ВІДГУК
офіційного опонента
на дисертацію Желтової Марини Олексіївни
«Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх
техніків-технологів харчової галузі»,
подану на здобутій наукового ступеня кандидата психологічних наук
за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
Актуальність дисертаційної роботи «Психолого-педагогічні умови
розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі»
зумовлена зростаючими вимогами українського суспільства до професійних
компетенцій фахівців, зокрема їх спроможності оригінально та творчо
вирішувати

професійні

завдання.

Сьогодні

зростає

потреба

у

висококваліфікованому та продуктивному кадровому потенціалі.
Діяльність фахівця харчової галузі має свої вимоги до прояву його
творчих можливостей. За таких умов розвиток творчого потенціалу фахівців
харчової галузі стає невід’ємною складовою їх фахової підготовки та умовою
конкурентоспроможності.

Однак

існує

протиріччя

між

зростаючими

вимогами ринку праці до творчого потенціалу фахівців харчової галузі та
недостатньою розробленістю психологічних аспектів їх фахової підготовки в
умовах закладів вищої освіти. У вітчизняній психологічній науці проблема
психолого-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх
фахівців харчової галузі залишається недостатньо дослідженою. За таких
обставин тема дисертаційної роботи Желтової Марини Олексіївни має
безперечну актуальність і цінність.
Важливо відзначити, що розділи дисертації є чітко структурованими, у
них логічно подані результати теоретичного аналізу та емпіричного
дослідження відповідно до визначених мети та завдань. Кожний з трьох
розділів є завершеним, висновки до розділів та загальні

висновки

відповідають змісту розділів і являють собою узагальнення основних
положень дисертації.

У

вступі

коректно

та

виважено

сформульовані

актуальність

дисертаційної роботи, об’єкт та предмет дослідження, мета, завдання,
наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі дисертації, здійснено теоретичний аналіз основних
підходів до поняття «творчий потенціал особистості» у психології. На
підставі узагальнення поглядів різних науковців, авторкою здійснено
уточнення поняття творчого потенціалу техніка-технолога харчової галузі як
важливої складової професійної майстерності фахівця та умовою його
професійного розвитку. Виявлено психологічні особливості професійної
діяльності фахівця харчової галузі (розвиненість органолептичних відчуттів,
психічних

пізнавальних

процесів,

мотивації

професійної

діяльності,

емоційної стійкості та відповідальності за життя і здоров’я відвідувачів) та
сфери використання творчого потенціалу майбутнім техніком-технологом
харчової

галузі

(розробка

інноваційних

продуктів,

створення

страв

молекулярної кухні, оригінальне оформлення страв та їх подача).
Значну цінність роботи представляє визначена структура та теоретична
модель творчого потенціалу техніка-технолога харчової галузі, який
дисертантка визначає як інтегративну властивість особистості, що містить
мотиваційний,

емоційний,

вольовий

та

когнітивний

компоненти

та

виявляється у стійкій професійній мотивації, емоційному ставленні до праці,
вольовому потенціалі та творчому мисленні й обумовлені цілями та
психологічними особливостями професійної діяльності фахівця харчової
галузі.
В результаті аналізу умов, які обумовлюють розвиток творчого
потенціалу, М.О. Желтовою обґрунтовано психологічні та педагогічні умови
розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі
в процесі фахової підготовки.
У

другому

розділі

вдало

визначено

психодіагностичний

інструментарій, який дозволив здійснити надійне та достовірне емпіричне
дослідження компонентів та психолого-педагогічних умов розвитку творчого
потенціалу, відповідно до визначених автором критеріїв та їх показників.

Слід відмітити доречність застосованих методів математичної статистики —
кореляційного аналізу, однофакторного дисперсійного аналізу, визначення
статистичних критеріїв, зокрема 1-критеріго Стьюдента.
Одним із вагомих результатів проведеного дослідження є отримання
даних, що демонструють особливості та динаміку розвитку структурних
компонентів творчого потенціалу (мотиваційного, емоційного, вольового,
когнітивного), які були покладені в основу розробки формувального
експерименту.
Важливе значення в дисертації має обгрунтування рівнів розвитку
творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі, яке
здійснено на основі якісного аналізу результатів дослідження.
У третьому розділі представлено комплексну психолого-педагогічну
програму розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі,
яка ґрунтується на положеннях системного, особистісно-діяльнісного та
гуманістичного підходів. В розробку програми розвитку творчого потенціалу
покладено провідні теорії творчого потенціалу.
Позитивно слід оцінити

розроблену модель розвитку творчого

потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі, яка грунтується на
створенні психологічних та педагогічних умов розвитку творчого потенціалу,
які визначили зміст програми розвитку творчих можливостей та засоби
впливу на розвиток структурних компонентів творчого потенціалу фахівців
(мотиваційний, емоційний, вольовий та когнітивний).
Важливим результатом дослідження, який має практичне значення є
розроблена дисертанткою

комплексна

психолого-педагогічна програма

розвитку, мета якої полягала у здійсненні цілеспрямованого психологопедагогічного впливу на розвиток складових творчого потенціалу майбутніх
техніків-технологів харчової галузі з урахуванням визначених психологічних
та педагогічних умов розвитку творчого потенціалу фахівця.
Комплексна програма включає теоретичну та практичну частини, які
містять міні-лекції, групові дискусії, тренінгові технології, ділові ігри, творчі
завдання тощо.

Ефективність
отримання
професійних
емоційності,

формувальної

показників
мотивів,

програми

позитивної
мотивації

була

динаміки
досягнення

підтверджена

через

рівня

сформованості

успіху,

психомоторної

вольових якостей особистості, в показниках швидкості,

гнучкості та оригінальності мислення.
Дисертаційне дослідження підтвердило висунуте припущення про те,
що творчий потенціал техніка-технолога харчової галузі як інтегративна
властивість

обумовлюється

гармонійним

розвитком

мотиваційного,

емоційного, вольового та когнітивного компонентів та за традиційною
організацією

навчального

процесу

формується

недостатньо,

а

його

становлення буде більш ефективним при створенні комплексу психологопедагогічних умов, спрямованих на гармонійний розвиток складових
творчого потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі.
Висновки, які робить дисертантка, характеризуються достатнім рівнем
узагальнення та відповідають поставленим у дослідженні завданням.
Основні положення та висновки дисертаційного дослідження знайшли
своє відображення в 20 публікаціях, серед яких 1 посібник; 6 статей - у
фахових виданнях України, 4 - у

зарубіжних періодичних виданнях та

збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз; 9 - матеріали
наукових конференцій та інших наукових видань.
Загалом, оцінюючи дисертаційну роботу Желтової Марини Олексіївни
позитивно, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання:
1.

На наш погляд, більшої уваги варто було б приділити обґрунтуванню

важливості і меж припустимості творчого підходу у діяльності технолога
харчової галузі з огляду на специфіку цієї професії. Адже відомо, що
виробництво харчових продуктів — це процес, регульований певними
нормами й стандартами, чітке дотримання яких є запорукою якості продукції,
її смакових властивостей та властивостей, пов’язаних з впливом на організм
людини. У цьому контексті, напевне, варто говорити про певний (який саме?)
баланс творчого й репродуктивного у досліджуваній діяльності. Отже, на

наш погляд, в дисертації не вистачає розгляду та обґрунтування авторкою
цього питання.
2. У першому розділі дисертації висвітлено сучасні дослідження
творчого потенціалу майбутніх фахівців харчової галузі у наукових працях
вітчизняних дослідників. На нашу думку, було б цікавим показати
зарубіжний досвід вивчення цієї проблематики.
3. При узагальненні результатів дослідження виявилися не розкритими
тендерні відмінності у показниках структурних компонентів творчого
потенціалу майбутніх техніків-технологів харчової галузі - попри те, що самі
відмінності окремих показників математично встановлено.
4. У другому розділі дисертації (стор. 105), авторкою узагальнено
результати дослідження структурних компонентів творчого потенціалу
майбутніх

техніків-технологів

харчової

галузі

за

однофакторним

дисперсійним аналізом і виявлено, що у студентів II курсу ці показники є
найнижчими. Дисертантка пояснює це явище «кризою правильності вибору
професії», пов’язаною з прийняттям нової соціально-професійної ситуації. На
наш погляд, варто було б розкрити особливості цієї кризи, і, крім цього,
підтвердити зазначене пояснення через залучення емпіричних даних,
отриманих у дослідженні дисертантки.
5. Досліджуючи вплив педагогічних умов на розвиток творчого
потенціалу (стор. 116), а саме наявність атмосфери творчості у навчальновиховному процесі, було б доречним, по-перше, провести відповідне
опитування не лише серед студентів, а й серед викладачів навчального
закладу, адже забезпеченість вказаної умови залежить саме від педагогів, й,
по-друге, емпірично дослідити вплив педагогічних умов розвитку творчого
потенціалу

студентів

через

встановлення

зв’язку

між

показниками

застосування викладачами творчо-інноваційних підходів та відповідних
творчих проявів студентів внаслідок цього.
6. Практична цінність роботи зросла б, якби у третьому розділі
дисертації

було

подано

методичні

рекомендації

викладачам

вищих

навчальних закладів, психологам, фахівцям харчової галузі та ресторанного
господарства.
Разом з тим, вказані зауваження не впливають на загальну позитивну
оцінку роботи. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що
дисертаційна робота Желтової Марини Олексіївни є цілісним, завершеним,
самостійним дослідженням, що має наукову новизну, яка полягає в тому, що
вперше визначено сутність поняття «творчий потенціал техніка-технолога
харчової галузі» як інтегративну властивість особистості, котра включає
мотиваційний,

емоційний,

вольовий та когнітивний

компоненти, які

характеризуються стійкістю професійної мотивації, емоційним ставленням
до праці, вольовим потенціалом та творчим мисленням і обумовлені цілями
та психологічними особливостями професійної діяльності фахівця харчової
галузі; обґрунтовано критерії розвитку кожного структурного компонента
творчого потенціалу (стійкість професійно-творчої мотивації, значущість
професії, ціннісна саморегуляція, творче мислення) та їх показники;
досліджено розвиток структурних компонентів творчого потенціалу, рівні
його сформованості (високий, середній, низький та початковий) та динаміку
впродовж фахової підготовки в закладі освіти; обґрунтовано психологічні
(високий рівень розвитку творчої активності, сформованість інтелектуальної
емоційності, розвиток цілеспрямованості, високий рівень розвитку творчої
уяви) та педагогічні (атмосфера творчості у навчальному процесі та форми і
методи навчання) умови розвитку творчого потенціалу фахівця харчової
галузі; розроблено модель і психолого-педагогічну програму розвитку
творчого

потенціалу

майбутніх

фахівців

харчової

галузі,

шляхом

забезпечення вказаних психологічних та педагогічних умов.
Практичне

значення

одержаних

результатів

теоретичного

та

експериментального дослідження зумовлене можливістю їх застосування у
навчальному

процесі

професійної

підготовки

студентів

економіко-

технологічних спеціальностей, зокрема спеціальності «Харчові технології»;
для вдосконалення системи підвищення кваліфікації практикуючих фахівців
харчової галузі. Отримані теоретичні та експериментальні результати

дослідження можуть бути використані в процесі викладання навчальних
курсів «Вступ до спеціальності», «Технологія виробництва кулінарної
продукції», «Організація виробництва закладів ресторанного господарства»,
«Організація

обслуговування

закладів

ресторанного

господарства»,

«Психологія та етика ділових відносин (для фахівців харчової галузі)» та
інших спецкурсах.
Автореферат

дисертаційного

дослідження

Желтової

Марини

Олексіївни написаний відповідно до існуючих вимог, його зміст розкриває
особливості проведеного дослідження та відповідає тексту і висновкам
дисертації.
Дисертація
потенціалу

«Психолого-педагогічні

майбутніх техніків-технологів

умови
харчової

розвитку

творчого

галузі»

відповідає

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її автор, Желтова
Марина Олексіївна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата
психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова
психологія.
Офіційний опонент:
доктор психологічних наук,
професор, завідувач кафедри

