
Рецензія на дисертаційну роботу 

«ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ ВІД ВІРТУАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА»  

Автор дисертації Новогородська Марина Максимівна. 

 

Дисертаційна робота Новогородської М.М., подана до захисту, 

присвячена надзвичайно важливій темі, адже у сучасних умовах стрімко 

зростають можливості використання віртуального середовища, що 

обумовлено прогресом інформаційних технологій та їх широким 

застосовуванням як у навчанні, так і у повсякденному житті, що спричиняє 

проблему виникнення залежності молоді від віртуального середовища.  

Про відповідність рукопису дисертації установленим вимогам до такого 

роду кваліфікаційних робіт свідчить логічність викладу матеріалу, 

відповідність нормам літературної мови, точне використання наведених 

термінів, зрозуміле пояснення тих, що вводяться дослідником у науковий обіг. 

Текст дисертації вирізняється обґрунтованістю бібліографічного пошуку, 

достатнім рівнем теоретичного аналізу використаних джерел, творчим 

узагальненням результатів попередніх досліджень з проблем, дотичних до 

сформульованих автором дослідження ідей. 

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її 

актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 

використання обраних методів дослідження. 

Логічною є структура дисертації, яка презентована вступом, трьома 

розділами, висновками до розділів, загальними висновками, списком 

використаних джерел, змістовними додатками, що відповідає вимогам до 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Зміст кожного розділу підпорядковано меті, що передбачає теоретично 

обґрунтувати та емпірично дослідити педагогічні засоби профілактики та 

корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища. 

У вступі подано загальну характеристику дисертаційного дослідження, 

обґрунтовано вибір його теми, висвітлено зв’язок теми із сучасними 

дослідженнями, представленими у психолого-педагогічній літературі, шляхом 

критичного аналізу з визначенням суті наукової проблеми. 

Відповідно до сформульованої мети дослідження сформульовано 

завдання, результати розв’язання яких вичерпно і повно викладено у трьох 

розділах дисертації.  

З тексту дисертації видно, що виконання кожного із п’яти завдань 

супроводжувалося застосуванням сукупності адекватних наукових методів та 



методик, обґрунтованість вибору та специфіка використання яких детально 

описані автором.  

Перше завдання передбачало здійснення теоретико-методологічного 

аналізу проблеми профілактики та корекції залежності підлітків від 

віртуального середовища. На цьому етапі дослідницею проводилась робота 

над вивченням та аналізом наукових джерел за темою дослідження. На цій 

основі здійснено короткий критичний аналіз літератури та порівняння позицій 

автора з відомими поглядами на розв’язання проблеми. 

У процесі аналізу філософської, психологічної та педагогічної літератури 

автор, використовуючи такі методи педагогічного дослідження як аналіз, 

синтез, аналогію, уточнює сутність ключових понять наукової роботи, таких 

як: «педагогічні засоби», «профілактика», «корекція», «віртуальне 

середовище», «обдаровані підлітки», «залежність від віртуального 

середовища». 

На основі аналізу літератури за темою дослідження автор зіставляє свій 

погляд з поглядами інших учених, визначає загальні тенденції в роботі з 

обдарованими підлітками, що підтверджує актуальність теми і продуктивність 

ідей дослідника на етапі планування дослідження. Детальний аналіз наукових 

джерел дозволив виявити наукову проблему, від розв’язання якої слід 

очікувати ефективності педагогічних заходів, спрямованих на профілактику і 

корекцію залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища. 

Зазначене у кінцевому випадку підтверджено результатами дослідження, 

сукупністю тверджень та висновків, зроблених на їх основі.  

Виконуючи друге завдання, дослідниця використовує низку методів та 

методик, щоб емпірично дослідити особливості залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища, виявити та схарактеризувати 

педагогічні засоби профілактики та корекції залежності від віртуального 

середовища. 

У процесі виконання цього завдання дисертантка застосовує передусім 

емпіричні методи, серед яких: діагностичні (анкетування, експертна оцінка, 

бесіди, тестування) для формування експериментальної вибірки обдарованих 

підлітків та виявлення рівня їхньої залежності від віртуального середовища, 

що представлено сукупністю даних у таблиці 2.5 (стор. 108). 

Використання емпіричних методів дослідження послужило основою для  

обґрунтування педагогічних засобів профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища та розроблення 

експериментальної програми, а також стали підґрунтям для формулювання 

висновків та узагальнень.  



На основі результатів емпіричного дослідження автором визначено 

комплекс педагогічних засобів профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища з акцентом на праці, грі, 

спілкуванні, пізнанні, що покладені в основу розроблення експериментальної 

програми. 

На етапі виконання третього завдання дослідницею використано 

анкетування, тестування, експертну оцінку, бесіди для формування 

експериментальної вибірки обдарованих підлітків та виявлення рівня їхньої 

залежності від віртуального середовища, що враховувалося у формуванні 

тематики занять та у доборі необхідних завдань. 

У процесі розроблення здобувачкою експериментальної програми 

профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального 

середовища виявлено відповідні педагогічні засоби на основі висновків, 

зроблених внаслідок аналізу фактів, наукових джерел, практичного досвіду із 

зазначеної проблеми. 

Розробленою експериментальною програмою передбачено використання 

різних форм роботи задля мінімізації впливу віртуального середовища, 

негативної інформації, що провокує підлітків на неефективне використання 

часу у мережі Інтернет і негативно позначається на їхньому психологічному 

та фізичному стані.  

У процесі виконання четвертого завдання авторкою використовувалися 

елементи методики арт-терапії у роботі з обдарованими підлітками, зокрема 

такі як: навчання творчості, пізнання краси, спілкування, творча праця та ін.  

Для перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних засобів 

профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального 

середовища використано педагогічний експеримент у класичному його 

плануванні та протіканні. Для кількісного та якісного аналізу 

експериментальних даних, визначення достовірності отриманих результатів, 

що передбачено п’ятим завданням дисертаційного дослідження, використано  

методи математичної статистики. Узагальнені результати  мають теоретичне і 

практичне значення.  

Про теоретичну значущість одержаних результатів свідчить їх наукова 

новизна, яка аргументовано та чітко представлена основними науковими 

положеннями, що відрізняються від надбань, які відомі у науковому 

інформаційному просторі, серед яких: 

- врахування фактору мотивації досягнення успіху є дієвим педагогічним 

засобом профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від 

віртуального середовища; 

- використання елементів арт-терапії є ефективним педагогічним засобом 

профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального 

середовища;  

- вперше:  



‒ вирішено актуальне науково-прикладне завдання коригування стану 

залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища з 

використанням педагогічних засобів;  

‒ системно та цілісно розкрито ідею про потужність фактору мотивації 

досягнення успіху як засобу корекції залежності обдарованих підлітків від 

віртуального середовища, що детально викладено  на стор. 24-25 у тексті 

дисертації. 

Безсумнівним є практична значущість результатів дослідження, яка 

обумовлена визначенням експериментальним шляхом педагогічних засобів, 

психологічних особливостей, динаміки психічних процесів та потенційних 

можливостей обдарованих підлітків з різними рівнями залежності від 

віртуального середовища.  

Зазначені наукові результати пропонуються застосовувати у практиці 

профілактичної та корекційно-виховної роботи не лише в закладах середньої 

освіти, але і в позашкільних закладах освіти. 

Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища підтверджено результатами, 

отриманими у освітньому процесі спеціалізованої школи N 193 з поглибленим 

вивченням української мови та літератури Подільського району міста Києва 

(довідка N 408 від 11.03.2021 р.) та Національного центру «Мала академія наук 

України» (довідка N 172/1.1/2-420 від 02.07.2021 р.). 

Широку і різнобічну палітру використаних дослідницею джерел 

підтверджують монографічні праці, наукові статті, дисертаційні дослідження, 

законодавчі акти, нормативно-методичні документи, навчальні й довідкові 

видання, навчальні програми тощо.  

Достовірність наукових фактів, що наводяться у дисертації, значною 

мірою гарантується посиланням на використані першоджерела. У доборі 

літературних джерел, в яких публікуються результати споріднених 

досліджень, автор підходить критично, віддаючи перевагу результатам, а не 

авторитету науковця. 

У тексті дисертації використано 213 найменувань літературних джерел, із 

них 67 – іноземною мовою.  

Аналізуючи літературу, дослідниця акцентує увагу на наукових фактах, 

визначеннях, твердженнях, висновках, використовує їх для з’ясування 

впливових чинників, закономірностей, теоретичних засад у контексті впливу 

віртуального середовища на обдарованих старшокласників та запобігання 

його негативних наслідків.  

Посилаючись на знакові праці та базуючись на позиціях, які у них 

відображені, дослідниця оптимально використовує наявні наукові результати 



у своїй роботі. Наприклад, має місце посилання на методологію, використану 

М. Гальченком при вивченні пізнання, обдарованості, творчого мислення, 

конструктивної діяльності та інших філософських проблем освіти, 

запозичення методики, використаної В. Камишиним, що дозволило здійснити 

автору власне коректне емпіричне дослідження.  

Використані джерела у цілому є доречними стосовно теми 

дисертаційного дослідження, а розподіл посилань у тексті дисертації можна 

вважати оптимальним, що разом з кількістю  опрацьованої літератури свідчить 

про високу культуру дисертантки, її підготовленість як науковця. 

Термінологічний апарат дослідження у тексті дисертації представлений 

коректно та лаконічно і підтверджений сукупністю науково обґрунтованих, 

проаналізованих визначень, трактуванням понять, їх зіставлень та порівнянь з 

уже сформульованими в опрацьованих джерелах.  

Терміни й поняття, використані у контексті теми дисертації, відповідають 

вимогам до їх наукового тлумачення. Зокрема, - це «залежність», «ознаки 

залежності», «види залежності», «педагогічні засоби», «віртуальне 

середовище » та ін.  

Введеним в обіг визначенням притаманні  такі ознаки як новизна, 

точність, об’єктивність і достовірність. Наприклад, віртуальне середовище 

автором трактується не тільки як інтернет-середовище, а і як так звана 

віртуальна реальність, комп’ютерні ігри, віртуальні пристрої, ігрові гаджети 

тощо ( стор. 84 ).  

У науковому апараті дисертаційного дослідження чітко прослідковується 

науковий задум, що пронизує всі компоненти структури: актуальність теми,  

мету, гіпотезу, завдання, методику дослідження, новизну, теоретичну і 

практичну значущість, а також відображений  в результатах дослідження.  

Науковий апарат у дисертації вибудовується навколо ідеї запобігання та 

профілактики залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища, 

що відображено у темі, меті, завданнях . 

Передбачаючи результати дослідження, дослідниця формулює його 

гіпотезу, прогнозуючи, що правильно спроектоване розвивальне середовище 

має дієвий профілактичний та корекційний вплив стосовно залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища. 

Науковий задум відображений і в науковій новизні одержаних результатів, 

де зазначається, що внаслідок проведеного дослідження вперше вирішено 

актуальне науково-прикладне завдання, яке полягає в тому, що за допомогою 

програми профілактики і корекції залежності обдарованих підлітків від 

віртуального середовища стало можливим коригувати стан залежності 

обдарованих підлітків, приводити до гармонії їх особистість, нейтралізувати 



негативний вплив віртуального середовища і в цілому покращувати їх 

особистісний потенціал, направляючи його у конструктивне русло.  

У висновках представлено найбільш вагомі наукові результати 

дослідження, подаються узагальнення та рекомендації щодо наукового та 

практичного використання одержаних результатів, формулюються 

твердження, які мають вагоме значення для педагогічної науки і практики. 

Узагальнення підтверджуються системою доказів, обґрунтувань, що слугують 

міцним підґрунтям та доводом їх логічності і коректності. Аргументується 

вибір та застосування методів для вирішення поставлених завдань на різних 

етапах дослідження, як на теоретичному, так і на практичному рівнях. 

Зокрема автор констатує, що практичне значення одержаних наукових 

результатів полягає у визначенні педагогічних засобів, психологічних 

особливостей, динаміки психічних процесів та потенційних можливостей 

обдарованих підлітків з різним рівнем залежності від віртуального 

середовища, розробленні програми профілактики та корекції залежності 

обдарованих підлітків від віртуального середовища, які можуть 

застосовуватися в психолого-педагогічній практиці профілактичної та 

корекційно-виховної роботи не лише в закладах середньої освіти, але і в 

позашкільних закладах освіти (стор. 177).   

Стилістичне оформлення тексту дисертації відповідає нормативним 

вимогам та підтверджує високий рівень дослідниці, її підготовленість до 

здійснення наукових досліджень та текстового оформлення їх результатів. Про 

це свідчать сформульовані визначення, наведені тлумачення та пояснення, 

побудовані твердження, представлені у тексті дисертації, як і обґрунтування і 

логічність узагальнень та висновків.  

Основні результати дослідження представлені у публікаціях дисертанта, 

що свідчить про їх наукову новизну, теоретичне значення для психолого-

педагогічної наукової спільноти, інтерес якої пов'язаний з проблемою 

обдарованості та виховного профілактичного і корекційного впливу на 

особистість, освітньої практики у зв’язку з потребою використання дієвих 

педагогічних засобів профілактики та корекції залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища.  

Основні результати дослідження оприлюднені у 5-ти одноосібних 

публікаціях, з яких 3 відображають основні наукові досягнення, а 2 інші 

апробаційного характеру. У тексті дисертації та публікаціях її автора не 

виявлено порушень академічної доброчесності. 

Загалом одержані результати, представлені у дисертації та публікаціях її 

автора свідчать про наукову зрілість дисертантки, її вміння бачити актуальні 



педагогічні проблеми, готовність розв’язувати їх на належному науковому 

рівні. 

Усе зазначене вище є доказом наукової новизни одержаних результатів, їх 

вагомого значення для психолого-педагогічної науки та освітньої практики, 

відповідності оформлення результатів та їх опублікування нормативним 

вимогам до кваліфікаційних робіт, поданих для здобуття ступеня доктора 

філософії. Водночас: 

1. У змісті дисертації не повною мірою розкрито аргументи вибору 

педагогічних засобів профілактики і корекції залежності від віртуального 

середовища, не обґрунтовано чому із множини інших використано саме 5, які 

представлені у дисертаційному дослідженні. 

2. Повнішого висвітлення потребують проблеми, що пов’язані з 

перспективами подальшого вивчення та можуть бути продовженням  

досліджень за темою дисертації. 

Наведені зауваження практично не впливають на позитивну оцінку 

одержаних результатів та їх представлення у дисертації і публікаціях її автора. 

За результатами аналізу тексту дисертації Новогородської М.М. 

«Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих 

підлітків від віртуального середовища» та опублікованих нею робіт можна 

зробити висновок, що дослідження є завершеним, у якому висвітлено нові 

науково обґрунтовані результати, що сприяють вирішенню важливого 

завдання пов’язаного теорією і практикою навчання та виховання обдарованих 

підлітків.  

Дисертація повністю відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 

12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (з 

наступними змінами) та «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022, 

а її автор Новогородська Марина Максимівна заслуговує присудження 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».  
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