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Актуальність дослідження. Система освіти в Україні протягом останніх 

років демонструвала високий рівень мобільності з огляду на готовність до змін. 

Складні суспільно-політичні процеси, зумовлені інтеграцією в світовий 

економічний, науковий, освітній простір, призвели до істотних змін 

в організації освітнього процесу. Сучасність вимагає суттєвого оновлення 

якості підготовки студентів вищих навчальних закладів з огляду на інноваційні 

процеси у національній системі освіти, що зумовлені об’єктивними 

суспільними економічними та політичними процесами. 

Стрімкі темпи національного і світового інформаційного, наукового, 

технічного розвитку стають рушійними силами інноваційних процесів 

у системі освіти. Стратегічна лінія її розвитку полягає в адаптації до сучасних 

соціально-економічних вимог якості підготовки випускника освітнього закладу 

за незмінних термінів навчання. Успішна реалізація особистісного потенціалу 

впродовж навчання потребує створення умов для формування таких якостей 

особистості, як: мобільність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, 

критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність приймати 

нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативна культура, 

уміння працювати в команді, запобігати конфліктним ситуаціям та виходити з 

них, дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої 

цінності. 

Важливим стає питання вибору методів та підходів, які б сприяли 

формуванню у навчально-виховному процесі означених якостей, максимально 



адаптували їх до вимог сучасного життя й одночасно з цим максимально 

відповідали фактичному змісту освіти. Окреслені у межах освітньо-

кваліфікаційної характеристики професійні вимоги доповнюються комплексом 

прогнозованих якостей особистості й у сукупності утворюють модель 

сучасного випускника. Завданням системи освіти стає забезпечення належних 

умов для реалізації зазначеної моделі, що традиційно приводить до наукових 

пошуків необхідного та достатнього наукового підґрунтя щодо здійснення 

зазначеної реформаторської діяльності. 

Саме в ракурсі окресленої нагальної проблеми виконана дисертація, 

представлена Вовк Надією Валентинівною, що дає підставу вважати тему 

проведеного дослідження «Підготовка майбутнього вчителя технологій до 

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи» 

безперечно актуальною. Автор цілком аргументовано звертає увагу на те, що 

сучасний ринок праці вимагає підготовки висококваліфікованих кадрів, творчо 

та інтелектуально розвинутих, що є обов’язковою умовою для здійснення 

інноваційної діяльності, без якої сучасного виробництва вже не може бути. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і наукова 

новизна. Проведений аналіз представленої дисертації показав, що глибоке 

знання проблеми, ступеня її розробленості дозволило автору чітко визначити 

мету і завдання дослідження, методологічно правильно побудувати його 

науковий апарат, спланувати структуру дисертації. Зміст дисертації відповідає 

логіці проведеного наукового дослідження. Достовірність наукових положень 

забезпечується їх теоретико-методологічною обґрунтованістю, використанням 

комплексу методів, адекватних поставленій меті і сформульованим завданням. 

У результаті проведеного дослідження дисертантом вперше визначено, 

теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури 

споживання в учнів загальноосвітньої школи (ознайомлення майбутнього 

вчителя технологій із роллю й місцем споживчої освіти через збагачення змісту 

спеціальних дисциплін знаннями про культуру споживання; реалізація 



комплексу сучасних педагогічних технологій: технології емпауерменту, 

мультимедійних, імітаційно-ігрових і проектних технологій, центральне місце 

серед яких відведено ігровому проектуванню; забезпечення методичної 

підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів культури споживання 

на уроках технології); розроблено технологію реалізації цих умов, де за основу 

взято спецкурс „Основи споживчих знань” і технологію ігрового проектування; 

досліджено й науково обґрунтовано зміст культури споживання; визначено 

сутність поняття „підготовка майбутнього вчителя технологій до формування 

культури споживання учнів”; виявлено структурні компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, ціннісно-смисловий, діяльнісно-результативний) змісту споживчої 

культури, рівні (низький, середній, достатній, високий), критерії (особистісний, 

змістовий, аксіологічний, операційний) і показники підготовки майбутнього 

вчителя технологій до формування культури споживання учнів; уточнено 

поняття „культура споживання” та „підготовка майбутнього вчителя 

технологій”; конкретизовано зміст і структурні компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, ціннісно-смисловий, діяльнісно-результативний) цього складного 

утворення. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій 

забезпечено науковою і методологічною правильністю вихідних положень, 

ґрунтовним теоретичним аналізом проблеми, застосуванням цілісного 

комплексу взаємопов’язаних методів дослідження, репрезентативністю вибірки, 

поєднанням якісного і кількісного методів аналізу емпіричного матеріалу із 

застосуванням апарату математичної статистики.  

Повнота викладення наукових положень в опублікованих працях. 

Аналіз дисертації та опублікованих Н.В.Вовк  наукових праць дає підставу для 

висновку, що публікації автора з достатньою повнотою відображають основний 

зміст, положення і висновки дисертації, її наукову новизну. Результати 

дослідження висвітлено в 15 публікаціях (13 одноосібних), із них: 10 – у 

наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 4 тези – у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Зміст автореферату ідентично відбиває основні положення дисертації.  



Значущість результатів дослідження для науки та практики, 

рекомендації щодо їх використання. Не зменшуючи значення інших 

результатів проведеного дослідження, що складають його наукову новизну, 

найбільш вагомим внеском автора в теорію і практику професійної педагогічної 

освіти, який по суті інтегрує його науковий доробок, на нашу думку, є 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання 

в учнів загальноосвітньої школи. 

У контексті сучасних наукових підходів, враховуючи актуальні тенденції 

в досліджуваній сфері, автором вдало теоретично обґрунтовано та 

спроектовано авторську технологію реалізації педагогічних умов ефективної 

підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання 

в учнів. 

Розроблена автором технологія ґрунтується на таких методологічних 

підходах: системному – до нього входять принципи, форми навчальної роботи, 

методи і прийоми; компетентнісному – сприяє розвитку таких 

компетентностей, як предметна, методична, самоосвітня, споживча, культурна; 

культурологічному – за його допомогою відбувається формування культури 

споживання в студентів. 

Технологія передбачає узгодження взаємозв’язку мети, завдань і змісту 

професійної підготовки із залученням технологій, що сприяють формуванню 

культури споживання в професійній підготовці майбутніх учителів технологій, 

відображають систему знань, умінь, навичок та особистісних якостей, 

необхідних для ефективної та результативної професійної діяльності та 

споживчої освіти, а також вміщує основні структурні компоненти навчальної 

діяльності студентів та принципи, що забезпечують її здійснення.  

Продемонстрований дисертантом концептуальний підхід до розробки 

технології доводить, що він цілком усвідомлює не тільки потужність 

педагогічного й гуманістичного потенціалу сучасного навчального процесу, а й 

специфічні особливості його організації, породжені надвисокими темпами 

розвитку ресурсів. Відмітною ознакою і перевагою запропонованої технології є 



те, що вона не тільки забезпечує досягнення належного рівня готовності 

майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів 

загальноосвітньої школи, а й запускає механізм самовдосконалення цієї 

готовності. 

Високий ступінь проробленості технології, наявність комплексу 

супровідних матеріалів дидактико-методичного характеру спрощують її 

впровадження в навчальний процес підготовки майбутнього вчителя 

технологій. 

Детально висвітлені в роботі дані про перебіг та результати проведеного 

педагогічного експерименту, що відтворюють поетапне набуття майбутніми 

вчителями технологій готовності до формування культури споживання в учнів 

загальноосвітньої школи, дають переконливе уявлення про ґрунтовність 

виконаного дисертаційного дослідження, його значну теоретичну і практичну 

цінність.  

Список опублікованих праць автора засвідчує належну повноту 

попереднього обговорення та апробації результатів дисертаційного 

дослідження, представлені довідки підтверджують упровадження його 

матеріалів у навчальний процес провідних педагогічних університетів України 

–  ДВНЗ „ Донбаський державний педагогічний університет ”, Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

Бердянського державного педагогічного університету, Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 

Разом із тим, слід висловити деякі зауваження до змісту дисертації: 

1. На думку автора, у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя 

технологій  доречним є використання методу моделювання навчальних 

ситуацій (С.86 дисертації). Дисертант стверджує, що моделювання будь-якої 

педагогічної ситуації складається з таких етапів: аналітичного (аналіз й оцінка 

завдання та усвідомлення самої ситуації, яку необхідно змоделювати); 

проекційного (плануванням форми, методів і засобів для моделювання 

педагогічної ситуації, методична розробка фрагмента уроку); виконавчого 



(практичне відтворення розробленого проекту). Разом з тим, робота вигравала б 

у разі розкриття  автором змісту та сутності зазначених етапів. 

Окремого пояснення потребує зміст моделювання, тому що саме 

моделювання слугує методом більш глибокого вивчення і реалізації 

досліджуваного автором феномену. 

2. На нашу думку, потребує більшої теоретичної та практичної 

конкретизації визначена автором така педагогічна умова, як забезпечення 

методичної підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів культури 

споживання на уроках технології. 

3. У параграфі 3.1., на нашу думку, слід було б показати рівні 

сформованості споживчої культури в учнів основної і старшої школи з метою 

диференційованого підходу до процесу формування цього складного 

динамічного утворення. 

4. З огляду на те, що сучасний студент – майбутній вчитель технологій 

має досконало володіти навичками використання Інтернет-технологій у 

навчальному процесі, можна було б сподіватися, що одним із практичних 

результатів проведеного дослідження буде не розробка дидактико-методичного 

забезпечення запропонованої технології, зокрема спецкурс «Основи споживчих 

знань» та методичний комплекс, а створення і розміщення в Інтернеті 

електронного посібника з  розробленими ситуаціями, іграми, завданнями, 

проектами, проте в списку праць автора, на жаль, електронні публікації 

відсутні. 

Наведені зауваження не знижують наукової цінності та практичної 

значущості виконаного дослідження. 

Загальний висновок 

Вивчення дисертації, автореферату та праць здобувача, опублікованих за 

темою дисертації, дає підставу зробити висновок, що дисертаційна робота Вовк 

Надії  Валентинівни «Підготовка майбутнього вчителя технологій до 

формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи» є 

самостійним і завершеним дослідженням, якому притаманні актуальність, 

глибина  логічного  аналізу,  новизна  розроблених  підходів  до  вирішення  



 

 

  


