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Актуальність теми дослідження

На шляху розвитку сучасного суспільства якісна освіта стає одним з 

головних чинників успіху, а педагог є одночасно і об’єктом, і провідником 

позитивних змін. У контексті пріоритетів стратегічного розвитку 

педагогічної освіти актуалізуються проблеми, закріплені у Концепції 

розвитку педагогічної освіти в Україні (2018), насамперед щодо підготовки 

педагога, вихователя, спрямованого на власний неперервний професійний 

розвиток, налаштованого на сприйняття нового, здатного до особистого 

творчого розвитку, інноваційних пошуків і відкриттів у професійній 

діяльності.

Наукова проблема, досліджена Безсоновою Ольгою Костянтинівною 

присвячена пошуку шляхів удосконалення системи педагогічної освіти і 

забезпечення умов для становлення і професійного розвитку молодих 

педагогів -представників нової генерації які, у тому числі, стануть ключовою 

умовою впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року.

Відповідно дослідження О.К. Безсонової є вельми актуальним і 

становить одну зі сходинок у напрямі реформування сучасної системи 

педагогічної освіти і, зокрема, підготовки фахівців для дошкілля.



Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів

дослідження підкреслює правомірність поставлених завдань і засвідчується 

такими основними здобутками. О.К. Безсоновою вперше розроблено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно- 

педагогічні умови професійного розвитку молодих педагогів у закладах 

дошкільної освіти.

До найбільш істотних наукових результатів дисертаційного

дослідження належить те, що автором узагальнено вітчизняний та зарубіжний 

досвід з організації наставництва як технології професійного розвитку 

молодих педагогів.

Не викликає заперечень практичне значення дослідження,

підтверджене розробкою та впровадженням в процес підготовки майбутніх 

вихователів системи тренінгів для молодих педагогів, довідника-порадника 

для молодих педагогів “Мистецтво перших кроків”, а також навчального 

курсу для наставників “Професіонал”, системи професійно-педагогічних 

континуумів для керівників закладів дошкільної освіти з питань організації 

роботи з молодими педагогами, змістового модуля для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації “Професійний розвиток молодих педагогів в системі 

управління закладами дошкільної освіти на основі технології наставництва”.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

На нашу думку, актуальність досліджуваної проблеми, її методологічна 

і теоретична основа одержали в дисертації належне обґрунтування, 

аргументацію і конкретизацію; ґрунтовно, чітко й гранично ясно 

сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження; переконливо 

показана наукова новизна, практична і теоретична значущість результатів 

дослідження, одержаних здобувачем; надано обґрунтовані рекомендації щодо 

їх впровадження в практику професійного становлення молодих вихователів 

дітей дошкільного віку.



Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить про досягнення 

з добувачем мети дослідження. У висновках дисертації відбито ступінь 

розв’язання висунутих завдань дослідження.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджено широтою та різноманітністю 

опрацьованої джерельної бази (335 найменувань, із них 38 -  іноземною 

мовою), що обґрунтовує належний рівень опрацювання стану проблеми.

Оцінка змісту і завершеності дисертації

Тема дисертаційного дослідження О. К. Безсонової окреслює 

методологічні параметри, які організували його зміст, що складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, 

переліку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, 

представлено його методологічний апарат; схарактеризовано методи 

дослідно-експериментальної роботи та експериментальну базу дослідження, 

розкрито наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 

надано інформацію щодо впровадження і апробації результатів дослідження.

Наявна архітектоніка дослідження представлена його змістом, 

складеним із трьох розділів, кожний з яких є логічно сформульованим 

елементом теоретичного, організаційно-методичного і експериментального 

рівнів наукової рефлексії, що дозволило обґрунтувати та експериментально 

довести ефективність технології професійного розвитку молодих педагогів в 

умовах дошкільного навчального закладу як актуальної для теорії і методики 

дошкільної освіти та обгрунтувати педагогічні умови її впровадження.

У дослідженні використано значний масив методів дослідження, як-от: 

аналіз нормативно-правового законодавства в галузі освіти, методи порівняння, 

класифікації, систематизації та узагальнення теоретичних й експериментальних 

даних -  для визначення критеріїв, показників, рівнів професійного розвитку 

молодих педагогів; теоретичне моделювання для обґрунтування організаційно- 

педагогічних умов та розроблення технології професійного розвитку молодих



педагогів на основі наставництва в умовах закладів дошкільної освіти; 

опитування (анкетування, інтерв’ювання), колективні та індивідуальні бесіди, 

тестування, метод незакінчених речень, ранжування, аналіз розділів річних 

планів роботи закладів дошкільної освіти з питань організації роботи з 

молодими педагогами; контент-аналіз ділової, нормативно-методичної 

документації -  для з’ясування специфіки управління професійним розвитком 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти. Здійснено грунтовний 

аналіз і інтерпретацію одержаної в ході педагогічного експерименту 

інформації.

Найбільш істотними науковими результатами першого розділу 

дослідження є визначення науково-термінологічної бази дослідження; 

висновки щодо теоретико-методологічних засад професійного розвитку 

молодих педагогів в умовах закладу дошкільної освіти; аналіз зарубіжного 

(Австрія, Австралія, Німеччина, Нова Зеландія, Франція, Швейцарія та ін. ) 

досвіду управління професійним розвитком молодих педагогів в умовах ЗДО 

та сучасної практики професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

закладів дошкільної освіти України; моделювання педагогічних умов 

управління професійним розвитком молодих педагогів.

Важливим результатом другого розділу є вирішення другого завдання 

дослідження: узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з організації 

наставництва як технології професійного розвитку молодих педагогів; 

зосередження уваги на новимх формамах взаємодії досвідчених і молодих 

спеціалістів у практиці наставництва, таких, як менторинг, коучинг, 

тьюторство, супервізія.

Відзначимо як позитивний аспект цього розділу виділення типів 

особистості молодих педагогів та педагогів-наставників, а також увага до 

індивідуально-психологічних характеристик особистості педагога- 

наставника та ризиків, пов’язаних із можливими наслідками взаємодії.

Автором висвітлено технологію професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах закладів дошкільної освіти на основі наставництва, яко.



містить теоретико-цільовий, організаційно-технологічний, рефлексивно- 

коригувальний компоненти. Означена структура досить детально висвітлена 

дисертанткою

У третьому розділі представлено поетапне впровадження визначених 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів 

на основі наставництва в системі ЗДО на формувальному та контрольному 

етапі педагогічного експерименту.

Дібрано і використано доречний діагностичний інструментарій, 

зокрема: діагностика спрямованості особистості Б. Басса, методика “Хто Я?” 

М. Куна -  Т. Мак-Партланда, тест визначення загального рівня творчого 

потенціалу людини (за М. Янцуром) та інші. Розроблено і впроваджено 

авторський тесту-опитувальник “Професійно-педагогічні та особисті сні 

якості особистості”.

Здобутком дисертантки, який має практичну перспективу, є визначення 

організаційно-педагогічних умов професійного розвитку молодих педагогів у 

закладах дошкільної освіти, а також опис застосування для їх реалізації 

ефективних освітніх технологій, традиційних та нестандартних прийомів 

вирішення освітніх завдань, як от: рада наставників, індивідуальне

консультування за довідником-порадником “Мистецтво перших кроків”, 

майстер-класи, семінари-практикуми, тренінги, рефлексивні тренінги, 

семінари професійної ідентифікації, аналіз та самоаналіз результативності 

професійного розвитку молодих педагогів під час коучинг-сесії, 

звідеоперегляди відкритих форм роботи з дошкільниками, що дало змогу 

сформувати в молодих педагогів навички гайм-менеджменту, допомогти їм 

опанувати ефективні способи роботи з дітьми, тренінги міжособистісної 

взаємодії, робота спікер-клубу, онлайн-курси або вебінари, результатом яких 

стало налагодження співпраці молодих педагогів не лише з наставником, а й 

з усіма членами колективу, створення власних професійних блогів для 

обміну інформацією.



Результати експерименту підтверджено застосуванням широкого 

спектру статистичних методів, реалізація яких якісно подана у розділі 3.4.

Отже, вважаємо, що вірогідність результатів дослідження 

забезпечується його методологією, коректно визначеним науковим 

інструментарієм, апробацією основних положень на міжнародних, і 

всеукраїнських конференціях, кваліфіковано проведеним педагогічним 

експериментом, а також упровадженням одержаних результатів у чинну 

систему професійної підготовки майбутніхвихователів закладів дошкільної 

освіти.

Наукові результати, отриманіО. К. Безсоновою, базуються на 

ґрунтовному аналізі проблеми, використанні адекватних підходів до її 

вирішення, опрацюванні значного масиву літературних джерел та 

методичних матеріалів, власній авторській науковій позиції. Додатки 

переконливо ілюструють зміст ґрунтовного педагогічного експерименту 

щодо вирішення поставлених завдань дослідження на різних етапах 

експериментальної роботи.

Одержані Безсоновою О. К. результати мають важливе значення для 

теорії і методики дошкільної освіти та професійної підготовки майбутніх 

вихователів. Технологія професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва має педагогічний потенціал не лише у професійній підготовці 

вихователів закладів дошкільної освіти.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях

Основні наукові положення дисертаційного дослідження опубліковано 

у 24 публікаціях автора, з яких -  23 одноосібних і 1 у співавторстві, зокрема: 

7 статей у наукових фахових виданнях України, 2 - у  зарубіжних 

періодичних виданнях, у тому числі 2 - у  періодичному науковому виданні, 

що входить до міжнародної наукометричної бази даних: Scientific Indexing 

Services (USA); 12 публікацій апробаційного характеру, 4 статті у збірниках 

матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.



Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації

Автореферат відповідає основним положенням змісту дисертаційного 

дослідження. Структура, побудова, зміст, результати роботи, основні 

висновки, викладені в авторефераті повністю відображають положення 

дисертаційного дослідження.

В цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру:

1. З тексту дисертації не зовсім ясно, скільки ж осіб стали учасниками 

формувального експерименту, оскільки на сторінці 149 сказано, що до 

експериментальної та контрольної груп увійшло по 60 осіб, а на сторінці 162, 

що по 120.

2. Також доречно було б назвати кількість наставників, що стали 

учасниками експерименту, оскільки у дисертації наводяться кількісні дані 

щодо цієї категорії респондентів.

3. З нашого погляду, потребує уточнення, як здійснювався відбір 

наставників для участі у дослідженні? Чи всі вони мали високий рівень 

професійної компетентності та необхідні індивідуально-психологічні якості 

для наставництва? Якою має бути процедура відбору наставника для 

молодого педагога.

4. На стор. 168 наведено статистичні дані, щодо типів особистості 

педагогів-наставників, однак, у тексті немає інформації, з використанням 

яких методів одержано ці результати.

5. Видається дискусивною назва 1 етапу управління професійним 

розвитком молодих педагогів в умовах закладів дошкільної освіти як «етап 

жорсткого контролю».

Зроблені окремі зауваження, висловлені дискусійні питання не 

заперечують наукової цінності дослідження Безсонової Ольги Костянтинівни 

«Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного

навчального закладу».



Загальні висновки і оцінка дисертації
Рецензована дисертаційна робота виконана вперше, є самостійною і 

завершеною науковою працею, в якій отримані науково обгрунтовані 

результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку теорії і методики 

дошкільної освіти. Результати дослідження, впроваджені в педагогічну 

практику, мають необхідну наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення. Дисертація «Професійний розвиток молодих педагогів в умовах 

дошкільного навчального закладу» цілком відповідає вимогам пунктів 9, 11, 

12, ІЗ, 14 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

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

автор Безсонова Ольга Костянтинівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 -  дошкільна 

педагогіка.

Офіційний опонент

доктор педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри соціальної роботи,

Мелітопольського державного 

університету імені Богдана Хм

соціальної педагогіки та дошкі.

Ляпунова В. А.


