
ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника Сотської Галини Іванівни на дисертацію Григоренко Вікторії 

Євгеніївни «Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного 

віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого 

мистецтва», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (образотворче 

мистецтво). 
 

 

Сучасний стан українського державотворення, духовного відродження 

висуває вимоги щодо підвищення рівня духовної культури підростаючого 

покоління, посилюючи національно-ціннісні орієнтації. Це зумовлює 

трансформаційні зміни у системи національної освіти, зокрема, щодо 

радикального перегляду змісту і методів естетичного виховання школярів 

дітей дошкільного віку. Важливим чинником у цьому контексті виступає 

декоративно-ужиткове мистецтво як важливий компонент матеріальної і 

духовної культури, виконує властиву лише йому функцію, яка полягає у 

розкриває перед особистістю світ реально існуючої краси, приносить 

насолоду, відіграє значну роль у формуванні шанобливого ставлення до 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і 

народів, до себе, оточення та довкілля, є джерелом духовного багатства та 

стимулом активного життя. 

Тому наразі дисертаційне дослідження Григоренко В.Є. на тему 

«Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва» 

є своєчасним, таким, що відповідає потребам сучасних освітніх змін. 

На основі огляду теоретичних джерел та вивчення освітньої практики 

формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва здобувачем коректно визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет наукового пошуку. Обґрунтованість наукових 

результатів рецензованої роботи забезпечена використанням комплексу 

теоретичних, емпіричних, інтерпретаційно-описових методів, педагогічного 

експерименту та математичної статистики. Позитивним є те, що методи 

добиралися відповідно до завдань конкретного етапу дослідження, прийоми 

та операції з теоретичним і фактичним матеріалом застосовувалися 

послідовно, відповідно до програми і методики дослідження. 

Характеризуючи наукову новизну виконаного дослідження, слід 

відзначити своєчасність вирішення проблеми дисертаційної роботи та 

сучасний підхід до її операційно-методичного вирішення. 

Не викликає заперечення наукова новизна дисертації, яка полягає 

насамперед в обґрунтуванні теоретичних та методичних особливостей 

формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва; 



визначенні компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості 

естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-

ужиткового мистецтва; розробленні організаційно-методичної моделі 

формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва та організаційно-методичного 

забезпечення її реалізації; удосконаленні змісту, форм та методів формування 

естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-

ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва; уточненні 

сутності і змісту основних понять дослідження: «естетичне ставлення», 

«естетичне ставлення дітей старшого дошкільного віку», «декоративно-

ужиткове мистецтво»; обґрунтуванні авторського визначення поняття 

«формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва»; конкретизації теоретичних положень 

щодо виховного потенціалу декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з 

образотворчого мистецтва у дошкільних навчальних закладах. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Усі 

розділи є логічно завершеними, взаємопов’язаними, містять висновки, які 

відповідають їх змісту. У роботі подано 13 таблиць і 14 рисунків, які суттєво 

доповнюють сутність дослідження і пояснюють характерні особливості 

наукового пошуку дисертанта. 

У першому розділі на основі цілісного аналізу філософської, 

психологічної, педагогічної, мистецтвознавчої літератури Григоренко В.Є. 

розкрила сутність поняття «формування естетичного ставлення дітей 

старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва» як 

позицію особистості, яка включає сприймання творів декоративно-

ужиткового мистецтва і проявляється в її естетичних почуттях, емоціях 

судженнях, власних оцінках, що є результатом задоволення її утилітарних і 

духовних потреб та пробуджує дитяче бачення відтворювати сприйняте у 

сфері мистецтва в різних видах власної художньо-творчої діяльності. 

Здійснена аналітико-пошукова робота дозволила здобувачеві визначити 

структуру процесу формування естетичного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва художньо-образного 

(І-етап - сприймання і усвідомлення інформації, що міститься в художніх 

образах декоративно-ужиткового мистецтва, ІІ-етап - з’ясування міри 

естетичної довершеності художніх творів декоративно-ужиткового мистецтва, 

ІII-етап - навчальна творчість у галузі декоративно-ужиткового мистецтва), а 

також логічно представити його педагогічні функції (мотиваційно-виховну, 

культурологічну, комунікативну, гедоністичну, творчо-спонукальний, 

пізнавальну та релаксаційну). 

На основі класифікації видів декоративно-ужиткового мистецтва з 

урахуванням аспектів (філософсько-аксіологічного, соціального, 

гедоністичного, естетичного, мистецтвознавчого, психологічного, 

педагогічного, комунікативного) автор розкриває навчально-виховні 

можливості декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого 



мистецтва в дошкільних навчальних закладах. 

У другому розділі дисертанткою аргументовано доведено, що процес 

формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до творів 

декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва 

може бути ефективним за умови дотримання педагогічних умов (застосування 

гуманно-особистісного підходу до вихованців на основі діалектичної 

взаємодії у співтворчості вихователя та дітей; розвиток сенсорної культури 

дітей як основи творчо-естетичної реакції на декоративно-ужиткове 

мистецтво: активізація образного мислення дітей на матеріалі творчої 

інтерпретації емоційно-чуттєвих вражень від декоративно-ужиткового 

мистецтва; освоєння дітьми естетичного потенціалу декоративно-ужиткового 

мистецтва в контексті поліхудожнього підходу; творча самореалізація 

кожного вихованця на основі системного розширення естетичного досвіду; 

розроблення організаційно-методичного забезпечення формування 

естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до творів 

декоративно-ужиткового мистецтва). 

З метою педагогічної діагностики рівнів сформованості естетичного 

ставлення дітей старшого дошкільного віку до творів декоративно-

ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва дисертанткою 

коректно визначено критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісно-

творчий) та їх показники. 

Правомірною і продуманою вважаємо представлену рівневу 

характеристику сформованості естетичного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва та виявлені 

відповідні рівні (високий, достатній, середній, низький). 

Вивчення наявних у педагогічній теорії та практиці надбань дало змогу 

дисертантці спроектувати організаційно-методичну модель формування 

естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-

ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва, яка 

розроблена з урахуванням теоретико-методологічних положень щодо 

особливостей формування естетичного ставлення у дітей старшого 

дошкільного віку та результатів даних пілотажного експерименту; 

ґрунтується на особистісно-орієнтованому, діяльнісному, практико-

орієнтованому підходах; принципах системності, суб’єктності, 

інтерактивності; складається із комплексу взаємопов’язаних структурних 

елементів (цілемотиваційного, змістовного, операційно-діяльнісного); 

включає визначену мету, завдання, етапи, принципи та педагогічні умови 

організації процесу, форми, методи та прийоми роботи на заняттях з 

образотворчого мистецтва; розкриває напрями роботи; визначає кінцевий 

результат навчально-виховного процесу - сформованість естетичного 

ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Заслуговує на увагу презентована авторська методика формування 

естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-

ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва, яка 



ґрунтується на трьох позиціях: спрямування навчально-виховного процесу на 

естетичний розвиток дитини; розширення можливостей сприймання, 

формування умінь і навичок, активізація творчого потенціалу дитини і 

здатності до художньої творчості; ствердження суб’єктної ролі дитини 

старшого віку в процесі ознайомлення з декоративно-ужитковим мистецтвом. 

У третьому розділі Григоренко В.Є. у ході дослідно-експериментальної 

роботи здійснено апробацію ефективності методики формування естетичного 

ставлення до декоративно-ужиткового мистецтва у дітей старшого 

дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва, яка здійснювалася 

у перебігу трьох етапів: сенсорно-вербального (збагачення емоційного досвіду 

і формування у дошкільників знань про декоративно-ужиткове мистецтво), 

образно-інтепретаційного (взаємодія дитини з вихователем, основу якої 

забезпечувало художньо-педагогічне спілкування на матеріалі сприймання 

декоративно-ужиткового мистецтва (витинанка, вишивка, декоративний 

розпис, кераміка, килимарство, писанкарство тощо) та художньо-творчого 

(закріплення естетичних вражень дітей від об’єктів декоративно-ужиткового 

мистецтва, що реалізувалося у самостійній художній діяльності). Відповідно 

до визначених етапів робота здійснювалася за трьома напрямами: а) 

безпосередня виховна робота з дітьми на заняттях з образотворчого мистецтва 

та різноманітна робота в повсякденному житті з ознайомлення із творами 

декоративно-ужиткового мистецтва; б) співпраця з педагогами дошкільних 

навчальних закладів з метою поглиблення їхніх знань про декоративно-

ужиткове мистецтво і методичної підготовки до його використання в роботі з 

дітьми; в) робота зі збагачення мистецтвознавчого досвіду батьків дітей і 

залучення їх до роботи з розширення знань про декоративно-ужиткове 

мистецтво в умовах сімейного виховання. 

Заслуговують на увагу представлені у роботі форми (цикл занять з 

предметами декоративно-ужиткового мистецтва, екскурсія в міні-музей 

дошкільного навчального закладу та віртуальний музей, зустріч з 

художником-педагогом, дитяча картинна галерея, індивідуальні форми роботи 

(бесіди, дидактичні ігри, завдання тощо), самостійна художня діяльність 

дітей) і методи (спостереження, бесіди, емоційні вправи, художньо-

педагогічне спілкування, «фотографування» об’єктів декоративно-ужиткового 

мистецтва) навчання, 

Найбільш дієвими в роботі з дітьми старшого дошкільного віку 

виявились нетрадиційні форми ігрового характеру, заняття-подорожі 

(«Чарівними доріжками», «Барвиста колискова», «До скарбниць мистецьких 

цінностей» тощо); заняття-екскурсії (уявні й реальні) до майстерень 

ремісників (клуб активних батьків «Етноремесла України для дітей»), музеїв; 

сюжетно-рольові («Я - україночка», «Екскурсовод музею», «В гостях у 

бабусі») і дидактичні ігри («Допоможи реміснику зібратись у дорогу на 

ярмарок», «Візерункова веселка» тощо); художньо-творчі завдання («Як 

прикрасити скатертину», «Реставруємо старий посуд», «Жива картина»). 

Позитивної оцінки заслуговують представлені у роботі форми та 

прийоми роботи з батьками: консультації, батьківські збори, обмін досвідом, 



педагогічна вітальня, підготовка та участь у вернісажі, ігри-тренінги, спільні 

справи (складання оповідань, казок на тему краси декоративно-ужиткового 

мистецтва), метод «фоторамки» тощо. 

Ефективність проведеного дослідження підтверджується цілісністю, 

поетапністю проведення констатувального і формувального етапів 

експерименту. Аналіз результатів дозволяє простежити динаміку кількісних і 

якісних змін у рівнях сформованості естетичного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з 

образотворчого мистецтва. Саме це дає підстави вважати, що розроблені 

педагогічні умови та методика є доцільними у процесі навчально-виховної 

діяльності. 

Основні теоретичні положення знайшли відображення в публікаціях 

автора, які якісно і кількісно відповідають усталеним вимогам, у повному 

обсязі віддзеркалюють результати виконаного дослідження. В авторефераті 

цілісно представлено основний зміст, структуру, теоретичні положення та 

висновки дисертації. 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за доцільне 

висловити окремі міркування, що виникли у процесі рецензування дисертації 

й вимагають окремих уточнень і пояснень. 

1.  На нашу думку, дисертаційна робота перевантажена аналізом, а 

інколи некритичним описом точок зору вітчизняних і зарубіжних авторів на 

проблеми, що досліджуються. При цьому позиції дослідника не завжди 

систематизуються, з представленням свого бачення їх сутності. Особливо це 

характерно для першого розділу дисертації. 

2.  Обґрунтовуючи змістову структуру естетичного ставлення у 

підрозділі 1.2., автор дещо поверхнево та безсистемно представляє окремі 

компоненти досліджуваного процесу, що порушує цілісність розуміння 

одного з основних понять дослідження. 

3.  Попри те, що дисертантка цілком усвідомлено запропонувала свій 

алгоритм викладу констатувального та формувального етапів дослідження, на 

нашу думку, логіка викладу матеріалу дещо порушена, що ускладнює 

сприйняття матеріалу та цілеспрямованого читання тексту дисертації. При 

описі дослідно-експериментальної роботи слід було б зосередитися не лише 

на результатах діагностування, а і його перебігу, ширше розкрити 

діагностувальні методики: зміст анкет, конкретні характеристики і приклади 

відповідей, які б відтворювали реальне живе спілкування вихователя і дитини, 

а також специфіку застосування методик у контексті саме цього дослідження. 

4.  Нам видається, що робота значно виграла б, якби дисертантка на 

етапі формувального експерименту більш рельєфно представила опис методів 

та організаційних форм, заявлених в організаційно-методичній моделі 

формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

5. Вважаємо, що у викладі матеріалу є певна неузгодженість. Так, 

дисертантка у висновку до завдання 3 зазначає, що рівнями сформованості 

естетичного ставлення до декоративно-ужиткового мистецтва дітей старшого 



дошкільного віку є: високий (ціннісно-естетичний), достатній 

(гедоністичний), середній (компенсаторний) та низький (утилітарний), тоді на 

етапі дослідно-експериментальної роботи оперує: високим, достатнім, 

середнім та низьким рівнями. 

6.  На жаль, автору не вдалося уникнути декларативного й 

описового стилю, що інколи переводить виклад матеріалу з аналітичного в 

описову площина, проголошення аксіом. 

Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і є приводом 

для наукової дискусії. Загалом рецензована робота вирізняється глибиною 

теоретичного аналізу і новизною методичних пропозицій. 

Висновок. Дисертаційне дослідження Вікторії Євгеніївни Григоренко 

«Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 

декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва» 

є завершеною науково-дослідною працею, виконаною в контексті сучасних 

наукових підходів до теорії і методики виховання. Враховуючи актуальність 

теми, наукову новизну отриманих результатів та їхню практичну значущість, 

а також відповідність поданої роботи нормативним вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07 2013 року № 567, вважаємо, що дисертаційне 

дослідження Вікторії Євгеніївни Григоренко відповідає вимогам до 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.0.07 - теорія та 

методика виховання (образотворче мистецтво). 

 


