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На сучасному етапі цивілізаційного розвитку особливої актуальності 

набуває проблема професійного вдосконалення педагогічних і науково-

педагогічних працівників відповідно до умов соціально орієнтованої 

економіки та інтеграції України в європейське і світове освітнє 

співтовариство. Натомість, невідповідність між викликами нашого часу та 

дійсним рівнем готовності педагогів до професійної діяльності сьогодні 

надзвичайно гостро виявляється в усіх сферах освіти. 

З огляду на вищеозначене  актуальність теми дослідження Безсонової 

Ольги Костянтинівни «Професійний розвиток молодих педагогів в умовах 

дошкільного навчального закладу» не викликає сумнівів. 

В роботі справедливо зазначено наявність певних суперечностей, 

зокрема між сучасними вимогами суспільства до високого якісного рівня 

підготовленості до професійної діяльності молодих фахівців освітньої сфери 

та незадовільним станом реалізації цього завдання у сучасному освітньому 

середовищі; визнанням успішного професійного старту молодого педагога 

дошкільної освіти провідною умовою його подальшого професійного 

розвитку та низьким рівнем теоретичної обґрунтованості проблеми 

професійного розвитку молодих педагогів; визнанням наставництва 

ефективним інструментом професійного розвитку молодих педагогів 

дошкільної освіти та відсутністю нормативної, теоретичної і технологічної 

бази сучасного інституту наставництва в закладах дошкільної освіти. 

Виходячи з цього, автор вмотивовано сформулював наукову мету: на 

основі аналізу наукових джерел із проблеми професійного розвитку 



розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

організаційно-педагогічні умови професійного розвитку молодих педагогів у 

закладах дошкільної освіти. Означена мета конкретизована у низці чітко 

сформульованих завдань, що зумовили етапи й логіку наукових пошуків 

дисертанта.  

Дисертаційне дослідження оформлено за традиційною структурою та 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел (335 найменувань), 

додатків. У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено 

об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, його наукову новизну, 

окреслено теоретичну й практичну цінність результатів, сформульовано 

висновки про апробацію та впровадження результатів дослідження. Методи, 

що були використані під час проведення дослідження на констатувальному 

та формувальному етапах, а також часові рамки дослідження (2012-2018 рр.) 

дають підстави для висновку про ретельність підготовки й проведення 

експериментальної роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади професійного 

розвитку молодих педагогів в умовах закладів дошкільної освіти», на 

основі ґрунтовного аналізу робіт зарубіжних та вітчизняних вчених в галузі 

філософії, психології та педагогіки, уточнено сутність поняття “професійний 

розвиток молодих педагогів у закладах дошкільної освіти”, яке автор розуміє 

як складну, багатокомпонентну, інтегральну характеристику особистісно-

професійних змін, зумовлених системою зовнішніх та внутрішніх впливів 

професійно-педагогічної діяльності; досліджено вітчизняний та зарубіжний 

досвід професійного розвитку молодих педагогів; розроблено й теоретично 

обґрунтовано організаційно-педагогічні умови професійного розвитку 

молодих педагогів у закладах дошкільної освіти. 

У другому розділі «Наставництво у професійному розвитку молодих 

педагогів в умовах закладів дошкільної освіти» уточнено сутність феномену 

“наставництво” та його роль у професійному розвитку молодих педагогів у 



закладах дошкільної освіти, узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід 

організації наставництва як технології професійного розвитку молодих 

педагогів, схарактеризовано типи наставників і молодих педагогів за 

сукупними особистісно-професійними ознаками. 

Практичний вихід поданого дослідження, представлений у третьому 

розділі «Експериментальне дослідження професійного розвитку молодих 

педагогів в умовах закладів дошкільної освіти». У ньому визначено 

компоненти, критерії, показники та рівні професійного розвитку молодих 

педагогів дошкільної освіти, наведено результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту та представлено перебіг експериментальної 

перевірки ефективності розроблених і теоретично обґрунтованих 

організаційно-педагогічних умов, подано аналіз результатів дослідження. 

           Формувальний етап експерименту передбачав поетапну реалізацію 

означених умов. Наступним було впровадження педагогічних умов та 

апробація технології професійного розвитку молодих педагогів на основі 

наставництва в умовах закладів дошкільної освіти. Задля реалізації мети 

утворювали відповідні пари “наставник – молодий педагог”, спроектували 

індивідуальні програми професійного розвитку, проведено тренінги 

особистісного зростання, проводилось індивідуальне консультування за 

довідником-порадником “Мистецтво перших кроків”, організовувались 

майстер-класи, семінари-практикуми, тренінги, здійснювались 

відеоперегляди відкритих форм роботи з дошкільниками та інше. 

 Ефективність апробованої технології професійного розвитку молодих 

педагогів на основі наставництва в умовах закладів дошкільної освіти 

переконливо доведена кількісною та якісною обробкою даних прикінцевого 

зрізу, представлена у порівняльній таблиці 3.15. на с. 213 дисертації. 

Достовірність та валідність отриманих результатів якісно та кількісно 

підтверджено методами математичної статистики (критерій Пірсона). 



Висновки чіткі, лаконічні, структуровані, відповідають задекларованим 

завданням. Список використаної літератури свідчить про потужну джерельну 

базу дослідження.  

Як найбільш ґрунтовні здобутки дослідження Безсонової О.К. 

вважаємо за доцільне відзначити розробку навчального курсу для 

наставників “Професіонал”, довідника-порадника для молодих педагогів 

“Мистецтво перших кроків”, системи тренінгів для молодих педагогів, 

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”; діагностичного 

інструментарію, зокрема авторського тесту-опитувальника “Професійно-

педагогічні та особистісні якості особистості”, кваліметричної моделі 

встановлення рівнів професійного розвитку молодих педагогів в умовах 

закладів дошкільної освіти. 

Зазначимо, що теоретичні й практичні напрацювання з проблематики 

дослідження знайшли своє відображення у 24 публікаціях автора, що 

всебічно презентують його результати. Автореферат відповідає змісту, 

структурі дисертації та вимогам ВАК України. У ньому достатньо повно 

викладено основні наукові здобутки, пропозиції та висновки дисертанта.  

Проте, не зважаючи на загальну високу оцінку дисертаційного 

дослідження Безсонової О.К., висловимо деякі рекомендації та пропозиції: 

1. Перший розділ дисертації ( п.1.1.), який присвячено аналізу 

наукової літератури з досліджуваної проблеми, перенасичений 

першоджерелами. 

2. У п 2.1. можна було більш доказово обґрунтувати вибір 

наставництва серед інших форм взаємодії з молодими педагогами  

(коучинг, менторинг, едвізор, тьюторство). Можна було виокремити  

 



 



 


