

тощо, які мали б бути підвалинами конкретного наукового дослідження. 

2. У представленій науковій роботі цілком слушно описано й 

обґрунтовано різноманітні форми роботи зі здобувачами вищої освіти 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» щодо розвитку їх комунікативної 

культури, проте слід було представити конкретні форми дистанційної освіти, 

що є актуальним в умовах реформування освітньої галузі та епідеміологічної 

ситуації на теренах України. 

3. Бажано було б більш детально схарактеризувати роботу 

факультативу «Мотивація, саморозвиток та рефлексія комунікативної 

культури майбутніх вихователів ЗДО». 

4. Заслуговує на схвалення поданий у підрозділах 3.2. та 3.3. 

детальний аналіз результатів експериментальної роботи. Однак, представлена 

їх інтерпретація у вигляді значної кількості аналогових моделей (діаграм 

і таблиць) є занадто переобтяжливою для сприйняття. Варто було б деякі з 

них подати у Додатках. 

5. Цінність дисертаційної роботи значно зросла, якби авторка 

передбачила розроблення методичних рекомендацій науково-педагогічним 

працівникам щодо подальшого удосконалення комунікативної культури 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури. 

Доцільно було би й для здобувачів вищої освіти – майбутніх вихователів 

розробити відповідні рекомендації, спрямовані на активізацію саморозвитку 

комунікативної культури. 

Висловлені зауваження мають дискусійний характер і принципово 

не зменшують загальної позитивної оцінки виконаної роботи. 

Загальний висновок 

Дисертація є актуальним, самостійним, завершеним дослідженням, 

що має наукову новизну, теоретичну і практичну значущість.  

Дисертаційна робота на тему «Розвиток комунікативної культури 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури»  
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