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Актуальність обраної теми. Кардинальна перебудова культурного й 

соціального життя суспільства обумовлюють появу нових цінностей, 

ставлять на рівень першочергових завдань виховання особистості в дусі 

миру, демократії й гуманізму, пошани прав людини, культурних надбань і 

традицій інших народів. Гостра потреба у розв’язанні цих питань, процеси 

глобалізації й міжетнічної інтеграції визначають напрямки розвитку сучасної 

освіти. Створення принципово нового соціально-культурного, 

комунікативного й мовленнєвого простору передбачає підготовку майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів нового типу, таких, які здатні 

успішно організувати і здійснювати розвиток, виховання й навчання дітей в 

умовах полікультурного середовища.  

Попри незмінну увагу з боку науковців (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, 

А. Богуш, Н. Гавриш, О. Дубасенюк, Л. Зданевич, К. Крутій, С. Ладивір, 

Т. Піроженко, Т. Поніманська та ін.) до проблеми, революційних оновлень у 

вищій і дошкільній освіті ми наразі не можемо говорити про її успішне 

вирішення. Аналіз програмного контенту у вищих закладах показав, що його 

зміст слабо відображає практику толерантної взаємодії, виховання культури 

міжнаціональної взаємодії й спілкування, а також, не націлює студентів на 



оволодіння знаннями і уміннями формування толерантності у дітей 

дошкільного віку, роботи з дітьми різних національностей. Труднощі 

полягають у недостатньому теоретичному,  методичному, інформаційному та 

технологічному забезпеченні процесу формування відповідних знань, умінь, 

навиків, мотивації й досвіду майбутніх фахівців. Бракує сучасних 

інноваційних форм, методик і технологій, за допомогою яких можна 

ефективно і дієво підвищити  рівень полікультурної й мовленнєвої, 

лінгвістичної компетентності студентів. 

З огляду на вищеозначене актуальним і перспективним видається 

дисертаційне дослідження Давидченко Інни Дмитрівни з теми „Формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів”.  

У дисертації переконливо обґрунтовано актуальність теми, визначено 

мета й завдання; сформульовано об’єкт, предмет і методи дослідження, 

окреслено його теоретико-методологічні основи, наукову новизну та 

практичну значущість. Структура дисертації чітка і послідовна, що надає 

можливість глибоко розкрити тему та вирішити поставлені дослідницькі 

завдання, логічно й адекватно відображає траєкторію руху теоретико-

експериментального дослідження.  

Репрезентативною й достатньою є джерельна база дисертаційної 

роботи, яка містить перелік (328 найменувань) наукових праць українських і 

зарубіжних педагогів та психологів, матеріалів сучасних підручників,  

збірників, методичних посібників, словників, дисертацій і авторефератів, 

публікацій фахових часописів. Варто відзначити, що дисертанткою було 

ретельно вивчено, проаналізовано й використано для обґрунтування 

висновків нормативні документи Міністерства освіти і науки України, які 

стосуються дошкільної та вищої освіти.  

Заслуговує на увагу аналіз стану проблеми в педагогічних і 

психологічних дослідженнях. Визначення сутності досліджуваного феномена 

насамперед передбачало уточнення дисертанткою змісту таких споріднених 

понять, як „культураˮ, „компетентністьˮ, „лінгвокультурологіяˮ  й, на основі 



цього, – розкриття значення поняття „лінгвокультурологічна компетентність 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ.   

Здійснений аналіз дозволив І. Д. Давидченко: 1) визначити культурно-

історичні, теоретичні й практичі соціально-історичні передумови уставлення 

поняття лінгвокультурологічної  компетентності, що склалися в період від 

початку ХХI століття й донині; 2) класифікувати трактування поняття 

„лінгвокультурологічна компетентність” на дві категорії: знання про 

культуру, уміння їх інтерпретувати в аспекті культурного коду, 

спроможності застосовувати ці знання для виконання практичних завдань; 

знання про культуру й мову, розуміння мовної картини світу, усвідомлення 

національно-культурного компонента мовних одиниць, володіння мовою як 

скарбницею культури; 3) дати власне тлумачення дефінції 

„лінгвокультурологічна компетентність” як інтегративній якості фахівця, що 

відображає готовність і здатність до взаєморозуміння і взаємодії 

з представниками іншого лінгвокультурного соціуму на основі оволодіння 

знаннями про іншу лінгвокультуру і соціонормативним  комунікативним 

досвідом з метою їх реалізації в різних сферах професійної педагогічної 

діяльності.   

Основний зміст дисертаційної роботи свідчить про широку ерудицію 

здобувачки, здатність до системного охоплення різних аспектів 

досліджуваних педагогічних явищ і процесів, критичність і креативність 

професійного мислення. У наукових пошуках дисертантка відштовхується 

від тези: професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів у галузі української та іноземних мов і культур має бути 

орієнтована на сучасні досягнення культурологічної  освіти, а саме: 

визначення статусу освіти як культурологічного процесу й культурологічної 

діяльності; розглядання середовища освіти і педагогіки з точки зору 

культурологічних філософських  понять; сприйняття суб’єктів освіти як 

носіїв різних культур і субкультур; відмова від пріоритету навчання умінням 

оперувати лінгвістичним матеріалом на користь навчання діалогу між 

представниками різних лінгвосоціумів з метою розвитку соціально активної і 



самостійної особистості студентів. 

У контексті дослідження проблеми цікавими і важливими є висновки 

авторки щодо необхідних складників формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, 

зокрема: культура, відображена в мові; мовленнєва діяльність (міжкультурна 

комунікація); мовна особистість як користувач мовою (С. 61). Цими 

складниками, на думку дисертантки, визначаються компоненти структури 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів  та зумовлюється її зміст. 

Вартим уваги є складений І. Д. Давидченко перелік умінь (С. 63), 

якими має володіти майбутній вихователь  дошкільного навчального закладу 

і які сприятимуть практичному досягненню високих результатів 

лінгвокультурологічної компетентності дітей дошкільного віку, а саме: 

самостійно складати мовленнєві взірці розповідей (описові, власного досвіду, 

творчі); розробляти  лінгвокультурологічні моделі, доступні для 

наслідування дітьми; добирати малі жанри фольклору, тексти художніх 

творів, що сприяють розвитку образного мовлення дітей; укладати сценарії 

дидактичних мовленнєвих ігор, ситуацій та розробляти мовленнєві завдання; 

укладати  конспекти занять, сценарії літературних ранків і вечорів, розваг; 

виправляти мовленнєві помилки та огріхи й запобігати  виникненню нових; 

творчо планувати навчально-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку. 

Але, як показали результати діагностичного обстеження на 

констатувальному етапі, рівень сформованості лінгвокультурологічної 

компетентності студентів  контрольної та експериментальних груп було 

оцінено за визначеними критеріями як низький. Основні причини низького 

рівня дисертантка пояснює 1) недостатністю загальновизнаного розуміння 

лінгвокультурологічної компетентності як комплексного феномена, для чого 

необхідні спеціально організовані заходи для формування; 2) недостатньою 

розробленістю теоретико-педагогічних основ процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності, які б відображали  його сутнісні 

характеристики й можливості вдосконалення; 3) переважанням формального 



підходу до процесу формування лінгвокультурологічної компетентності, що 

виявляється в підміні системних впливів на професійне становлення 

майбутніх фахівців запровадженням випадкових процедур, результатом яких 

є лише загальне уявлення про сутність лінгвокультурологічної 

компетентності; 4) нерозробленістю змістового й методико-технологічного 

аспектів формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів під час їхньої  професійної 

підготовки. 

Уважне опрацювання наукових набутків попередників, аналіз науково-

педагогічного дискурсу та ретельне вивчення практичного досвіду дозволили 

авторці прийти до висновку: реалізація формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

можлива за умови розробки та впровадження спеціально скоректованої 

освітньої технології. Експериментальним навчанням було охоплено 

50 педагогів та 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

(м. Харків, Слов’янськ, Балаклія, Суми, Красноград, Дрогобич). Емпіричні 

висновки про ефективність розробленої методики підтверджено 

результатами аналізу формувального експерименту (параграф 2.3.).  

Одним із важливих показників наукової новизни проведеного 

дослідження є виявлення напрямів, особливостей, тенденцій, структури, 

принципів, методів й засобів формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів за 

допомогою технології., сутність якої полягає в тому, щоб завдяки 

традиційним та інноваційним методам і формам навчання, із урахуванням 

особистісних якостей здійснювати планомірний вплив на фахову підготовку 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Ефективність реалізації розробленої І. Д. Давидченко  технології 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів полягає у врахуванні таких аспектів: 1) змістовне 

наповнення; 2) методико-технологічне забезпечення; 3) оціночно-

коректувальна діяльність і  залежить від комплексу педагогічних умов, 



зокрема: реалізації педагогічного супроводу процесу формування 

лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів; створення інноваційного лінгвокультурологічного 

середовища на основі електронних освітніх ресурсів; орієнтації 

лінгвокультурологічної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти  на 

професійні типажі (С. 121). 

Практичне значення дисертаційної роботи І. Д. Давидченко полягає 

в реалізації технології формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: 1) упровадженні 

заходів з педагогами вищих навчальних закладів щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності (педагогічні тренінги, майстер-класи, 

семінари, творчі вечори, конференції, круглі столи, брейн-ринги тощо) та 

студентами (педагогічні тренінги, усні журнали, брейн-ринги, квести тощо); 

2) розробленні навчально-методичного комплексу з вибіркової дисципліни 

для студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

„Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів”; 3) модифікації та коригуванні змісту 

навчальних дисциплін „Дошкільна педагогіка”, „Сучасна українська мова”, 

„Українська мова за професійним спрямуванням”, „Основи науково-

педагогічних досліджень у дошкільній освіті”. 

 Теоретичні й практичні положення дослідження можуть бути 

використані в професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у 

педагогічних коледжах, закладах вищої освіти, системі післядипломної 

педагогічної освіти, а також для організації самоосвітньої діяльності фахівців 

дошкільної освіти.  

Хід і висновки проведеного дослідження досить повно відображено 

у 23 одноосібних наукових публікаціях, опублікованих у фахових виданнях, 

програмі спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладівˮ та методичних 

рекомендаціях до нього.  



У цілому, оцінюючи позитивно дисертаційне дослідження                         

І. Д. Давидченко, вважаємо за потрібне висловити певні побажання та 

міркування, частина яких носить дискусійний характер:  

1. Відсутність у роботі усвідомлення чіткого кінцевого результату: на що 

має бути спрямованим формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  

2. У дисертаційній роботі зустрічаються некоректно використані поняття й 

терміни, наприклад, рефлексивний критерій визначається як „прийняття 

нових ідейˮ (С. 126) або семінар трактується як форма „проведення 

лекційних та практичних занять, майстер-класів та тренінгівˮ (С. 158). 

3. Потребує певних уточнень дослідницький інструментарій роботи: 

корекція деяких запитань анкет і обґрунтування „правильного / 

неправильногоˮ визначення лінгвокультурологічної компетентності                      

(С. 273, 276); інформація щодо модифікації методик дослідження 

рефлексивності А. Карпова та визначення рівня самоактуалізації 

особистості А. Маслоу у процесі вивчення курсу „лінгвокультурологіяˮ 

(С. 296, 298).  

4. Рівень практичної цінності розробленого дисертанткою спецкурсу значно 

підвищився би, якби список літератури до означеного курсу було би 

доповнено вітчизняними і європейськими дослідженнями останніх років, 

сучасними методичними збірками й посібниками (С. 351). 

5. На наш погляд, дослідницькій роботі загалом і наведеним прикладам 

заходів зі студентами не завжди вистачає конкретності щодо обраної теми, 

натомість багато уваги приділено питанням мови або саморозвитку 

педагогів (С. 188, 314). 

Проте висловлені зауваження та побажання мають переважно дискусійний 

характер, не є принциповими та суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку проведеного дослідження. У цілому вони не знижують вагомої 

теоретико-практичної значущості результатів дисертаційної роботи                                 

І. Д. Давидченко, яка виконана на високому науково-практичному рівні. 

 



 


