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1. Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Культурологічна освіта її нині стає предметом досліджень багатьох 

науковців: вчені аналізують теоретико-методологічні засади як наукового 

напряму на стику філософії освіти, культурології та інноваційної педагогіки, 

визначають загальнодидактичні аспекти культурологічної підготовки фахівців 

вищої школи, розглядають проблеми культурологічної та поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів у контексті гуманітарної освіти. Науковців 

цікавлять також культурологічні основи вивчення гуманітарних предметів у 

школі та методичні аспекти викладання художньої культури, в окремих 

наукових розвідках ідеться про формування культурологічної компетентності 

фахівців різних спеціальностей, професійної компетентності майбутніх 

культурологів, а також про професійну підготовку, наприклад, арт-менеджерів 

чи фахівців індустрії дозвілля. Утім практично поза увагою дослідників 

залишаються проблеми використання інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій у сучасній культурологічній освіті, питання впливу 

цифрової культури на організацію освітнього процесу, залучення електронних 

навчальних засобів, цифрових освітніх ресурсів, створення цифрового 

освітнього середовища для професійної підготовки культурологів. 

У цьому контексті дисертаційна робота Н. Воронової є надзвичайно 

актуальною, а опрацьовані в ній теоретичні та практичні аспекти допомагають 

знайти відповіді на конкретні питання щодо системного бачення процесу 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 
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Відповідно до мети дисертаційного дослідження, яка полягає в 

розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

ефективності системи формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій, дисертанткою обґрунтовано 

методологію професійної підготовки майбутніх культурологів в умовах 

цифровізації освіти, проаналізовано сучасний стан розвитку культурологічної 

освіти в Україні, конкретизовано сутність і структуровано поняття „професійна 

компетентність майбутніх культурологів” в контексті процесів цифровізації 

освіти, вивчено поняття цифрової культури, цифрової грамотності та цифрової 

компетентності, проаналізовано та класифіковано цифрові освітні ресурси 

професійної підготовки майбутніх культурологів, розроблено навчально-

методичне забезпечення системи формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, схарактеризовано 

етапи впровадження розробленої системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій в 

умовах сучасного закладу вищої освіти та експериментально доведено її 

ефективність. 

Стосовно наукового апарату можна зазначити, що дисертанткою коректно 

визначено об’єкт, предмет, мету дослідження; логіка побудови дисертації, 

використання комплексу теоретичних і емпіричних методів, що адекватні 

об’єкту, предметові й меті, дозволили сформулювати загальну концепцію 

дослідження, яка охоплює три взаємопов’язані концепти (методологічний, 

теоретичний та практичний). 

У процесі дослідження авторкою в повній мірі вирішено низку наукових 

завдань, що робить дисертацію вагомою в теоретичному та прикладному 

аспектах, значущою для підготовки культуролога цифрової епохи. 

Використані в процесі наукового пізнання проблеми системний, 

культурологічний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, діяльнісний, 

ресурсний, інформаційний, компетентнісний наукові підходи дозволили 
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побудувати комплексний дослідницький інструментарій, зробити обґрунтовані 

теоретичні та емпіричні висновки й узагальнення. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані 

Н. Вороновою, ґрунтуються на глибокому аналізі наукової та науково-

методичної літератури, опрацюванні значної кількості емпіричного матеріалу. 

Науково-теоретичні й практичні узагальнення викладено відповідно до плану 

роботи. Загальні висновки дисертації та висновки за розділами ґрунтуються на 

результатах проведеного дослідження та відображають зміст викладеного 

матеріалу. Отже, загалом можна констатувати їх аргументованість та 

завершеність. 

3. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

вперше теоретично обґрунтовано та розроблено систему формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій як цілісну, керовану сукупність компонентів (концептуально-

цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного), що враховує 

потреби та вимоги інформатизації освіти з метою загальнодидактичного, 

навчально-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення 

освітнього процесу; побудовано модель спроєктованої системи. Авторкою 

визначено специфічні принципи використання цифрових технологій у 

професійній підготовці майбутніх культурологів (інформатизації освіти, 

відкритої освіти, мультимедійності, активізації творчої діяльності засобами 

цифрових технологій); схарактеризовано педагогічні умови реалізації системи 

формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами 

цифрових технологій (упровадження в освітній процес авторських цифрових 

освітніх ресурсів; надання майбутнім фахівцям культурології необхідного 

комплексу знань, умінь і навичок роботи в цифровому освітньому середовищі, 

забезпечення педагогічного керування цим процесом; використання засобів 

змішаного навчання для реалізації системи формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій). 
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У дослідженні уточнено сутність поняття «професійна компетентність 

майбутніх культурологів», що тлумачиться авторкою як інтегративна здатність 

особистості на основі здобутих знань (усвідомлення онтології, гносеології 

культури, культурної семантики, теорій і концепцій культури тощо), розвинених 

умінь і навичок (ефективної комунікації, зокрема спілкування з мистецтвом, 

форм міжкультурної взаємодії, інтерпретації культури та цифрової комунікації і 

творчості тощо), сформованих ціннісних орієнтацій, духовної культури та 

досвіду здійснювати професійну діяльність з використанням цифрових 

технологій; сутність понять «цифрова культура», «цифрова компетентність», 

«цифрова грамотність», «інформаційно-комунікаційна (цифрова) культура», 

«цифрові освітні ресурси»; структура професійної компетентності майбутніх 

культурологів у єдності п’яти компонентів: мистецтвознавчого; психолого-

педагогічного; культурологічного; організаційно-економічного; інформаційно-

комунікаційного (цифрового), що узгоджується із процесами цифровізації 

суспільства, культури й освіти; критерії та показники діагностування 

сформованості інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника 

професійної компетентності майбутніх культурологів. 

Крім того, відзначимо подальший розвиток наукових уявлень про 

методологічні підходи до сучасної підготовки майбутніх культурологів з 

урахуванням специфіки застосування цифрових технологій; класифікацію 

цифрових освітніх ресурсів з культурології; специфіку підготовки майбутніх 

культурологів в умовах цифровізації культури і освіти, зокрема особливості 

інформаційно-комунікаційного (цифрового) складника професійної 

компетентності майбутніх культурологів. 

Перераховані наукові результати, отримані авторкою, є її особистим 

внеском у вирішення важливої науково-теоретичної проблеми – формування 

професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових 

технологій. 

Загалом варто зазначити, що дисертаційна робота Н. Воронової є 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, 
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яке містить вагомі теоретичні узагальнення й обґрунтовані результати 

емпіричного пошуку в галузі теорії та методики професійної освіти.  

4. Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. 

Теоретичні положення та висновки дослідження, конкретні методичні 

надбання авторки дисертації щодо формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів засобами цифрових технологій, можуть бути 

використані викладачами культурологічних дисциплін закладів вищої освіти, 

учителями-практиками та науковцями для подальшого обґрунтування 

теоретичних і методичних засад формування професійної компетентності 

майбутніх культурологів, для створення цифрових освітніх ресурсів та 

впровадження їх у практику професійного розвитку майбутніх фахівців 

культурології.  

У навчальному процесі ЗВО, що здійснюють підготовку майбутніх 

культурологів, доцільно впровадити спецкурс «Цифрові технології сучасної 

культурологічної освіти» з потужним навчально-методичним забезпеченням 

його вивчення, розробленим дисертанткою, а також залучати матеріали 

цифрового освітнього ресурсу – електронного посібника «Українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ століття», розробленого Н. Вороновою для 

поглибленого вивчення здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 034 Культурологія вітчизняної культури в контексті 

загальноєвропейських художньо-естетичних напрямів і тенденцій, а також 

навчально-методичного посібника «Мультимедійні навчальні засоби в 

підготовці майбутніх культурологів» для практичного застосування цифрових 

технологій, зокрема цифрових освітніх ресурсів різних типів у професійній 

підготовці фахівців культурології. 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації викладені в авторефераті. 
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Результати дисертаційного дослідження апробовано на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, відображено в 46 працях, із них 

36 одноосібних. В опублікованих працях висвітлені основні наукові положення 

дисертації, які становлять наукову новизну та винесені на захист. Оформлення 

дисертації та автореферату здійснено з дотриманням вимог МОН України. 

Аналіз змісту автореферату та дисертації доводить ідентичність їх 

структури, логіки викладання матеріалу, відповідність основних положень та 

висновків за розділами та підсумковим висновкам. Зміст автореферату 

відображає основні положення та узагальнення, що містить дисертаційне 

дослідження. 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, необхідно зробити певні 

зауваження та вказати на деякі положення роботи, що вважаються 

дискусійними: 

1. Розглядаючи як одне із ключових понять дослідження категорію 

«професійна компетентність майбутніх культурологів», у структурі якої авторка 

роботи виокремлює мистецтвознавчий, психолого-педагогічний, 

культурологічний, організаційно-економічний та інформаційно-комунікаційний 

(цифровий) складники, на наш погляд, для уникнення певної тавтологічності 

варто було б «культурологічний» складник назвати інакше, наприклад, 

загальнокультурний. Водночас, дисертантка справедливо зазначає, що ІК-

(цифрова) компетентність є однією із восьми ключових компетентностей для 

навчання людини впродовж життя, її називають трансверсальною, оскільки 

сформована цифрова компетентність сприяє досягненню інших 

компетентностей (у сферах мов, математики, вміння навчатись, культурної 

обізнаності тощо). Не зовсім зрозуміло, як, на думку авторки, співвідносяться ці 

поняття? 

2. У другому розділі дисертації авторкою описано цифрові технології 

професійної підготовки майбутніх культурологів, розглянуто й докладно 

проаналізовано низку понять (цифрова культура, цифрова грамотність, цифрові 
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освітні ресурси та ін.), проте відсутнє теоретичне обґрунтування одного із 

ключових понять дослідження – «засоби цифрових технологій». Як Ви розумієте 

це поняття? 

3. Вважаємо, варто було б більш ґрунтовно розкрити теоретичні основи 

діагностичного інструментарію, що використовувався у педагогічному 

експерименті, а також відзначити, які діагностичні методики (авторські чи 

модифіковані інших авторів) було застосовано.  

4. Описуючи хід педагогічного експерименту, доцільно було б 

докладніше з’ясувати вплив засобів цифрових технологій на кожен із 

компонентів професійної компетентності майбутніх культурологів, щоб довести 

задеклароване авторкою положення щодо визначальної ролі інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника в системі професійної підготовки 

культурологів, враховуючи сучасні процеси інформатизації та цифровізації 

суспільства й освіти. 

5. На нашу думку, робота була б більш досконалою, якби авторка чітко 

виокремила для якого освітнього рівня підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності 034 Культурологія призначено розроблені нею цифрові ресурси. 

6. У змісті рефлексивно-ціннісного компонента інформаційно-

комунікаційного (цифрового) складника професійної компетентності майбутніх 

культурологів доцільно було б більше уваги приділити власне рефлексивній 

діяльності, самоосвіті та саморозвиткові майбутніх фахівців. 

Проте зазначені міркування можна розглядати як дискусійні, що не 

знижують загальної оцінки дисертації, яка є завершеною самостійною працею, в 

якій отримані науково обґрунтовані результати. Дослідження виконано на 

достатньому науково-методичному рівні і виявляє його авторку як дослідницю, 

що опанувала методи поєднання теоретичного аналізу й узагальнення наукових 

джерел з емпіричними результатами експерименту. 
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Загальний висновок. Дисертаційна робота Воронової Надії 

Сергіївни «Система формування професійної компетентності майбутніх 

культурологів засобами цифрових технологій» є самостійним, завершеним, 

логічним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему. За рівнем 

наукової новизни одержаних результатів та їх практичною цінністю дисертація 

відповідає пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 

(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1 159 

від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р., № 943 від 20.11.2019 р., № 607 від 

15.07.2020 р.), а її' авторка -  Воронова Надія Сергіївна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти.
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