
ВІДГУК 

офіційного опонента про дисертацію Юр’євої Катерини Анатоліївни 

«Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на засадах порівняльної етнопедагогіки» подану на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти 

 

Сучасна загальноцивілізаційна ситуація характеризується, з одного боку, 

глобалізаційними тенденціями, з іншого, – тенденціями до регіоналізації, 

збереження традиційних культур і способів життя, вимагає від кожного члена 

суспільства вміння налагоджувати взаємовигідний діалог з усіма суб’єктами 

спільного життєвого простору, будувати гуманні міжкультурні відносини з 

носіями різних мов, релігій, культур, способів життя. Тому сьогодні важливим 

завданням професійної педагогічної освіти є підготовка освіченого, творчого 

фахівця, зорієнтованого на особистісний і професійний саморозвиток, 

здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних і 

гуманістичних засадах в умовах культурно різноманітного сучасного 

суспільства. 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється необхідністю 

використання варіативних наукових підходів до професійної підготовки 

майбутнього вчителя, зокрема, майбутнього вчителя початкової школи, якому 

доручено, як справедливо зазначає здобувач, надзвичайно відповідальну 

місію: сприяти становленню особистості підростаючого покоління громадян 

України. У цьому контексті особливого значення набуває всебічна 

багатокультурна освіта й виховання толерантності у майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки. 

Показником актуальності є те, що дисертаційне дослідження виконано 

відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за темою «Підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і 

вищих навчальних закладах», яка включена до координаційного плану 

найважливіших досліджень Міністерства освіти і науки України; а також 



 

 

 

згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці 

учителів». 

Здобувачем обґрунтовано актуальність, теоретичну й практичну 

значущість проведеного дослідження через всебічне розкриття ступеня 

розробленості проблеми та виокремлені суперечності. Позитивним є те, що у 

процесі викладу основних наукових результатів у тексті дисертації 

відчувається прагнення К. А. Юр’євої вирішити виявлені суперечності, що є 

одним з найсуттєвіших показників якості проведеного дослідження. 

Глибокий аналіз філософських, психолого-педагогічних досліджень 

дозволив здобувачеві правильно визначити науковий апарат дослідження. 

Зокрема, його предмет логічно узгоджується з об’єктом і метою. Коректно 

сформульовано завдання дослідної роботи, а також гіпотеза як структурний 

елемент дослідження, якому притаманні інструментальність та достатня 

прогностичність. 

Дисертація має незаперечну наукову новизну, оскільки в ній уперше 

обґрунтовано й уведено в науковий обіг поняття «порівняльна етнопедагогіка» 

і концепцію порівняльної етнопедагогіки як самостійної субдисципліни в 

межах педагогічної науки, що має свою мету, об’єкт, предмет, методологію; а 

також розроблено модель формування в майбутніх учителів початкової школи 

готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного різноманіття 

сучасного суспільства на засадах порівняльної етнопедагогіки в процесі 

професійної підготовки. 

Структура дисертації продумана, експериментальні матеріали 

дослідження пройшли апробацію. Розглянуті наукові положення вірогідні, що 

забезпечується теоретико-методологічною обґрунтованістю основних 

положень; використанням комплексу методів адекватних меті і завданням 

дослідження. 

Розв’язанню поставлених завдань та обґрунтуванню авторської моделі у 

дисертації передувала розробка теоретико-методологічних засад дослідження. 



 

 

 

Ґрунтовне вивчення джерельної бази (652 найменування, з них 46 – 

іноземними мовами) дало змогу здобувачеві розробити струнку оригінальну 

бінарну концепцію дослідження, що презентує, з одного боку, концепцію 

порівняльної етнопедагогіки як самостійної субдисицпліни в межах 

педагогічної науки, з іншого, – концепцію професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки як 

навчальної дисципліни. 

Бінарна концепція виконаного К. А. Юр’євою дослідження зумовила не 

зовсім стандартну структуру роботи. Насамперед, привертає увагу перший 

розділ, у якому не тільки на основі аналізу законодавчо-нормативної, 

демографічної, етнологічної, педагогічної літератури схарактеризовано 

особливості етнокультурного різноманіття сучасного суспільства, але й 

подано результати двоетапного (2002–2003 рр. та 2008–2009 рр.) пілотного 

дослідження стану готовності вчителів початкової школи до професійної 

діяльності в умовах етнокультурно строкатого соціуму, проведеного 

дисертанткою в різних регіонах України. 

Теоретико-методологічний аналіз досліджуваної проблеми дозволив 

здобувачеві визначити понятійно-термінологічний апарат порівняльної 

етнопедагогіки, який на даному етапі є невпорядкованим. Розширено коло 

джерел наукової субдисципліни в межах педагогічної науки, до яких віднесено 

не лише праці педагогів і фольклористів, але й етнографів, істориків, 

культурологів. Слід відзначити ретельний підхід до розробки методологічного 

підґрунтя порівняльної етнопедагогіки, виконаної в класичних традиціях 

багаторівневої наукової методології. Методологічні засади дослідження, 

представлені системним, синергетичним, міждисциплінарним, 

антропологічним, аксіологічним, культурологічним, особистісно 

орієнтованим, особистісно-діяльнісним, середовищним, полікультурним 

підходами, стали підґрунтям для розробки моделі формування в майбутніх 

учителів готовності до професійної діяльності в умовах етнокультурного 



 

 

 

різноманіття сучасного суспільства в процесі професійної підготовки на 

засадах порівняльної етнопедагогіки. 

Здобувачем здійснено наукове обґрунтування моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної 

етнопедагогіки, серед яких: виокремлення загальнолюдських універсалій у 

спадщині народної педагогіки різних етносів; порівняльно-зіставне 

ознайомлення майбутніх учителів із традиційними виховними поглядами і 

практиками різних народів, які живуть в один і той самий час; дослідження 

генези традиційних педагогічних феноменів, притаманних одному й тому 

самому народу на різних етапах його існування; пошук шляхів використання 

прогресивних надбань народної педагогіки в сучасних умовах. А також 

обґрунтовані педагогічні умови її реалізації, що сприяють формуванню у 

студентів готовності до професійної діяльності в етнокультурно строкатому 

соціумі. Складність, багатогранність і багатоаспектність проблеми зумовила 

розробку досліджуваної моделі як комплексу субмоделей: концептуальної, 

структурно-функціональної, організаційної, оганізаційно-змістової. 

Проведений формувальний експеримент підтвердив ефективність 

розробленої моделі та педагогічних умов її реалізації. Слід позитивно 

відзначити варіативний характер експерименту, коли в різних 

експериментальних групах перевірялись різні конфігурації сполучення 

обґрунтованих педагогічних умов.  

Не можна залишити поза увагою тривалість педагогічного експерименту 

– 9 навчальних років. Уважаємо, що цим, зокрема, забезпечено достовірність 

отриманих даних і ґрунтовність сформульованих висновків. Достовірність 

результатів експерименту також забезпечена застосуванням комплексу 

емпіричних методів здобуття інформації (спостереження освітнього процесу 

педагогічних вищих навчальних закладів та початкової школи, бесіди, 

анкетування, інтерв’ювання студентів і вчителів для діагностики 

сформованості готовності до професійної діяльності в умовах 

етнокультурного різноманіття сучасного суспільства; педагогічний 



 

 

 

експеримент), статистичних методів її опрацювання і графічних методів 

представлення. 

До переваг роботи К. А. Юр’євої можна віднести її безсумнівне 

практичне значення, яке полягає у тому, що впровадженні в практику 

діяльності вищих навчальних закладів авторські програми навчальних 

дисциплін «Порівняльна етнопедагогіка», «Культурне різноманіття освітнього 

простору Харківщини», «Полікультурне виховання молодших школярів», 

«Педагогіка дитинства», «Етнопедагогіка. Етнопсихологія», педагогічних 

практик, навчально-методичні комплекси до них. 

Аналіз публікацій К. А. Юр’євої засвідчив їх кількісну і якісну 

відповідність вимогами до оприлюднення результатів докторського 

дослідження. Основні результати роботи відображено в 94 публікаціях, 

з-поміж яких: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 33 статті в 

провідних фахових виданнях України та виданнях, внесених до міжнародних 

наукометричних баз, зокрема Index Copernicus, 4 статті в зарубіжних 

виданнях, 6 видань навчально-методичного характеру для вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладів. У перелічених друкованих працях 

достатньо повно представлено основні наукові положення дисертації, її 

висновки та рекомендації. 

Структура, зміст, результати дослідження, основні висновки, викладені в 

авторефераті, відповідають основним положенням дисертації і адекватно їх 

відображають. Рівень апробації результатів дослідження є також достатнім і 

підтверджується участю здобувачки у численних науково-практичних 

конференціях міжнародного і всеукраїнського рівня. 

Аналіз тексту дисертації, автореферату та змісту публікацій 

К. А. Юр’євої дають підстави для висновку про обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, вважаємо за 

необхідне висловити деякі зауваження та побажання: 



 

 

 

1. Обґрунтовуючи у вступі концепцію дослідження здобувач в 

методологічному концепті зазначає, що дослідження базується на реалізації 

десяти наукових підходів, у той же час у другому розділі при обґрунтуванні 

методології порівняльних етнопедагогічних досліджень тільки частково ці 

підходу співпадають. 

2. У висновках до першого розділу дослідник констатує, що ним 

зроблено, а мали б бути узагальнення, які результати отримані. 

3. Аналіз понятійно-термінологічного апарату порівняльної 

етнопедагогіки здійснено у параграфі 2.1 досить ґрунтовно, однак визначення 

основного терміну “порівняльна етнопедагогіка” так і не зроблено. Натомість 

воно є у параграфі 2.3. 

4. У параграфі 3.1 при аналізі дисертаційних досліджень бажано було 

б підвищити рівень узагальнення, здійснити їх класифікацію та підвищити 

рівень аналітичних висновків. 

5. У параграфі 3.2 обґрунтовано не тільки мету підготовки, а й її 

структуру, визначені компоненти, критерії тому краще було б поділити його 

на два. 

6. Нажаль у параграфі 3.4 основна увага приділена методиці формування 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в 

умовах етнокультурно строкатого суспільства і цілісно не схарактеризовано 

зміст дисципліни «порівняльна етнопедагогіка». 

7. У параграфі 4.1 сформульовано педагогічні умови, які практично 

були обґрунтовані у попередніх розділах, однак про це не було заявлено. 

Бажано було б їх обґрунтування представити цілісно. В ньому ж подано 

результати КЕ, але як вони отримані, за допомогою яких методик? 

8. У додатках бажано було б представити навально-методичні 

матеріали які були підготовлені здобувачем і використані у процесі 

формувального експерименту. 

Однак, зроблені зауваження є дискусійними і суттєво не впливають на 

позитивну оцінку рецензованої наукової праці. 




