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З метою здійснення експертизи дисертації  нами було детально 

проаналізовано її зміст, а також основні наукові праці здобувачки. 

Узагальнені результати  викладено у наступних положеннях. 

Актуальність теми дослідження та її зв’язок із галузевими 

науковими програмами.  Дисертація Діхнич К. В. присвячена дослідженню 

проблеми професійної підготовки педагогів початкової освітньої ланки у ході 

педагогічної практики. Реформування системи освіти в Україні викликає 

закономірну необхідність дбати про вдосконалення професійної підготовки 

вчителів початкової школи. Сучасний педагог не може бути конкурентним на 

ринку праці та авторитетним для школярів, якщо сам не буде творчим і 

цікавим, готовим до професійної діяльності в умовах освітніх змін. 

Важливим індикатором готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності є педагогічна практика, яка є важливим 

системоутворювальним складником професійної підготовки, що відбувається 

упродовж  усіх років навчання  і дозволяє поглибити й інтегрувати фахові 

знання, оволодіти фаховими уміннями й навичками, сприяє формуванню 

ціннісних установок, професійного й особистісного розвитку та 

індивідуального стилю професійної діяльності. У цьому контексті 

дисертаційна робота Діхнич К. В. є актуальною і своєчасною, адже реалізація 

Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової 

освіти потребує компетентного педагога. Теоретичний аналіз наукових 



джерел і практичного досвіду закладів вищої освіти дозволив дослідниці 

з’ясувати, що проблема професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи у процесі педагогічної практики потребує подальшого 

дослідження на соціально-освітньому, теоретико-методологічному, 

змістовому, особистісно-професійному та методико-технологічному рівнях. 

  Дисертаційна  робота  Діхнич К. В. підготовлена відповідно до плану 

науково-дослідної роботи кафедри педагогіки «Інноваційні підходи до 

управління якістю освіти» (реєстраційний номер 0112U004660) та плану 

науково-дослідної роботи кафедри української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Формування 

культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти» 

(реєстраційний номер 0118U606585).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 від 30 жовтня 

2017 року) . 

 

Найбільш суттєві наукові результати і нові факти, що містяться в 

дисертації.  Істотними результатами, вперше представленими в дисертації  

Діхнич К. В., є те, що  нею вперше обґрунтовано і розроблено модель 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики на першому (бакалаврському) рівні вищої педагогічної 

освіти, що охоплює взаємозв’язані блоки: методологічно-цільовий (мета, 

завдання, наукові підходи (системний, аксіологічний, праксеологічний, 

особистісно орієнтований, компетентнісний, акмеологічний), компоненти 

готовності, загальнодидактичні та специфічні принципи),  змістово-

технологічний (етапи, зміст, форми, методи, засоби, педагогічні умови); 

діагностувально-результативний (компоненти, критерії, показники, 

діагностувальний інструментарій, рівні готовності). Модель також 

передбачає дотримання педагогічних умов (актуалізація ціннісно-

мотиваційної сфери студентів через створення освітньо-комунікативного 



середовища та забезпечення партнерської взаємодії між закладами вищої та 

загальної середньої освіти; увиразнення практико-орієнтованого характеру 

змісту професійної підготовки через застосування інтерактивних форм і 

методів; оволодіння студентами культурою дослідницької роботи з 

конспектом уроку з метою створення освітніх продуктів.). Дисертанткою 

уточнено  складники  готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності (мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-

праксеологічний, професійно-поведінковий), розроблено діагностувальний 

апарат для визначення рівнів готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності (низький, середній, високий) за критеріями 

(мотиваційно-цільовим, когнітивно-пізнавальним, професійно-особистісним) 

та показниками; уточнено сутність понять «професійна підготовка майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики», «готовність 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності», 

«педагогічна практика майбутніх учителів початкової школи»; подальшого 

розвитку набули зміст, форми, методи професійної підготовки, спрямовані на 

формування готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності. 

 

 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. У 

дисертації чітко і з достатньою повнотою обґрунтовано актуальність і 

доцільність дослідження, визначено його мету, завдання, об’єкт, предмет,  

висвітлено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів 

дослідження. Вірогідність отриманих результатів і висновків дослідження 

забезпечено ґрунтовним аналізом значного обсягу інформаційних джерел 

(396 найменувань, з них – 34 іноземними мовами), доцільно дібраними й 

використаними методами дослідження; досягнутою ефективністю 

експериментальної роботи, що підтверджено позитивною динамікою рівнів 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності у 



процесі педагогічної практики, а також обсягом апробації на багатьох 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях. 

Найбільш суттєві наукові та практичні результати викладено в 

опублікованих працях, у висновках, які чітко сформульовані  й співвіднесені 

з завданнями. 

  

 Значення для науки і практики одержаних дисертанткою 

результатів. Ґрунтовна теоретична основа дисертації дозволила Діхнич К. В. 

отримати результати, які мають певне теоретичне й практичне значення. 

Цілісно досліджено професійну підготовку майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики. Здобувачка обґрунтувала й 

розробила модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики, що відображає процес формування 

готовності майбутніх учителів до професійної діяльності; з’ясувала 

принципи, наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; уточнила сутність і структуру готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності в єдності мотиваційно-

аксіологічного, когнітивно-праксеологічного, професійно-поведінкового 

компонентів; критерії (мотиваційно-цільовий, когнітивно-пізнавальний, 

професійно-особистісний), показники готовності; удосконалила зміст розділів 

навчальних програм фахово-методичних дисциплін, апробувала форми 

(практичні заняття з елементами тренінгу, гурток «Методична майстерня», 

«Методичний онлайн-порадник», творчий проєкт «Дотримання академічної 

доброчесності у початковій школі», позанавчальні заходи (конференції, 

вебінари, майстер-класи від стейкхолдерів); методи (проблемні, 

дослідницькі, інтерактивні, ігрові, проєктні, критичного мислення 

(кубування, сторителінг, методика ІНСЕРТ, таксономія Блума, інтелект-

карти та ін.), а також засоби організації освітнього процесу (електронні 

освітні ресурси, зокрема освітні платформи, професійно-орієнтовані 

завдання, щоденник подвійних нотаток, QR-коди, LEGO-технології), які 



сприяють формуванню готовності майбутніх учителів початкової школи у 

процесі педагогічної практики до професійної діяльності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні й 

упровадженні в освітній процес підготовки студентів  спеціальності 013 

Початкова освіта ОКР «Бакалавр» модулів робочих навчальних програм з 

дисциплін, методичних рекомендацій, електронного посібника «Урок у 

початковій школі: методична майстерня», вправ з формування 

медіаграмотності та академічної культури, програми гуртка; авторський 

освітній блог «Педагогічна практика у Новій українській школі»  

 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації. Розроблені теоретичні положення, узагальнення й висновки 

дисертації, авторські навчально-методичні матеріали можуть бути 

використані у процесі професійної підготовки студентів. 

Результати наукового пошуку можуть бути корисними для подальших 

наукових розвідок із педагогіки, для розробки лекційних і семінарських 

занять із педагогіки та психології. 

Наукові положення дисертації можуть використовуватися в системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Структура дисертації є 

методологічно обґрунтованою й логічною. Стиль викладу й аналізу 

проміжних і кінцевих результатів дослідження, наукових положень і 

висновків є обґрунтованим на методологічному й теоретичному рівнях. 

Структурні компоненти дослідження (анотації українською і англійською 

мовами, вступ, 3 розділи, висновки до розділів, загальні висновки, список 

використаних джерел, додатки) зв’язані внутрішньою логікою і 

послідовністю викладу. 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження: 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; висвітлено наукову 



новизну та практичне значення отриманих результатів, апробацію і 

впровадження результатів дослідження; визначено особистий внесок 

здобувачки; подано структуру й обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретичні основи професійної підготовки  

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики» 

представлено поняттєво-термінологічний апарат дослідження професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики, виявлено стан розробленості проблеми професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики, 

окреслено специфіку педагогічної практики як системоутворювального 

компонента професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

У другому розділі «Моделювання професійної підготовки  майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики» 

схарактеризовано сутність і структуру готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності у процесі педагогічної практики, 

методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики, на основі обґрунтованих 

методологічних підходів (системний, аксіологічний, праксеологічний, 

особистісно-орієнтований, компетентнісний, акмеологічний) і принципів 

побудовано модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики, визначено сукупність педагогічних 

умов професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики 

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка дієвості 

моделі професійної підготовки  майбутніх учителів початкової школи у 

процесі педагогічної практики» представлено планування й етапи проведення 

дослідно-експериментальної роботи, реалізовано констатувальний і 

формувальний етапи педагогічного експерименту та здійснено аналіз 

отриманих даних і статистичну перевірку достовірності результатів 



експериментального дослідження. Визначено перспективні напрями 

подальших педагогічних досліджень. 

Одержані дисертанткою результати достатньо переконливо 

представлено у висновках до розділів і загальних висновках, які відповідають 

важливим положенням рецензованого дослідження та поставленій меті.  

Зміст, обсяг і завершеність дисертації свідчать про належне 

дотримання здобувачкою  вимог до наукової роботи та її професійну наукову 

зрілість. 

 

 Повнота викладення матеріалів дисертації у наукових публікаціях. 

Основні наукові положення, висновки й рекомендації, подані в дисертації, 

достатньо повно  висвітлені у 23 публікаціях здобувачки (з них 20 – 

одноосібні): 1 розділ в колективній монографії, 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 2 − у наукових зарубіжних виданнях, 12 праць 

апробаційного характеру, 2 методичні рекомендації.  

Наукові положення, результати дослідження апробовані на 18 

міжнародних, у тому числі закордонних, численних всеукраїнських науково- 

практичних конференціях. Результати аналізу  публікацій, які розкривають 

науковий зміст дисертації, свідчать, що всі вони носять конкретний і цілісний 

характер, містять чітку аргументацію і точне формулювання результатів 

дослідження. 

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Оцінюючи загалом позитивно дисертацію Діхнич Катерини Віталіївни, 

вважаємо за необхідне висловити окремі зауваження, міркування й 

побажання.  

1. Текст розділу 1 має дещо констатувально-описовий характер. 

Уважаємо, що посилення його аналітичного складника, визначення 

позитивних тенденцій, труднощів у підготовці  майбутніх учителів 



початкової школи у процесі педагогічної практики позитивно вплинули б на 

висновки щодо стану розробленості проблеми дослідження. 

2. У розділі 2 визначено педагогічні умови, що забезпечують дієву 

професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики. Доцільно було б подати аналіз чинників, які  

негативно впливають на формування готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності, а також способи їх нейтралізації.  

3. Ураховуючи намагання України інтегруватися в європейський освітній 

простір, суспільний запит на якість професійної діяльності і підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, варто було б піднести на вищий рівень 

методологічне обґрунтування проблеми педагогічної практики майбутніх 

учителів початкової школи. 

4. Обґрунтовуючи модель професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи у процесі педагогічної практики, дисертантка виокремлює 

низку загальнодидактичних і специфічних принципів. На наш погляд, варто 

було б більш чітко окреслити сутність дотримання принципу партнерської 

взаємодії. 

5. У діагностувально-результативному блоці моделі дослідниця подає 

важливий діагностувальний інструментарій оцінювання сформованості рівнів 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності.  

Бажано було б більш чітко схарактеризувати застосування тестових методик за 

відповідними показниками на різних етапах професійної підготовки. 

6. У дисертації мають місце окремі огріхи редакційного характеру. Не 

вважаємо за потрібне їх коментувати, оскільки завдання опонента полягає у 

грунтовному аналізі наукової суті проблеми дослідження.  

 

  Вищеозначені зауваження, міркування й побажання не є 

принциповими, вони носять лише пропозиційно-рекомендаційний характер 

і не впливають на загальну позитивну оцінку результатів дослідження. 



 


