ПРО ФЕНОМЕН ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ

Сумніваємося, що знайдеться багато людей, які заперечуватимуть думку, згідно з якою в
сучасному напруженому та суперечливому, наповненому ризиками і технологізованому
світі моральна риса доброзичливості стає все актуальнішою, радикально гострою та
необхідною, а в окремих критичних життєвих ситуаціях – унікальною і навіть
дефіцитною. Саме в таку, образно кажучи, тонку і делікатну сферу духовних
міжлюдських взаємин спрямувався науково-дослідницький інтерес нашого молодого
науковця з кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти Оксани Доманюк.
Причому цей інтерес стосується особливо чутливого сектора людських відносин –
дитячого, тобто сфери дошкільного виховання, що засвідчує обрана нею тема
дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх вихователів до формування
доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку» на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук. Інформація про згадану дисертаційну роботу для нас удвічі
приємна: вона була виконана в Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім.
Тараса Шевченка і науковим керівником дисертаційного пошуку виступила наш
науковець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і
початкової освіти Ірина Онищук.

Успішний захист дисертації відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Прикарпатського

Лейтмотив дисертаційної роботи: доброзичливість є базовою особистісною якістю, а успішність

1/3

ПРО ФЕНОМЕН ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ

Наш дисертант наголошує: в сучасних умовах домінування стилю ділового спілкування
над особистісним, що провокує деформацію цінностей і прагматизацію життя, все ще
відсутні належні дослідження феномену доброзичливості й обґрунтування його
актуальності у формуванні професійної компетентності фахівців дошкільної освіти. Саме
це зобов’язало науковця зосередити свою увагу на окремих суперечностях
проблематики: між визнанням психолого-педагогічною наукою доброзичливості як
важливої умови гуманізації міжособистісних взаємин і формалізацією стосунків між
людьми у сучасному соціумі; між потребою суспільства у фахівцях, готових до відповідної
роботи, і відсутністю формулювання такого завдання у навчальних програмах фахових
дисциплін педагогічної спрямованості; між потребою в методиці конкретної фахової
підготовки вихователів дітей дошкільного віку та відсутністю належного методичного
забезпечення означеного процесу. На вирішення згаданих і дотичних до них
суперечностей спрямований дисертаційний пошук, сформульовані мета і завдання
дослідження.
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