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Соцiальна полiтика Украiни та реформування закладiв вищоi освiти

свiдчать, що прiоритетною проблемою заг€Lлънодержавного значення е

змiцнення здоров'я молодi як найвищоi цiнностi. Концептуальнi положення

щодо роботи з формування вiдповiдального ставлення до власного здоров'я

опiкуеться станом власного здоров я i тому е пояснення, зважаючи на

особливостi BiKy.

Лехолетова М.М. оправдано розпочинае аналiз джерельноi бази iз

доробку зарубiжних r{ених, що сприrIло виокремленЕю ключових гlроблем,

зокрема: мiжнародний досвiд з проблем партнерства у галузi змiцнення

здоров'я, цiлi та завданЕя нацiональноi полiтики у галузi збереження

здоров'я, способи самореryляцii особистiстю власних життевих гrрiоритетiв,

у тому числi на фонi пiдтримання високоТ працездатностi. Автор вiднаходить

джерела, у яких розкрита роль здоров Ъзбереження у професiйнiй дiяльностi

соцiальних педагогiв у KoHTeKcTi ix фаховоi компетентностi (А. Мендельсон,

В.Рiчан, А. Саллi). ,Щоречними е посилання на дослiдження даноТ проблеми

украiнських вчених ( Т.Алсксеенко, Т.

А.JIякiшева). Розкриваючи cyTHicTb

Веретенко, Г. Григоренко, А. Капська,

здоров'язбереження як науковоТ

категорiТ, автор апелюе до дослiдникiв, KoTpi пов'язують дану дефiнiцiю iз



компетентнiсною складовою професiйноi дiяльностi соцiальних педагогiв

(H.AHiKeeBa, Т.БОндаренкО, В.,.Щонченко, [.Харченко, О.Шатрова).

власнi HaykoBi положення автор обrрунтовуе, базуючись на глибокому

теоретиЧномУ аналiзi термiноЛогiчногО апаратУ дисертацiйноI роботи,
якiсному дослiдженнi методологiчних, теоретичних, змiстових

процесуальних аспектiв.

ретельний аналiз джерельноi бази дав пiдстави для виокремлення низки

суперечнOстей' якi потребують розв'язаншI на piBHi суспiльного запиТУ щодо

фаховосТi соцiаЛьниХ педагогiв: УДОСКонЕlлення змiстового компоненту

пiдготовки даноi категорii здобувачiв вищоi освiти та урiзноманiтнення
методичного iнструментарiю, зокрема у позааудиторнiй роботi у закладах

вищот освiти. Окресленi суперечностi уможливлюють формулювання
концептУ€lJIьниХ положень, щО визначаютЬ стратегiю дослiдження. Отже,

автор апелюе до акту€rльнот проблеми crlacнocTi, яка полягас у тому, щоб:

теоретичнО обцрунтУватИ та експеримент€lльно перевiрити соцiа-гrьно

педагогiчнi умови формування здоров'язбережувальноi компетентностi

майбутнiх соцiальних педагогiв у процесi iхньоi професiйноi пiдготовки у
закладах вищоi освiти.

,щисертацiйне дослiдження м.м. Лехолетовоi мае чiтку структуру: вступ,

ДВа РОЗДiЛИ, ВИСНОВКИ ДО кожного iз них, загальнi висновки, список

використаних джерел (308 найменувань, iз них _ 24 iноземною мовою), 17

ДОДаТКiВ На 58 cTopiHKax. Обсяг дисертацiТ вiдповiдае HopMi. Понятiйний

апарат рецензованого дослiдження е логiчно вибудованим9 узгодженим та

взаемопов'язаним. Об'ект, предмет, мета, теоретико - методологiчна основа

знайшли свое розкриття в основному змiстi роботи, а також у висновках.

,щоведена актуалънiсть та чiтко визначенi суперечностi

з'ясування стратегii дослiдження процесу формування
здоров'язбережувальноТ компетентностi майбутнiх соцiальних педагогiв у

уможливлюють

процесi професiйноi пiдготовки.



удоскон€Lлення

Переконливими с наукова новизна дослiдження та практичне значення,

пiдтвердженняI\4 чого стЕLла н€Lлежна апробацiя результатiв роботи та перелiк

гrублiкацiй (всього -20, з - помiж яких 14 - одноосiбних, 6 -у спiвавторствi).

Таким чином аншtiз основних позицiй рецензованого дослiдження дае

змоry скласти загальне позитивне уявленшI про науковий апарат роботи, ii
теоретичнi засади та визначае наукову цiннiсть i логiку зu}значеноi працi, що

становить повний дослiдницький цикл. Варто вiдзначити, що автором

забезпечено наJIежний паритет основних наукових категорiй, а саме] фахова

пiдготовка майбутнiх соцiа"шьних педагогiв та здоров'язбережувальнi

компетентностi, рiвнопропорчiйне представлення яких подано у першому та

другому роздiлах роботи.

Автор вiдстоюе позицiюе позицlю з приводу того,

професiйноi пiдготовки

шляхом упровадження компетентнiсного пiдходу. ,Щоцiльним у цьому зв'язку

с iсторичний екскурс, що дае змоry виокремити етаIIи становлення

компетентнiсного пiдходу в ocBiTi та початок пiдготовки соцiальних

педагогiв в УкраIнi (с.32-40). Подiбна тенденцiя огrравдана тим, що сгIрияе

виокремленню не лише сучасних проблем, а й обrрунтуванню причин, що

призвели до ik появи та узагЕLльненню ефективних умов ik подолання. Так,

зокрема, автор пояснюе завданнrI закладiв вищоi освiти у системi пiдготовки

студентiв до соцiально - педагогiчноi дiяльностi (с.39-а0), наголошуючи, що

однiею iз важливих умов ефективноi роботи соцiального педагога е

здоров'язбережувальнi прiоритети, як запорука професiйного довголiття

здоров'я об'ектiв дiяльностi.

Посилання на джерельну базу та власне бачення дослiджуваноi проблеми

над€Lли можливiсть визначити компетентнiсть соцiального педагога у такому

TpaKTyBaHHi (це - теоретична та практична пiдготовленiсть, особистiсна,

психологiчна готовнiсть до соцiально - педагогiчноi дiяльностi та наявнiсть

професiйно важливих якостей, що сприяють цiй дiяльностi з урахуванням if

що особливоi значущостi набувас

майбутнiх соцiальних педагогiв

соцiальноi значущостi i соцiальних ризикiв пов'язаних iз здоров'ям)). Варто



зазначити, що авторське визначення opicнToBaнe на важJIивi мiждержавнi

соцiальних педагогiв, проект ПРООН <Освiтня полiтика та ocBiTa <рiвНИЙ -
piBHoMp>, рекомендацii европейського парламенту та Ради европи <КлrОЧОВi

компетентностi для навчаннjI впродовж життя) та закони Украiни кПро

НацiонаЛьну стратегiЮ розвиткУ освiтИ УкраiнИ на перiоД 2011-202| роки)),

пiiдставi<Про вищу ocBiTy>> (20|4, iз змiнами вiд 25.07.20|8). На пiдставi теоретИчних

узагальНень автОру вдалОсь описати cyTHicнy характеристику професiйноi

соцiально - педагогiчнот дiяльностi соцiального педагога та проблеми, що

пов'язанi iз актуальнiстю здоров'язбереження в цiй дiяльностi на засадах

компетентнiсного пiдходу. Виокремленi ключовi компетентностi:

прогностична та здоров'язбережувЕlпьна вiдповiдають змiсту попередньо

проведеного аналiзу.

можна погодитись iз логiкою подальшого розкриття теоретичних основ

дослiджУваноI проблеми, а саме: з'ясування cyTHicHoI характеристики

предмета

таблиця

основниХ понятЬ <<здоров'я), (здоров'язбереження)), <<здоров'язбережувальна

компетентнiсть>>. Посилання на дослiдження зарубiжних та вiтчизняних

aBTopiB переконливо доводить наявнiсть спiльних ознак та виокремлення

специфiчних вiдмiнностей, що обумовлено особливостями конкретного

дослiдження. Тому заслуговуе схваJIення пiдготовлена автором

1.1 <<Визначення понrIття здоров'язбереження у дослiдженнях

науковцiв> (с.59-б0), Що вк€Iзуе на глибину обiзнаностi iз проблемою та

сформованiсть навичок наукового дослiдження. узагальненням

iнформацiйного блоку п.|.2. е описанi компоненти здоров'язберiгальноi

компетеНтностi соцiальНих педаГогiв: мотивацiйний, змiстовий, практичний,

рефлексивний та окреслено саме поняття <<здоров'язбережувzLльна

компетентнiсть соцiальних педагогiв>> як: <<наявнiсть емоцiйнОi СТiйКОСТi,

високоi працездатностi, здатнiсть протистояти емоцiйним перевантаженням



Та ГОТОВнiсТЬ самовдоскон€Lлювати власне здоров'я i створювати

здоров'язбережувальне середовище у професiйнiй дiяльностi>.

Iнтерпретацiя автором ключовоi дефiнiцiТ переконуе у намаганнi

трансформувати власниЙ практичниЙ досвiд у процес фаховоi пiдготовки

майбутнiх соцiальних педагогiв на. ocHoBi глибокого переосмислення

галузi. Пiдтвердженням сказаного стеоретичних напрацювань у данiй

матерiал п.1.3, в якому актуалiзуетъся необхiднiсть розроблення критерiiв,

пок€tзникiв та виrIвлення piBHiB здоров'язбережувальноi компетентностi. З

цiсю метою було проведено експеримент€uIьне дослiдження, яке тривало

упродовж семи poKiB (з 2010 по 2017р.р.) та складаJIось iз чотирьох етапiв,

кожен iз яких н€шежним чином описаниЙ на с.69-71. Щоречно пiдкреслити

ретельний пiдбiр експериментЕtльного iнструментарiю, зважаючи на

виокремлений автором психологiчний конструкт ключовоi дефiнiцiТ у вимiрi

мотивацiйноТ, емоцiйноi та рефлексивноТ складовоТ. При цьому важливо було

зберегти врахування параметрiв соцiально - педагогiчного середовища, не

порушуючи логiки експериментЕlльного дослiдження. Таблиця 1.3

<..Щiагностичний iнструментарiй для виявлення стану сформованостi

здоров'язбережувальноi компетентностi майбутнiх соцiальних педагогiв>

(с.75-76) пiдтверджуе доцiльнiсть вибору методик та ix вiдповiднiсть

основному завданню: забезпечити валiднiсть отриманих результатiв за

кожним iз визначених критерiiЪ (цiннiсно-мотивацiйний, когнiтивний,

дiяльнiсний, рефлексивний).

Варто з€}значити готовнiсть i здатнiсть автора модифiкувати належним

чином апробованi методики вiдповiдно до мети, завдань та логiки власного

дослiдження. Прикладом може бути опитув€Lльник на визначення

сформованостi здоров'язбережува-пьноi компетентностi (Щодаток Е), що

розроблений на ocHoBi наукових праць О.Антоновоi, В.Бобрицькоi,

Н.Полiщук, Т.Осадченко. Iдея ранжування цiнностей була запозичена

автором у американського психолога Мiлтона Рокича та його концепцiТ

цiннiсних орiентацiй особистостi. У пiдсумку розроблено методику <Оцiнка



професiйноi цiннiсно - мотивацiйноi сфери соцiального педаI,ога (Щодаток З).

Результати ранжування подано у таблицi I.4 <<Життева мета майбУтНiХ

соцiальних педагогiв та засоби [i реагriзацii> (с.81-82). IHTepec до даних

результатiв викликаний тим, що прiоритетнiсть позицiй систематиЗУе

загЕuIьну життеву стратегiю майбутнiх соцiалъних педагогiв i

вiдображатиметься не лише на органiзацii особистоТ життеДiяльностi, Z \

успiшностi професiйних домагань i перспектив. За даними автора не

виявлено здобувачiв вищоi освiти, koTpi б найважливiшою цiннiстю вважали

б власне здоров'я. За такоi позицii скJIадно, а то i неможливо втiлювати у

практичнiЙ дiяльностi rтринципИ здоровоТ життедiяльностi. Водночас,

прiоритетною життевою метою е наповнення життя новими враженнями та

емоцiями, а засобом, що сприrIе цьоIчry - смiливiсть у прийняттi РiШеНЬ Та

вiдстоювання власноi думки.

Поданi автором результати констатув€Lльного етапу ексПериМеНТУ

пiдтверджують наявнiстъ суперечностей, проблем щоДо ПРОфеСiйНОi

зорiентованостi майбутнiх соцiалъних педагогiв на утвердження

здоров'язбережува-гrьноi KoMпeTeHTHocTi, що зайвиЙ раз вк€tзуе на

актуальнiсть обраноi теми. Ретельне опрацювання одержаних результатiв

можуть впливати

матерiал, автор

дало змогу робити досить вагомi узаг€Lльнення, що вiдображають особистiсно

можуть бути виявленi фактори, якi, на думку студентiв найбiльШОЮ МiРОЮ

негативно на здоров'я людини. Узагапьнивши емпiричний

робитъ висновок про те, що студенти першочергово

визначають чинники, на якi безпосередньо впливати не можуть. А це е не що

iнше, як прихована професiйна позицiя, яку можна було виявити лише за

допомогою вд€tло пiдiбраних адекватних методiв дослiдження та

забезпеченням атмосфери повноI довiри. У сукупностi це е пiдтвердженням

виваженоi, вiдкритоi позицiТ дослiдника, який повною мiрою володiе

дiагностичним iHcTpyMeHTapicM. Кожна методика, яка подана у таблицi 1.3.

описана iз iнтерпретацiею одержаних результатiв на с.16 -99.



Пiдсумовуючи данi

стверджуе, що майбутнi

констатув€Lльного

соцiальнi педагоги

етапу експерименту, автор

виявили переважно низький

(47ý%) та середнiй (З6,З%) piBHi сформованостi здоров'язбережувальноТ

компетентностi; високиЙ piBeHb виявлено лише у |6,Lo/o опитаних. Показники

кожного компоненту окремо проаналiзованi та наголошено на причинах

негативних тенденцiй. Таким чином актуалiзовано потребу обrрунтувати та

упровадити соцiально * педагогiчнi умови, якi сприrIтимуть пiдвищенню

здоров'язбережувальноi компетентностi майбутнiхрiвня сформованостi

соцiальних педагогiв у процесi фаховоi пiдготовки. За результатами ана-гtiзу

теоретиtIного доробку вчених, розкрито cyTHicTb соцiально - педагогiчних

умов формування здоров'язбережува-ltьноi компетентноотi, що розглядаються

як сукупнiсть заходiв, реалiзацiя яких забезпечус сформованiсть вказаноi

компетентностi у процесi фаховоi пiдготовки. Такими умовами визнано: -

пiдвищення мотивацiI майбутнiх соцiа-rrьних педагогiв до

здоров'язбережувальноТ дiяльностi; - удоскон€lJIення змiсту пiдготовки

майбутнiх соцiальних педагогiв у закладах вищоi освiти темами,

спрямованими на здоров'язбереження; - урiзноманiтнення форп,r

здоров'язбережувальноi дiяльностi майбутнiх соцiальних педагогiв у поза

аудиторнiй роботi.

Позитивно можна оцiнити то, що формувальriий етап експерименту

передбачав поступове упровадження окреслених соцiально - педагогiчних

умов з дотриманням принципiв системностi i послiдовностi; взасмоповаги та

доброзичливого ставлення; колективноi взаемодiТ та рефлексивностi.

Пiдвищення мотивацii до здоров'язбережувальноТ дiяльностi було

зорiентоване на усвiдомлення вагомостi означеноi компетентностi через

дискусiйнi обговорення, посднання iндивiду€Lльних та групових форм роботи

з метою вплинути на систему потреб, якi б акумулювztли особистiсно -
професiйнi прiоритети. Велика уваги при цьому зверталась автором на

забезпечення сприятливого емоцiйно - комфортного середовища, вагоме

мiсце вiдводилось ryманiстичнiй взаемодiТ мiж викладачем i студентами.



Посилення здоров'язбережува.пьноi компоненти змiсту пiдготовки

маЙбутнiх соцiальних педагогiв у закладах вищоi освiти здiйснювалось

шляхом доповнення змiсту обов'язкових дисциплiн (<Вступ до

спецiальностi>>, <<Безпека життедiяльностi та охорона працi>, <Соцi€ulьно -
педагогiчна профiлактика та реабiлiтацiр та iншi) темами та завданнями з

проблематики здоров'язбереження. Одним iз ефективних прийомiв реалiзачii

даноi педагогiчноi умови було посилення iнформацiйноТ, практичноТ i

самостiйноТ роботи у процесi викJIадання змiстових модулiв дисциплiн

обов'язкового циклу. Заслуговус у цьому ceHci на увагу робота викладача з

метою спонукати студентiв до корекцii власноi поведiнки у процесi вивчення

роздiлу <Професtйний портрет соцiального педагога)) (с.1 17-1 18). Подiбнi

приклади пронизують характеристику професiйних дiй з метою реалiзацii

другоТ соцiально - педагогiчноТ умови. Варто вiдзначити не лише HoBaTopcbKi

знахiдки автора, а й глибоке ik переосмислення та достатню наукову

iнтерпретацiю.

соцiально-педагогiчноi

Повною мiрою зробленi узагаJIьнення стосуються i реалiзацii третьоТ

умови. Урiзноманiтнення фор'"

здоровязбережувальноi дiяльностi майбутнiх соцiальних педагогiв у поза

аудиторнiй роботi здiйснюваJIось вiдповiдно до запланованих та розроблених

занять, якi складаlrись з теоретичноi, практичноТ та соцiа-гtьно * культурноi

частин. Методи i прийоми роботи вирiзнялись проблемнiстю, звертанням до

життевого досвiду студентiв, сrтонуканням ik до глибинноi особистiсноТ

рефлексii. У пiдсумку автору вд€tJIось актуалiзувати проблеми

здоров'язбереження у молодiжнiй аудиторii та посилити прагнення до

caMoocBiTHboi дiяльностi у даному напрямi. Узагальненi данi piBHiB

сформованостi здоровязбережувальноi компетентностi майбутнiх соцiаJIьних

педагогiв, що подано у таблицi 2.4 (с.167) пiдтверджують ефективнiсть

упровадження соцiально - педагогiчних умов у практику дiяльностi закладiв

вищоТ освiти. Так, високий piBeHb здоров'язбережувальноi компетентностi

зрiс 15,9О/о; середнiЙ piBeHb - на 9О/о, а кiлькiсть студентiв з низъким piBHeM



сформованостi зменшиласъ Е 24,9о^. Методи математичноi статистики

пiдтвердилИ достовiРнiстЬ отриманих результатiв. Було зафiксовано

наявнiстъ суттевоi вiдмiнностi В динамiцi рiвня сформованостi

здоровязбережувальноi компетентностi майбутнiх соцiальних цедагогiв на

констатуваJIьному та контрольномУ етапах експериМентЕLльноi роботи, Що

пiдтверлжуе ефективнiсть проведеноi роботи,

Таким чином, наукова

рецензованого дослiдження

новизна, теоретичне та практичне значення

Лехолетовоi М.М. не викликають cyMHiBiB, У

TekcTi пiдтверджено концептуальнi положеннrI та розв'язано сформульованi

завдання. Автореферат вiдображае ocHoBHi положення дисертацiТ, Широкою

е апробацiя результатiв дослiдження. Проведений аналiз дае пiдстави

стверджувати, що рецензована робота мае теоретичне 1 практичне значення у

koцTekcTi модернiзацii змiстовоi та процесуЕtльноi складових удосконалення

професiйнот пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв, зважаючи на

соцiальнi виклики.

ПозитивнО оцiнюючИ дисертацiйне дослiдженнЯ Лехолетовоi Марини

Миколаiвни на TeIvry <<Формування здоров'язбережувальноТ компетентност1

майбутнiх соцiатlъних педагогiв у процесi професiйнот пiдготовки)), поданого

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю

13.00.05 соцiальна педагогiка, вважаемо за доцiльне висловити певнi

мiркування щодо окремих дискусiйних аспектiв:

у п. 1.1. варто було б конкретизувати та узаг€rльнити передумови, що

актуалiзУв€tJIи i суттевО посилили значення здоров'язбереженнrI як соцiально

- педагогiчноi проблеми;

у заг€шЬномУ перелiкУ шрiзвиЩ науковцiв, якi дослiджув€tJIи проблему

здоров'язбереження у професiйнiй дiялъностi соцiальних педагогiв (с.62,67)

скJIадно з'ясувати, чиi саме працi бупи базовими дJIя виокремлення

компонентiв даноi компетентностi (с.б7);



вартуе додаткового роз'яснення вiдсутнiстъ подiлу студентiв на

експериМентальнi та контРольнi групи, Що, як вказуе автор, обумовлене

обмеженням кiлькостi вступникiв на дану спецiальнiсть (с.73);

критерii i показники сформованостi здоров' язбереlкувальноТ

компетеНтностi майбутнiх соцi€tлЬних педагогiВ (таблицЯ 1.2) мала б бути

подана пiсля дiагностичного iнструментарiю i тодi б показники кожного

критерiю могли б бути доповненi одержаними результатами, ЩО ВlДПОВlДtШО

б реа.гrьним параметрам (с.76-90);

визначення TepMiHy <piBHi сформованостi здоров'язбережувалъноI

компетентностi>> (с.99) е дещо обмеженим вiдповiдно до загалъновизнаного

контексту; опис самих piBHiB е наJIежним чином обцрунтованим, але його

доцiльнiше було б подати перед рис.1.5.

Наведенi MipKyBaHIUI не знижуюТъ теоретичноТ i практичноТ значущостi

рецензованого дисертацiйного дослiдження. Здiйснений аналiз дисертачii

Марини Миколаiвни Лехолетовоi на тему кФорлtування

зdоров'жбереасувальноt коJипеmенmносmi майбуmнiх соцiальнuх пеdаzоziв у

процесi професiйноi пidzоmовкl,D), дае пiдстави стверджувати, що дисертацlя

вiдповiдае пп. 9,|!,1,2,IЗ <Порядку присудженнrI наукових ступенiв>>,

затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.07.20t3p. Nч567

(iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Км

J\b1159 вiд 30.|2. 2015р., J\b567 вiд 27.07.2016р.),

присудження наукового ступеня кандидата

спецiальнiстю 13.00.05 - соцiальна педагогiка.
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