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011 -  освітні, педагогічні науки Лісовець Оксани Вікторівни

Лісовець О. В. у 2016-2020 роках навчалася в аспірантурі Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя за освітньо-науковою 

програмою «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 -  освітні, 

педагогічні науки галузі 01 -  освіта / педагогіка. За час навчання 

здобувачка третього рівня вищої освіти повністю виконала індивідуальний 

навчальний план та індивідуальний план наукової роботи. Це засвідчує її 

щорічна успішна атестація на кафедрах дошкільної освіти, педагогіки, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя.

Навчаючись в аспірантурі, Лісовець О. В. проявила себе як 

цілеспрямована, креативна, наполеглива дослідниця, здатна самостійно 

визначати й розв’язувати теоретичні та практичні завдання, вирішувати 

складні наукові проблеми, приймати відповідальні рішення, творчо 

застосовувати на практиці результати власних наукових досліджень, 

пов'язаних з вихованням самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років. 

Вона володіє сучасними методами наукового дослідження, вирізняється 

сучасним науковим світоглядом, високим рівнем особистісної та професійної 

культури, духовно орієнтованою системою цінностей, високими моральними 

якостями.

Дисертаційне дослідження «Організаційно-педагогічні умови виховання 

самостійності у  дітей різної статі віком 5-7 років» є складовою частиною 

комплексної теми науково-дослідної роботи кафедри дошкільної освіти 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з проблеми 

«Професійна підготовка майбутніх фахівців до реалізації вимог Базового



компонента дошкільної освіти України в сучасному ЗДО». Тему 

затверджено у встановлені терміни та закоординовано у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні за спеціальністю 011 -  освітні, педагогічні науки (спеціалізація -  

теорія і методика виховання).

У дисертації Лісовець О. В. здійснено теоретичний аналіз та наукове 

розв’язання проблеми виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 

років. Дисертанткою обґрунтовано, розроблено та експериментально 

доведено ефективність організаційно-педагогічних умов та методів 

виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років. Грунтовний 

аналіз доробку провідних фахівців уможливив коректне визначення автором 

сутності та структури самостійності дитини старшого дошкільного віку, 

чітку розробку критеріїв її вихованості та авторської типології 

самостійності. Запропоновані Лісовець О.В. організаційно-педагогічні умови 

та методи виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років 

методологічно обґрунтовані, експериментально апробовані та упроваджені у 

педагогічну практику.

Матеріали дисертації добре систематизовано, професійно і грамотно 

викладено. Текст містить значну кількість наочності -  таблиць, рисунків, 

гістограм, що засвідчує здатність Лісовець О.В. узагальнювати емпіричні 

дані дослідження, виважено коментувати якісно-кількісні характеристики 

результатів, коректно формулювати висновки.

Лісовець О. В. здійснено значну дослідно-експериментальну роботу із 

упровадження комплексної програми виховання самостійності у дітей різної 

статі віком 5-7 років, спрямованої на розвивально-виховну роботу з дітьми, 

консультативно-методичну роботу з педагогами та інформаційно- 

просвітницьку -  з батьками. Експериментом охоплено заклади дошкільної 

освіти різних регіонів України. Педагогам експериментальних майданчиків 

запропоновано методичні розробки з проблеми виховання самостійності 

дітей різної статі старшого дошкільного віку.



Успішна апробація результатів дослідження Лісовець О. В. на 

міжнародних (в т. ч. і зарубіжних) та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях підтверджує їх достовірність, новизну та високу практичну 

значущість. Наукові публікації автора засвідчують повноту висвітлення 

матеріалів дисертації у монографічних, періодичних фахових, зарубіжних 

виданнях, збірниках наукових праць.

Таким чином, дисертаційне дослідження Лісовець О.В. «Організаційно- 

педагогічні умови виховання самостійності у  дітей різної статі віком 5-7 

років» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 

-  освітні, педагогічні науки є самостійною, завершеною науковою працею. 

Вважаю, що за своїм науковим рівнем робота відповідає чинним 

нормативним вимогам до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії, а її авторка Лісовець О.В. заслуговує присудження їй 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 -  освітні, 

педагогічні науки.

Науковий керівник:

Завідувач кафедри дошкільної освіти

Ніжинського держ

д о к т о р  ПС ИХОЛОГІЧ

імені Миколи Гогс


