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Актуальність теми дисертації

Українська освіта наразі все більше спрямовується на запровадження 

європейських та світових засад. Реалізувати складні завдання сучасної 

дош кільної освіти здатна нова генерація педагогічних кадрів, озброєна 

високоефективними технологіями і методиками розвитку та виховання дітей. 

Не стає винятком щодо цього підготовка вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років. Ця галузь 

дош кільної педагогіки визначає потужне теоретичне та методичне підґрунтя, 

закладене впродовж багатьох десятиліть. За останні роки в музичному 

вихованні дітей визначилися нові теоретичні та практичні здобутки, які слід 

творчо опрацювати й використовувати у змісті підготовки вихователя. 

Професійна майстерність вихователя має забезпечувати вирішення завдань 

сучасної дош кільної освіти щодо реалізації компетентнісної парадигми, яка 

спрямована на формування гнучкої, свідомої, творчої особистості.

Тому, одним з основних завдань сучасної вищої школи, що готує кадри 

для ЗДО є підвищення професійно-творчого потенціалу майбутніх 

вихователів, здатних втілити в практику інноваційні зміни, орієнтовані на 

творчий розвиток дітей 4-7 років, що й спонукало О. А. М кртічян до пошуку



нових підходів щодо підготовки майбутніх вихователів в системі закладів 

вищої освіти.

Зважаючи на викладене, дослідження Оксани Альбертівни М кртічян 

«Система підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4-7 років» незаперечно є своєчасним й 

актуальним.

Наукова новизна одержаних результатів

Результати дослідження, безперечно, мають наукову новизну.

Авторка вперше в українській науці обґрунтувала організаційно- 

педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи 

підготовки вихователів закладів дош кільної освіти до розвитку музичних 

здібностей дітей 4 -7  років (формування мотивації студентів до музично- 

творчої діяльності; створення творчого культурно-освітнього середовища на 

засадах інтегрованого вивчення мистецьких дисциплін; систематичне 

залучення здобувачів до активно-творчої позанавчальної діяльності). У 

дослідженні висвітлено концептуальні ідеї, наукові підходи й принципи, які 

стали підґрунтям для розроблення й забезпечення результативності 

відповідної системи підготовки вихователів.

Заслуговує на увагу теоретичне обґрунтування педагогічної системи та 

її експериментальна перевірка. Система підготовки майбутніх вихователів 

вибудувана за концептуально-цільовим, змістовим, процесуально- 

технологічним, оцінно-рефлексійним блоками.

Інноваційним є обґрунтування теоретико-методологічних основ 

підготовки вихователів закладів дош кільної освіти до розвитку музичних 

здібностей дітей 4 -7  років на різних рівнях, а саме: методологічний, 

теоретичний, технологічний.

Уточнено та конкретизовано сутність понять «здібності», «музичні 

здібності», «музично-освітнє середовище», «музично-творча діяльність», 

«педагогічна система підготовки вихователів закладів дош кільної освіти до



розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років», що є важливим для 

подальшого наукового обігу.

Практичною значущістю є конкретизація діагностичного апарату, 

компонентів, критеріїв та показників рівнів готовності майбутніх вихователів 

до розвитку музичних здібностей дошкільнят.

Значний інтерес викликають наукові положення, розвинуті авторкою 

дисертації, щодо визначення змісту й особливостей підготовки здобувачів 

вищ ої освіти; імплементації педагогічних технологій у вітчизняну систему 

професійної підготовки молоді.

Зазначені елементи наукової новизни відповідають нормативним 

вимогам, що висуваються до докторських дисертацій.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації

Вважаємо, що наукові положення, висновки і рекомендації, що були 

обґрунтовані дисертанткою, є аргументованими, достовірними, змістовними.

До наукових здобутків О. А. Мкртічян відносимо переконливе 

обґрунтування теми дисертації, коректно сформульований науковий апарат. 

Відповідно до мети і завдань було застосовано комплекс адекватних методів 

науково-педагогічного дослідження.

Суттєвою позитивною ознакою рецензованої дисертації є використання 

надзвичайно широкої джерельної бази (582 найменування, з яких 62 -  

іноземною мовою). Здійснений аналіз педагогічної, психологічної, музичної 

та ін. літератури детермінував глибину теоретичних узагальнень та обумовив 

можливість розв’язання кола окреслених завдань.

Зміст виконаної роботи відповідає меті та поставленим завданням.

Рівень апробації основних положень дослідження є достатнім і 

підтверджується участю О. А. М кртічян у науково-практичних заходах 

різних рівнів.

У дисертації кваліфіковано й виважено сформульовано висновки.



Загалом, аналіз змісту публікацій Оксани Альбертівни Мкртічян, тексту 

автореферату та дисертації дають підстави дійти висновку про те, що 

представлені результати є достовірними та науково обґрунтованими.

Оцінка змісту та заверш еності дисертації

Дисертація має традиційну структуру й складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз змісту 

дисертації переконливо свідчить про завершеність викладу матеріалу в її 

основних частинах.

У вступі авторка розкрила актуальність теми дисертації; вказала на 

зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; схарактеризувала 

мету, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження; окреслила наукову 

новизну й практичне значення одержаних результатів; надала дані щодо 

апробації та публікацій.

Значну увагу в першому розділі -  «Розвиток музичних здібностей  

дітей 4 -7  років як психолого-педагогічна проблема» -  приділено стану 

розробленості досліджуваної проблеми, уточненню і конкретизації 

термінологічного поля дослідження; розкриттю специфіки організації 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» закладів вищ ої освіти.

Дисертантка визначила та обґрунтувала суть та зміст категорії 

«музичні здібності» у науковому дискурсі. Вважаємо доречним розкриття 

суті поняття «музичні здібності дітей дошкільного віку». Слушною є думка 

дослідниці стосовно того, що розвиток музичних здібностей дітей 4 -7  років 

буде ефективним лише в тому випадку, якщо буде являти собою 

цілеспрямований процес, в ході якого вирішується ряд педагогічних завдань, 

спрямованих на досягнення кінцевої мети. Погоджуємося з окресленими в 

дисертації компонентами готовності вихователів ЗДО до розвитку музичних 

здібностей дітей 4 -7  років, до яких цілком справедливо віднесено:



мотиваційний, когнітивно-творчий, діяльнісно-операційний, рефлексійний, 

процесуально-технологічний, оцінно-рефлексійний.

Висновки до першого розділу викладені відповідно до змісту розділу й 

беззаперечно відображають результати завдань, що були поставлені у 

дослідженні.

На особливу увагу заслуговує зміст другого розділу -  «Теоретико- 

методологічні основи та концепція підготовки майбутніх вихователів  

ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4—7 років», -  в якому авторка 

аргументовано проаналізувала особливості підготовки вихователів закладів 

дош кільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років у 

вітчизняній та зарубіжній педагогіці; обґрунтувала методологічні підходи 

дослідження, визначила компоненти готовності майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років.

На підставі проведеного аналізу Оксана Альбертівна слушно 

констатувала, що результатом підготовки майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4 -7  років є сформована готовність до даного виду 

діяльності. У структурі готовності вихователів закладів дош кільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років виокремлено взаємопов’язані 

компоненти -  мотиваційний, когнітивно-творчий, операційно-діяльнісний, 

рефлексійний.

Дотримуючись логіки наукового пошуку, дисертантка узагальнила 

положення розділу у висновках.

У третьому розділі -  «Обґрунтування педагогічної системи 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей  

дітей 4 -7  років» -  подано обґрунтування педагогічної системи підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років; 

визначено організаційно-педагогічні умови її реалізації; спроектовано процес 

поетапного формування готовйості майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4 -7  років у процесі навчання на бакалаврському 

рівні вищ ої освіти. Не викликає заперечень обґрунтована авторкою основа



розроблення концепції підготовки здобувачів освіти спеціальності 012 

«Дошкільна освіта».

Висновки до третього розділу сформульовані О. А. Мкртічян у логічній 

послідовності. Вони є достовірними й аргументованими.

У четвертому розділі -  «Експериментальна перевірка ефективності 

розробленої педагогічної системи підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4—7 років» -  представлено 

педагогічний експеримент, висвітлено результати моніторингу рівнів 

готовності майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей 

дітей 4 -7  років, здійснено кількісний і якісний аналіз результатів 

дослідження. Позитивно сприймаємо підхід авторки дисертації до 

визначення організаційно-педагогічних умов в системі підготовки майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років.

Дисертантка О. А. М кртічян розробила й представила методики 

визначення рівнів готовності майбутніх вихователів ЗДО до розвитку 

музичних здібностей дітей 4 -7  років. Науково обґрунтованим є підхід 

авторки дисертації до визначення етапів підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років.

Висновки до четвертого розділу відповідають основним положенням 

розділу та є достатньо обґрунтованими.

Загальні висновки відповідають поставленим завданням та висвітлюють 

усі здобуті у процесі дослідження результати.

Список використаних джерел та посилання на них у змісті дисертації 

засвідчує ґрунтовність наукового пошуку.

Відзначимо, що додатки, які містяться у дисертаційній роботі, 

увиразнюють та поглиблюють уявлення про її зміст.

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації

щодо їх можливого використання

Отримані результати дисертаційного дослідження Оксани Альбертівни 

М кртічян є, безперечно, значущими для науки й практики дидактики вищої



школи та можуть бути використані у розробці навчальних програм; в 

організації педагогічної практики; у процесі написання курсових і 

магістерських робіт; для оновлення змісту лекційних та практичних занять з 

низки дисциплін педагогічної спрямованості.

Повнота викладення наукових положень, висновків  

і рекомендацій дисертації в опублікованих працях

Результати дослідження відображено в 52 наукових працях (із них 34 

одноосібних), серед них: 1 монографія, 5 навчально-методичних посібників 

(З у співавторстві), 17 статей у наукових фахових виданнях, 7 -  в зарубіжних 

виданнях, зокрема 3 статті надруковано в журналах, що індексуються в 

наукометричній базі \¥о8 , 2 2 - у  збірниках матеріалів і тез доповідей на 

науково-практичних конференціях, семінарах.

Зазначені публікації повністю віддзеркалюють основні наукові 

положення дисертаційної роботи.

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації

Автореферат відбиває зміст і структуру дисертації, дає чітке уявлення 

про особливості проведеної дослідницької роботи та її результати. 

Структурна будова, зміст автореферату та основних положень дисертації 

ідентичний. Наукові положення, висновки й рекомендації, наведені в 

авторефераті, належним чином обґрунтовано в дисертаційній роботі Оксани 

Альбертівни Мкртічян.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Оцінюючи зміст і структуру дисертаційної роботи Оксани Альбертівни 

М кртічян загалом позитивно, необхідно зробити певні зауваження та вказати 

на деякі положення дисертаційної роботи, що вважаються дискусійними:

1. Оцінюючи, загалом, позитивно намагання дисертантки максимально 

різнобічно висвітлити особливості розвитку музичних здібностей дітей 4 -7



років, вважаємо, однак, що в підрозділі 1.1 приділено надмірну увагу цій 

проблемі, чим дещо порушується логіка педагогічного дослідження.

2. Зауважимо, що теоретична частина роботи потребує дещо ширшого 

аналізу зарубіжного досвіду підготовки вихователів закладів дош кільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років.

3. Належно оцінюючи напрацювання авторки щодо ґрунтовного 

аналізу змісту різних видів педагогічних практик зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта, доречно було б дані програми представити у додатках 

і показати, якими завданнями в контексті розвитку музичних здібностей 

дітей 4 -7  років вони були доповнені.

4. З метою підтвердження доцільності обраних здобувачкою підходів 

до проблеми підготовки вихователів закладів дош кільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4 -7  років, доведення достовірності тих 

результатів, що було отримано й відображено у дисертаційній роботі, їх 

глибшого аналізу вважаємо, доцільним було б використання ширшого 

спектру методів математичної статистики.

5. Організаційно-педагогічні умови в розробленій дисертанткою 

педагогічній системі віднесено до змістового блоку, однак їх доцільно було б 

подати окремим блоком, оскільки вони містять майже всі аспекти названих 

блоків.

6. Розділ 4 дисертаційної праці, вважаємо, переобтяжений таблицями, 

що ускладнює сприйняття опису педагогічного експерименту. Було б 

доцільно накопичений найважливіший емпіричний матеріал розмістити у 

додатках.

Наголосимо, що зроблені зауваження та побажання не знижують 

наукової цінності проведеного дослідження. Висновки та отримані наукові 

результати засвідчують, що дисертантка в повному обсязі виконала 

поставлені завдання.



Загальні висновки і оцінка дисертації

Аналіз автореферату, дисертації, опублікованих праць дисертантки дає 

підстави для висновку про те, що дисертаційне дослідження О. А. М кртічян є 

завершеним, цілісним, самостійним науковим дослідженням, яке має наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення.

Ураховуючи актуальність, новизну, значущість результатів дослідження

для педагогічної науки в цілому та теорії навчання зокрема, рецензована

робота «Система підготовки вихователів закладів дош кільної освіти до

розвитку музичних здібностей дітей 4 -7  років» заслуговує на позитивну

оцінку. Дослідження відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 Постанови Кабінету

М іністрів України «Порядок присудження наукових ступенів» від

24.07.2013 р. за № 567 (зі змінами), а її авторка -  М кртічян Оксана

Альбертівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і методика професійної 

освіти. ^ ^ с з г т г ,

Офіційний опоне
доктор педагогічни:
завідувач кафедри  ̂ ^   ______  ^
практики початкової освіт#®**1'1̂ ^  
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