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Результати теоретичного аналізу дали автору змогу підготувати підґрунтя 

для експериментальної роботи, започаткованої діагностикою рівнів 

культурологічної підготовленості майбутніх учителів початкової школи за 

трьома критеріями з відповідними показниками: ціннісно-мотиваційним, 

змістовно-процесуальним та оцінно-поведінковим, а також виявленням питомої 

ваги досліджуваного утворення у системі життєво ціннісних орієнтацій 

особистості та професійно-педагогічної діяльності.

Побудована таким способом логічна і ощадлива система діагностики дала 

можливість пошукувачеві, по-перше, виявити позитивні і негативні тенденції 

культурологічної підготовки, а, по-друге, -  конкретизувати сукупність 

педагогічних умов, що сприяють ефективності формування досліджуваного 

утворення як компонента професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів.

Слід позитивно оцінити намагання автора докладно описати реалізацію 

науково обґрунтованих педагогічних умов з констатацією динаміки змін рівнів 

культурологічної підготовленості і тих професійно значущих якостей, що 

забезпечують її реалізацію.

У такий спосіб дисертанткою підтверджено дослідницьку гіпотезу про 

доцільність уведення у систему навчально-виховної роботи університету 

спеціального блоку теоретичних і практичних занять культурологічного 

спрямування з урахуванням специфіки діяльності вчителів початкової школи.

Особливо слід відзначити проблемно-пошукові методи навчання та 

виявлення «мудрих думок» відомих мислителів, філософів, педагогів, 

педагогічних афоризмів про гуманізм і гуманність, культуру і порядність, що 

сприяло підвищенню мотиваційного потенціалу занять з «Педагогіки», «Історії 

педагогіки», «Педагогічної майстерності» тощо.

Отже, незаперечною значущістю дисертації є виявлення тенденцій та 

педагогічних умов культурологічної підготовленості майбутніх учителів, 

наукове обґрунтування як спецкурсу «Основи культурологічної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи», так і відповідної сукупності методик, які
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можуть застосувати викладачі, студенти -  майбутні фахівці, а також учителі 

шкіл, характеризуючи та оцінюючи рівні культурологічної підготовленості 

фахівців як у діяльнісній, так і в особистісній проекціях.

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації.

Поряд з позитивними аспектами дослідження варто виділити дискусійні 

моменти.

1. Досліджуючи культурологічну підготовленість майбутніх учителів 

початкової школи, на наш погляд, доцільно було б уточнити, чи можлива така 

культурологічна підготовка на основі інших педагогічних спеціальностей.

2. На нашу думку, дисертація виграла, якщо б у ній було докладніше 

проаналізовано зворотній зв'язок та корекцію культурологічної підготовленості 

на кожному з трьох етапів реалізації моделі культурологічної підготовки.

3. Проводячи експериментальну роботу на матеріалі навчальних 

дисциплін, необхідно було б ґрунтовніше розкрити їх роль та місце у навчальних 

планах і програмах.

4. У ході експериментального дослідження автором отримані досить 

вагомі результати, які доцільно було б ґрунтовніше представити у висновках до 

третього розділу.

5. У дисертації подано результати кореляційного аналізу, що розкривають 

зв'язок культурологічної підготовленості майбутніх учителів з їхніми 

індивідуальними характеристиками. Доцільно було б включити ці результати в 

текст автореферату.

Однак висловлені зауваження і побажання мають дискусійний характер і 

не знижують загальної позитивної оцінки дослідження Вінник Т.О., яке 

виконано на високому теоретичному та методичному рівнях і повною мірою 

відповідає вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій з точку зору 

актуальності теми, наукової новизни отриманих результатів та їх практичної 

цінності.

Таким чином, рецензована дисертація «Культурологічна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи у системі навчально-виховної роботи
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університету» є фундаментальним за змістом і обсягом, самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, що визначається доказовістю висновків і 

має наукову новизну, важливе теоретико-методологічне й соціально-культурне 

значення і в сукупності є суттєвим для розвитку педагогічної науки.

Висновок

Дисертація «Культурологічна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи у системі навчально-виховної роботи університету», яка представлена на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, відповідає вимогам 

МОН України щодо кандидатських дисертацій та п. 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор 

-  Вінник Тетяна Олександрівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 -  теорія і методика 

професійної освіти.
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