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Актуальність теми дисертаційної роботи  

Тема, досліджувана Діхнич Катериною Віталіївною, є досить 

важливою і актуальною у процесі реформування сучасної системи освіти.  

В умовах євроінтеграційних процесів, реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» та потреби підвищення її якості як 

засобу формування національної безпеки зростають вимоги до професійної 

діяльності і професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Значною мірою робота з молодшими школярами на засадах гуманізму, 

дитиноцентризму, партнерської взаємодії потребує переосмислення 

професійних функцій вчителя нової української школи. Сучасний вчитель у 

початковій школі постає у новій школі як новатор, тьютор, фасилітатор, 

модератор, партнер з метою успішного навчання, виховання, розвитку, 

соціалізації здобувачів початкової освіти.  

З огляду на це особливої актуальності набуває проблема розроблення 

змісту, форм, методів професійної підготовки, що активізують формування 

готовності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики до професійної діяльності. 

 

Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами 

Дисертацію підготовлено відповідно до планів науково-дослідної 

роботи кафедри педагогіки «Інноваційні підходи до управління якістю освіти  

та кафедри української мови і літератури «Формування культуромовної 

особистості фахівця в умовах неперервної освіти» Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертанткою вперше розроблено і обґрунтовано модель професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики на бакалаврському рівні вищої педагогічної освіти, що охоплює 

взаємопов’язані блоки: методологічно-цільовий (мета, завдання, наукові 



підходи (системний, аксіологічний, особистісно орієнтований, 

компетентнісний, праксеологічний, акмеологічний), загальнодидактичні та 

специфічні принципи), змістово-технологічний (етапи, зміст, форми, методи, 

засоби, педагогічні умови); діагностувально-результативний (компоненти, 

критерії, показники, діагностувальний інструментарій, рівні готовності), 

низку педагогічних умов, зокрема (актуалізація ціннісно-мотиваційної сфери 

студентів через створення освітньо-комунікативного середовища й 

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), а результатом є динаміка готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності.  

У дослідженні уточнено компоненти готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності з-поміж яких – мотиваційно-

аксіологічний, когнітивно-праксеологічний, професійно-поведінковий; 

уточнено критерії і рівні означеної готовності; подальшого розвитку набули 

зміст, форми, методи професійної підготовки, що спрямовані на формування 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності. 

 

Наукове та практичне значення  

Дослідниця розробила модель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики, яка поетапно 

відображає процес формування готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності. 

Загалом можна погодитись із  характеристикою змісту і структури 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики в єдності мотиваційно-аксіологічного, когнітивного-

праксеологічного, професійно-поведінкового компонентів, критеріїв та їх 

показників. Дослідниця застосувала діагностувальну методику для перевірки 

рівнів готовності (високого (творчого), середнього (реконструктивного), 

низького (репродуктивного)) майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики, в т.ч. і авторську. 

З метою формування готовності майбутніх учителів початкової школи 

до професійної діяльності у процесі педагогічної практики дослідниця 

пропонує актуальні для сучасної школи форми (практичні заняття з 

елементами тренінгу, гурток «Методична майстерня», «Методичний онлайн-

порадник», творчий проєкт «Дотримання академічної доброчесності у 

початковій школі, майстер-класи та ін.); методи, в тому числі критичного 



мислення; засоби організації освітнього процесу, в тому числі електронні 

освітні ресурси, щоденник подвійних нотаток. 

Відзначимо практичне отриманих результатів. Дослідниця розробила і 

впровадила в освітній процес підготовки студентів спеціальності 013 

Початкова освіта ОКР «Бакалавр» методичне забезпечення розділів окремих 

навчальних дисциплін («Теорія і методика виховання», «Основи культури і 

техніки мовлення») та дисциплін за освітніми галузями у початковій школі, а 

також гуртка «Методична майстерня». Посібник «Урок у початковій школі: 

методична майстерня» охоплює розробки уроків з літературного читання, 

української мови, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ», 

природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, 

академічної доброчесності, вправи з медіаграмотності та основ академічної 

культури, які апробовано як у вищій школі, так і в початкових класах. 

Методичні рекомендації, авторський освітній блог «Педагогічна 

практика у Новій українській школі» презентують напрацювання дослідниці 

як вчительки, а також учителів початкової школи – учасників обласної 

творчої групи, яку очолює аспірантка К.В. Діхнич. 

Отримані результати дослідження можуть бути використані у 

формальній/неформальній освіті майбутніх учителів початкової школи у 

закладах вищої освіти, при розробці робочих та навчальних програм 

педагогічних практик майбутніх учителів початкової школи, у системі 

підвищення кваліфікації учителів початкової школи. 

 

Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях 

Обсяг і зміст дисертації показують, що робота є самостійним 

дослідженням, яке виконане на належному рівні, з дотриманням академічної 

доброчесності.  

Результати дослідження здобувачка апробувала на конференціях 

різного рівня: міжнародних, у тому числі на закордонних, усеукраїнських і 

представила в 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. 1 стаття та 2 методичних рекомендацій написані у 

співавторстві, внесок здобувачки у цих публікаціях визначений. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень 

Обґрунтованість отриманих результатів дослідження, його висновків 

обумовлені теоретико-методологічними позиціями наукового пошуку. 

Одержані дослідницею наукові результати відповідають завданням 



дослідження і спираються на системне використання комплексу методів. 

Відповідно до мети дисертаційної роботи авторка проаналізувала 

нормативно-правові документи у сфері освіти, освітньо-професійні програми, 

монографічні джерела, дисертаційні роботи, методичні матеріали щодо 

організації практики. Список літературних джерел складає 396 найменувань, 

з яких 34 – іноземними мовами. 

Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження 

використано комплекс методів, зокрема термінологічний і структурно-

логічний аналіз; метод дисертаційних праць, моделювання; педагогічний 

експеримент; методи математичної статистики, t-критерій Стьюдента для 

оцінки середніх за обраними показником для обґрунтування вірогідності 

отриманих результатів. 

Результати дослідження упроваджені у професійну підготовку 

майбутніх учителів початкової школи ОКР «Бакалавр» в освітній процес 

закладів вищої освіти, а саме: Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                 

К.Д. Ушинського», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, Херсонського державного університету, Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, КУВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради; закладу загальної середньої 

освіти – КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, 

Сумської області. 

 

Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення 

          Обґрунтованою і логічною є структура дисертації. Робота складається з 

анотацій українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел. Грунтовні додатки охоплюють дослідницькі матеріали до розділів та 

діагностики.  

Не викликає сумніву чітка структура дисертації; зміст кожного розділу 

підпорядковано меті та завданням дослідження, а підсумками є наукові 

висновки. Об’єкт і предмет дослідження адекватні меті та завданням роботи. 

У першому розділі здійснено теоретичний аналіз стану розробленості 

проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

процесі педагогічної практики (п.1.2)  та уточнено сутність ключових понять 

(п.1.1), що було першим завданням дослідження. Професійну підготовку 



майбутніх учителів початкової школи визначено як цілісний, неперервний, 

інтегративний, професійно зорієнтований освітній процес у взаємозв’язку 

навчально-пізнавальної, науково-дослідної, позааудиторної складових та 

системи практик, що спрямований на формування готовності до професійної 

діяльності. Виявлено найбільш значущі ідеї до професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи в умовах реалізації стратегічних 

завдань реформування загальної середньої освіти. 

З’ясовано специфіку організації педагогічної практики як 

системоутворювального компонента професійної практичної підготовки та 

передумови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності (п.1.3), що було другим завданням дослідження. 

У другому розділі уточнено структурні компоненти готовності 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності у процесі 

педагогічної практики (п.2.1), що свідчить про виконання  третього завдання.  

З’ясовано методологічні підходи та принципи професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики 

(п.2.2).  

Розроблено та обгрунтовано модель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики; розроблено 

навчально-методичне забезпечення моделі (п.2.3), що є четвертим завданням 

дослідження.  

Запропонована модель складає сукупність всіх елементів, що 

утворюють єдину структуру і сприяють досягненню мети; виокремлено 

також педагогічні умови (п.2.4), що забезпечують ефективність й успішне 

формування готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності у процесі педагогічної практики.  

У третьому розділі представлено критеріальну основу дослідно-

експериментальної роботи (п.3.1), що свідчить про виконання третього 

завдання дослідження; мету, завдання й етапи, методику й організацію 

педагогічного експерименту (п.3.2); здійснено експериментальну перевірку 

ефективності моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики у закладах вищої освіти (п.3.3); 

проаналізовано результати педагогічного експерименту (п.3.4), що є п'ятим  

завданням дослідження.  

Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі 

підтверджуються застосуванням методів математичної статистики.  

Висновки до розділів та загальних висновках відповідають поставленій 

меті і завданням.  

 



Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Вважаємо за доцільне висловити окремі міркування, що виникли в 

процесі рецензування роботи й вимагають окремих уточнень і пояснення. 

1. На нашу думку, доцільно було б передбачити окремий параграф, в 

якому більш детально висвітлити зарубіжний досвід професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики і 

виокремити позитивні надбання, які доцільно впровадити у практику 

підготовки вчителів початкової школи.  

2. Загалом погоджуємося з характеристикою когнітивно-

праксеологічного компонента готовності майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики; водночас вважаємо за доцільне 

конкретизувати змістове наповнення умінь, зокрема проєктувальних 

(можливо, проєктивних) та інформаційно-цифрових умінь майбутніх 

учителів початкової школи, а також виокреслити специфіку їх формування в 

умовах дослідно-експериментальної роботи. 

3. Загалом авторка розкриває сутність, види, специфіку організації 

педагогічної практики на кожному етапі реалізації моделі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики. Разом з тим, на наш погляд, варто було більш чітко подати 

інформацію щодо форм і методів оцінювання результатів педагогічних 

практик, зокрема  педагогічної практики «На робочому місці вчителя». 

4. Дослідниця, реалізуючи модель професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики, загалом оновлює 

зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики. Разом з тим бажано було чіткіше представити 

професійну підготовку на засадах міждисциплінарної інтеграції. 

5. Дисертантка слушно пропонує таку педагогічну умову, як 

оволодіння студентами культурою дослідницької роботи з конспектом уроку 

з метою створення освітніх продуктів. Доцільно було б конкретизувати, яка 

мета, тематика, де апробовані освітні продукти, створені учасниками 

дослідно-експериментальної роботи, зокрема на практичному та 

інтегрованому етапах реалізації запропонованої моделі. 

6.  Доцільно було чіткіше описати організацію дослідно-

експериментальної роботи, пояснити динаміку кількісних та якісних змін в 

експериментальній та контрольній групах після експерименту. 

Водночас вважаємо, що вказані зауваження та побажання мають 

дискусійний характер та не знижують загальної позитивної оцінки 

дослідження Діхнич Катерини Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики». 



 


