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Підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів є важливою 

умовою модернізації освіти, про що йдеться в Національній стратегії 

розвитку освіти України на період до 2021 року. Сучасний етап розвитку 

суспільства вимагає вдосконалення змісту і технологій вищої педагогічної 

освіти в Україні, пошуку ефективних шляхів і  ресурсів підвищення рівня 

підготовки майбутніх фахівців усіх напрямів і спеціальностей. Серед них 

важливе місце належить майбутнім вихователям закладів дошкільної освіти, 

якість професійної діяльності яких зумовлює ефективність навчання і 

виховання дітей дошкільного віку. Швидкість змін, що відбуваються в житті 

суспільства і системі дошкільної освіти, висувають перед вихователями 

закладів дошкільної освіти вимоги, задоволення яких потребує здатності до 

інформаційно-комунікативної діяльності, вміння знаходити в роботі з  дітьми 

нові ресурси, оригінальні та високо продуктивні форми і способи взаємодії та 

спілкування. 

Реформування дошкільної освіти, необхідність її інформатизації 

потребує підготовки майбутніх фахівців, які досконало володіють сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями задля якісної організації 

педагогічного процесу у закладі дошкільної освіти. Відзначимо, що 

актуальність роботи підсилена низкою суперечностей, які у процесі 

дослідження успішно вирішені. 

 Дисертаційна робота «Формування  інформаційно-комунікативної 

культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів»,   
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виконана в межах комплексного дослідження кафедри педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” „Інноваційні технології 

в технологічній освіті” (державний реєстраційний номер 0115U003307). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої ради 

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” (протокол № 4 від 26 грудня 2014 р.) та узгоджено 

в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 27 січня 2015 р.). 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи.  

        Детальне ознайомлення зі змістом дисертації А. І. Клєби дозволяє 

констатувати, що у вступі чітко та лаконічно аргументована актуальність 

дослідження, окреслено сучасний стан вивчення проблеми, охарактеризовано 

необхідність розв’язання суперечностей, які зумовлюють актуальність 

дисертаційного дослідження.   

Анна Іванівна Клєба цілком обґрунтовано  окреслила мету, об’єкт, 

предмет та основні завдання дисертаційної роботи, для розв’язання яких 

використала ефективні методи дослідження. Переконливо вагомою є новизна 

і практичне значення дисертаційної роботи.  

У першому розділі – „Теоретичні аспекти формування інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів” – зосереджено увагу на аналізі психолого-педагогічних досліджень 

з проблеми формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти, розглянуто специфіку їх професійної 

підготовки.  На підставі вивчення наукової психолого-педагогічної 

літератури проведено понятійно-категоріальний аналіз базових понять 

(„культура”, „інформаційна культура”, „комунікативна культура”); 

репрезентовано авторське визначення поняття „інформаційно-комунікативна 

культура майбутніх вихователів”. Ґрунтовно висвітлено компонентно-
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структурний аналіз феномену „інформаційно-комунікативна культура 

майбутніх вихователів”, що дозволило розробити та використати адекватний 

завданням дослідження методико-діагностичний пакет оцінювання рівнів 

сформованості інформаційно-комунікативної культури.   

У другому розділі – „Обґрунтування, розробка та реалізація технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів” – автором обґрунтовано, розроблено й 

апробовано технологію формування інформаційно-комунікативної культури 

майбутніх вихователів  закладів дошкільної освіти. Для реалізації технології 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти використовувалися проблемні завдання; 

практикувалася робота в парах; застосовувалися рольові та ділові ігри; 

апробовувався метод проектів, метод портфоліо. Інформаційно-

комунікативна культура формувалася під час проведення інтерактивних 

лекцій, інтегрованих і бінарних занять; круглих столів; вебінарів; тренінгів; 

під час проходження педагогічної практики тощо. Вважаємо, що 

впровадження елективного курсу „Формування інформаційно-

комунікативної культури майбутнього вихователя” також сприяло 

ефективному формуванню зазначеної культури. 

        Ознайомлення з матеріалами   дисертації дозволяє стверджувати, що 

автор реалізувала поставлені в роботі завдання та досягла мети дослідження. 

Порівняння якісних та кількісних характеристик  результатів 

констатувального та прикінцевого етапів педагогічного експерименту 

ілюструє  ефективність його проведення. Апробовану креативну методику 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх фахівців 

дошкільної освіти  можна рекомендувати  до  використання  у    освітній 

діяльності закладів вищої освіти України.    

      Додатки до дисертаційної роботи, що розкривають зміст низки методик 

вивчення та формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти,  дозволяють детальніше з’ясувати 
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зміст  педагогічної діяльності експериментатора, переконатися в значному 

творчому потенціалі дослідниці.  

       Достовірність результатів експериментального дослідження перевірена 

методами математичної статистики. 

      Основні положення та висновки дисертації опубліковано у 25 наукових 

публікаціях автора, з них: 9 статей  у провідних наукових  фахових виданнях 

України з педагогічних наук; 1 стаття у  зарубіжному науковому виданні, 

15 тез у збірниках матеріалів конференцій. 

        Водночас із позитивною оцінкою дисертаційної роботи висловимо 

зауваження, пропозиції та запитання, що виникли  в процесі її рецензування. 

1. Зміст матеріалу  першого розділу дисертації “ Теоретичні аспекти 

формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 

вихователів    дошкільних навчальних закладів” сприймався б краще 

якби текст розділів 1.1. та 1.3. підкріплювався відповідними 

рисунками. 

2. Експериментальна методика формування інформаційно-комунікативної 

культури у студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта”  коледжів 

та університетів  була ідентичною чи відрізнялася ? Якщо так, то в 

чому саме була відмінність? 

3. У назві таблиць 1.6. (С. 91), 1.7. (С. 96), 1.8. (С. 98)  дисертаційної 

роботи необхідно  було б назвати учасників експерименту, тобто, 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, в яких визначався 

рівень інформаційно-комунікативної культури за когнітивним  

технологічним, рефлексивним критеріями (%) на констатувальному  

етапі експерименту. 

4. Назву підрозділу 2.1. (C. 104) дисертації, на нашу думку,  краще було б 

сформулювати: “Теоретична модель технології формування 

інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти”, оскільки, в роботі Ви не розробляєте і не реалізуєте   
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