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Актуальність обраної теми. Беззаперечно, що визначені Концепцією 

«Нова українська школа» (2016) підходи до вчителя як агента і рушія освітніх 

реформ, без якого прогресивні поступи неможливі вимагають наукового 

осмислення, спрямованого на розуміння майбутнім учителем високої 

суспільної місії педагогічної професії. Проте здійснений Н.Коваленко 

системний аналіз широкого кола джерел засвідчив, що обґрунтування та 

експериментальна перевірка педагогічної системи формування ранньої 

професійної ідентичності майбутнього вчителя засобами проєктно-

тренінгових технологій у закладах вищої освіти не були предметом 

фундаментального наукового дослідження. 

 Важливість його підтверджує й те, що воно входить до комплексної 

наукової теми кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка «Теорії та технології інноваційного 

розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції 

«Нова українська школа» (реєстраційний номер 0118U100337)  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Високий 

ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження Н. 

Коваленко підтверджується: методологічною й теоретичною обґрунтованістю 

вихідних позицій дослідження; системним аналізом теоретичного матеріалу; 



 

виявленням причинно-наслідкових зв’язків між елементами досліджуваної 

системи; широтою й різноманітністю теоретичної бази.  

У дисертаційному дослідженні автор поставила собі за мету розробити, 

науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій. 

Найбільш істотні наукові результати пов’язані зі цілісним теоретико-

методичним обґрунтуванням, розробкою та експериментальною перевіркою 

ефективності педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій. 

Нові факти, одержані пошукачкою. У результаті комплексного 

аналізу дисертанткою вперше визначено сутність понять «рання професійна 

ідентичність майбутнього вчителя», «формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів», «навчально-науковий педагогічний 

проєкт»; схарактеризовано сутність та структуру ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів; функції досліджуваного феномену; 

виокремлено критерії; виявлено стан сформованості ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної 

підготовки в закладах вищої освіти та виокремлено чинники формування  

ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів; розроблено та науково 

обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної системи 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах 

вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій; схарактеризовано 

підходи до побудови педагогічної системи та дидактичні принципи; визначено 

психолого-педагогічні умови формування ранньої професійної ідентичності 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових 

технологій; схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної 

системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у 



 

закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій та етапи 

створення й реалізації педагогічної системи; етапи здійснення навчально-

наукового педагогічного проєкту. 

Ступінь обґрунтованості використаних методів, а також одержаних 

результатів і висновків дисертації. Одержанню достовірних і обґрунтованих 

результатів сприяло застосування відповідного наукового інструментарію, 

який складається із вдало підібраних автором методів наукового пізнання, а 

саме: теоретичних ‒ категоріально-термінологічний та порівняльно-

парадигмальний аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація, системний, 

структурно-логічний аналіз, класифікація, абстрагування, синтез,  

моделювання; прогнозування, конкретизація; емпіричних: бесіди, 

анкетування, опитування, тестування, спостереження, узагальнення 

педагогічного досвіду викладачів, діагностування, самоаналіз, 

самоспостереження, педагогічний експеримент, метод аналізу продуктів 

діяльності; методи математичної статистики. 

Дисертація базується на багатій джерельній базі – 595 назви (з них – 104 

іноземними мовами). Підвищенню ступеня обґрунтованості отриманих 

результатів сприяло використання у процесі дослідження української і 

зарубіжної педагогічної, психологічної, соціологічної, методичної літератури 

з досліджуваної проблеми, нормативно-правових документів, дисертаційних 

робіт, монографій, наукових статей, матеріалів періодичних видань і наукових 

конференцій, тощо. 

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, 

збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних 

завдань дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. У першому 

розділі обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у 

вітчизняному та зарубіжному контекстах:  розглянуто сутність понять 

«ідентичність особистості» та «рання професійна ідентичність майбутнього 



 

вчителя» у полідисциплінарному (філософському, психологічному, 

соціологічному, культурологічному) науковому дискурсі; проаналізовано 

вітчизняні та міжнародні стандарти й орієнтири як джерела змістового 

наповнення сутності професійної ідентичності майбутніх учителів, 

класифіковано зарубіжні підходи до розуміння сутності та формування 

професійної ідентичності майбутніх учителів у зарубіжному просторі вищої 

освіти (Завдання 1). У другому розділі окреслено методику виявлення стану 

сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у процесі 

професійно-педагогічної підготовки; висвітлено особливості становлення 

РПІМУ в умовах суспільства ризику та схарактеризовано критерії, показники 

й рівні сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів 

(Завдання 2 і 3). У третьому розділі схарактеризовано блоки структурно-

функціональної моделі педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів (Завдання 4); визначено психолого-

педагогічні умови (Завдання 5) й виокремлено етапи формування РПІМУ 

засобами проєктно-тренінгових технологій. У четвертому розділі  

схарактеризовано педагогічну систему формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів, обґрунтовано методику реалізації проєктно-

тренінгових технологій у викладанні навчальної дисципліни «Педагогіка», 

організації навчальної педагогічної практики та науково-дослідної роботи 

студентів як навчально-наукового педагогічного проєкту (Завдання 6). У 

п’ятому розділі обґрунтовано загальну стратегію та методику проведення 

педагогічного експерименту, здійснено аналіз експериментальної перевірки 

ефективності педагогічної системи формування ранньої професійної 

ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-

тренінгових технологій (Завдання 7). 

На основі проведеного аналізу, а також теоретичних знань у сфері 

педагогіки запропоновано висновки, обґрунтованість яких підтверджується 

всім змістом дослідження. 



 

Значення результатів дослідження для науки й практики  

та можливі шляхи їхнього використання. Значення одержаних результатів 

полягає в  тому, що розроблено та впроваджено педагогічну систему 

формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами 

проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної 

підготовки та представлено в навчальному посібнику «Студентське науково-

педагогічне дослідження: проєктно-тренінговий підхід», навчально-

методичних посібниках: «Навчальна педагогічна практика: організаційно-

методичні рекомендації», «Актуальні проблеми управління якістю освіти: 

теоія, історія, інноваційні технології», «Наскрізна педагогічна практика», 

«Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та 

орієнтовна тематика»); робочих програмах навчального курсу «Педагогіка» і 

навчальної практики «Навчальна педагогічна практика в базовій середній 

школі»; тренінговій програмі «Рання професійна ідентичность майбутніх 

учителів»; методичних посібниках для ЗВО і ЗЗСО «STEM освіта в дії: проєкт 

школи та університету», «Тиждень медіаграмотності: проєкт школи та 

університету», «Медіаграмотний Я і Ти: проєкт школи та університету», 

«Всесвітній день дитини: проєкт школи та університету», «Тиждень 

толерантності: проєкт школи та університету». Протягом 2016–2021 років 

було реалізовано такі навчально-наукові педагогічні проєкти: «Толерантність 

у дії» (2016–2017), «Всесвітній день дитини» (2017–2018), «Медіаграмотний Я 

і Ти» (2018–2019), «STEM освіта в дії» (2019–2020), он-лайн ННПП 

«Емоційний інтелект» (2020–2021). Матеріали докторського дослідження 

використані в навчальних курсах «Педагогіка», «Методика виховної роботи», 

«Педагогіка і психологія вищої школи», у процесі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО, у системі діяльності закладів 

післядипломного розвитку вчителів та в освітньому процесі ЗЗСО. 

 

 



 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 8 закладів 

середньої і вищої освіти. 

Повнота викладу результатів дослідження  

в опублікованих працях. Основні положення дисертації висвітлені в 

59 наукових і навчально-методичних працях, серед яких: 2 монографії; 7 

розділів у колективних монографіях; 1 навчальний посібник; 10 навчально-

методичних посібників; 22 статі у фахових виданнях України, 1 публікація в 

науковому виданні іноземних держав та 16 публікацій апробаційного 

характеру в наукових журналах і збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій та семінарів.  

Матеріали дослідження пройшли апробацію на 27 міжнародних і 

8 всеукраїнських конференціях. Цінною для проведення дослідження і 

поширення його резульатів була участь авторки у міжнародних проєктах KA2 

Erasmus+: “EduACTor for change” – (Mariapfarr, Austria, 2019); “Developing 

Youth Workers' Competences in Finland” (Virrat, Ilmajoki and Tampere, Finland 

2019); «Social Entrepreneurship: Tools and Trainers" (Yerevan, Armenia, 2020). 

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату. Дисертація 

та автореферат написані досить грамотно й оформлені згідно з вимогами 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника». Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації. У авторефераті основні положення дисертації 

викладені повно й докладно. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі 

дисертації.  

Важливу роль у досягненні мети роботи відіграють змістовні додатки, 

укладені автором, серед яких значну цінність представляють діагностичні 

інструменти і навчально-методличні матеріали   

Зауваження щодо змісту дисертації. Поряд із вказаними позитивними 

сторонами рецензована робота містить певні моменти дискусійного характеру, 

а саме: 



 

•  Професійна ідентифікація майбутнього вчителя, що є предметом 

розгляду у рецензованій дисертації, являє собою психологічний феномен. тож 

доцільно було б розглядати його сутність не тільки у межах 

полідисциплінарного наукового дискурсу (п.1.3 роботи), що саме по собі 

заслуговує на схвалення, але й в окремому розділі або підрозділі роботи більш 

поглиблено. 

• У п. 1.2. йдеться про нормативні засади формування професійної 

ідентичності вчителя на міжнародному, національному та інституційному 

рівнях. Зокрема авторка характеризує положення Педагогічної конституції 

Європи, розроблені  та затверджені асоціацією ректорів педагогічних 

університетів Європи у 2015 р. Корисно було б проаналізувати у цьому 

контексті документи Європейської асоціації дослідників освіти, у яких 

закладено глибокі підвалини розуміння професійної ідентичності 

європейського вчителя. 

• Позитивно оцінюємо характеристику чинників формування професійної 

ідентичності майбутнього вчителя, здійснену Н.В.Коваленко  у п.2.2 роботи на 

мега-, мезо- на макрорівнях,  у міжнародному, національному та 

інституційному вимірах розгляду. Корисно було б, на нашу думку, 

прослідкувати особливості  мезо- та макрорівнів упливу не тільки на 

українському ґрунті, але й на європейському. Наприклад, розглянути 

трактування місії європейських вишів у контексті об᾿єкта дослідження. 

• У підрозділі 4.1  авторка подала значний масив інформації щодо 

навчальних дисциплін, які викладаються у  системі професійно-педагогічної 

підготовки в ЗВО України. Доцільно було б проаналізувати, які саме навчальні 

дисципліни, крім «Педагогіки», є найбільш поширеними у педагогічних і 

непедагогічних вишах,  наскільки розповсюдженою є практика інтеграції 

педагогічних навчальних дисциплін в межах однієї – педагогіки. У чому 

полягають тенденції трансформації змісту навчальних курсів з педагогіки 

впродовж інтеграції  України у ЄПВО. 



. Аналогічні питання виникають шодо тенденцій трансформації
педагогічної прокгики в укра' ських вишах у контексті розвитку ЄПВО. Чи

дослухається українська педагогічна освіта до європейських рекомендацій у

цьому аспскті

. Щодо третьою елемента системи професійно-педагогічної підготовш
вчителів * науковсгпедаюгічнот доспіджсннт * варто було б

схарактеризувати, які види студентських наукових досліджень практикуються
в українській вищій школі. здійснити порівняльно-педагогічний аналіз Цього

аспекту проблеми.
Незважаючи на поставлені дис *сійні питання і коментарі. вважаємо, що

вони не знижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи.

Звгальний висновок. Дисертаційна робота Коваленко Наталії

Володимирівни «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ РАН'Н'ЬОЇ пвофвспїптоі Ідантичностт
МАЙБУТНГХ ШТЕЛШ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНО-ТРЕНШОБИХ
твхнолоттй» є аавсршсннм науковим дослідженням, виконаним автором
самостійно на актуальну тому. У роботі отримані нові науково обгрунтовані

результати, що в сукупності виконують важливе наукове завдання.
дисертація відповідає положенням пунктів 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку

присуджсння наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінстів

Міністрів Укр 'ни від 24 липня 2013 року за та 567 (зі змінами), а 'і авторка “
Коваленко Наталія Володимирівна - заслуговує на присудження наукового

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 і загальна

педагогіка та історія псдагогіки.

Офіційний опонент
доктор педагогічних наук.
професор. професор кафедри іноземн ,..

ОіА. Заболотна

Підпис офіційною опонента
Заболотно'і О.А. засвідчує ректор 0]. Безпюдний


