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1. Оцінка роботи здобувача у процесі підготовки дисертації: 

виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану. 

 

Аспірантка Діхнич Катерина виконувала дисертацію відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи. 

За час терміну навчання в аспірантурі відповідно до об’єкта, предмета і 

мети дослідження вирішила низку завдань: зокрема, виявила стан розробленості 

проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

процесі педагогічної практики; виокремила сутність, структурні компоненти, 

критерії, показники та охарактеризувала рівні готовності майбутніх учителів 

початкової школи до  професійної діяльності; з’ясувала специфіку організації 

педагогічної практики як передумови формування готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діяльності; розробила і теоретично 

обґрунтувала модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики; експериментально перевірила 

ефективність моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики з урахуванням розробленого нею 

навчально-методичного забезпечення. 

Дослідно-експериментальну роботу з проблеми дослідження 

(анкетування, тестування, бесіди, педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент) проводила упродовж 2016-2021 років у закладах вищої освіти, а 

саме Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського, Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Херсонський державний університет, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Чернівецький національний університету 

імені Юрія Федьковича. Частково до експерименту залучала студентів і 

викладачів Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради. 

Катерина Віталіївна Діхнич відповідально ставилась до вивчення 

наукових джерел, прагнула систематизувати, узагальнити, класифікувати 



напрацьовані дослідницькі матеріали за різними напрямами, і подала власне 

формулювання ключових понять дослідження. У проєктуванні моделі 

визначено педагогічні умови, відображено також роботу дослідниці як 

учителя початкової школи КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№23, м. Суми, Сумської області.  

Відзначимо роботу К.В. Діхнич як члена науково-дослідної лабораторії 

«Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, у 

межах якої за планом дисертації залучала учасників дослідної роботи до 

участі на міжнародних науково-практичних конференціях «Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний 

досвід» (2018-2020). У межах конференції презентувала кілька років поспіль 

авторський творчий проєкт «Дотримання академічної доброчесності у 

початковій школі», виконаний спільно з учнями КУ Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступені №23, м. Суми, Сумської області.  

 Основні положення і наукові результати апробувала на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях, у наукових статтях і методичних 

рекомендаціях.  

Упродовж 2016-2020 рр. дослідниця брала участь в організації науково-

практичних конференцій та вебінарів з інфомедійної грамотності, які 

ініційовувала кафедра української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка: «Культуромовна 

особистість фахівця», «Інновації в освіті та педагогічна майстерність 

учителя-словесника», «Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі: європейський та національний досвід».  

Індивідуальний навчальний план аспірантка Катерина Віталіївна Діхнич 

(заліки, іспити, практика) виконала повністю. 

 

2. Актуальність теми дисертаційної роботи означена здобувачкою на 

законодавчому, нормативному, підтверджена на методологічному, 

теоретичному професійно-практичному рівнях, потребою вирішення низки 

суперечностей, результатами констатувального експерименту. 

На основі теоретичного аналізу і дослідно-експериментальної роботи 

Катерина Віталіївна Діхнич уточнює і зміст поняття понять «професійна 

підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики», «готовність майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності у процесі педагогічної практики».  

 

3. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами 

 

Тема дисертації відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри 

української мови і літератури «Формування культуромовної особистості 

фахівця в умовах неперервної освіти» (ДР №0118U606585) та кафедри 

педагогіки «Інноваційні підходи до управління якістю освіти» (реєстраційний 

номер 0112U004660) Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. 

 



4.Наукова новизна отриманих результатів дослідження  

 

У дисертації  уперше обґрунтовано і розроблено модель професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики, в основу якої покладено методологічні підходи (системний, 

особистісно-орієнтований, аксіологічний, компетентнісний,  

праксеологічний, , акмеологічний), та низку принципів, з поміж яких: 

неперервності, цілісності, науковості, ціннісного ставлення до знань, 

наступності, зв’язку теорії і практики, випереджувального професійного 

розвитку; міждисциплінарної інтеграції, студентоцентризму, партнерства, 

орієнтації на  освітні медіаресурси та інші. Реалізація моделі уможливлює 

педагогічні умови, зокрема актуалізація ціннісно-мотиваційної сфери 

студентів через створення освітньо-комунікативного середовища та 

забезпечення партнерської взаємодії між закладами вищої та загальної 

середньої освіти; оновлення змісту професійної підготовки на засадах 

міждисциплінарної інтеграції; оволодіння студентами культурою 

дослідницької роботи з конспектом уроку з метою створення авторських 

освітніх продуктів та удосконалення змісту модулів (розділів) педагогічних, 

фахово-методичних, мовних дисциплін, навчально-методичного 

забезпечення педагогічних практик, форм організації освітнього процесу: 

(мотиваційні лекції, практичні заняття з елементами тренінгу, гурток  

«Методична майстерня», «Методичний онлайн-порадник», творчий проєкт 

«Дотримання академічної доброчесності у початковій школі», позааудиторні 

заходи (конференції, вебінари, круглі столи, майстер-класи від 

стейкхолдерів); методів (дослідницькі, інтерактивні, ігрові, проєктні, 

критичного мислення (кубування, сторителінг, методика ІНСЕРТ, таксономія 

Блума, інтелект-карти та ін.) та засобів (професійно-орієнтовані завдання, 

щоденник подвійних нотаток, технологія LEGO, QR-коди, відеопрезентації);  

- схарактеризовано діагностувальний апарат для визначення рівнів 

(низький, середній, високий) готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності у процесі педагогічної практики;  

- уточнено сутність таких понять, як «професійна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики», 

«готовність майбутніх учителів початкової школи до професійної 

діяльності»; уточнено  складники готовності майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності у процесі педагогічної практики 

(мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-праксеологічний, професійно-

поведінковий), їх критерії і показники. 

- подальшого розвитку набули зміст, форми, методи організації 

освітнього процесу, спрямованого на формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до професійної діяльності.  

5. Теоретичне і практичне значення дослідження  

 

Теоретичне значення дослідження полягає в окресленні понять 

«професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи», «педагогічна 

практика майбутніх учителів початкової школи», у визначенні змістового 



наповнення, структурних компонентів, критеріїв та показників рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності. 

У роботі теоретично обґрунтовано і розроблено  модель професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної 

практики на засадах системного, аксіологічного, праксеологічного, 

особистісно-рієнтованого, компетентнісного, акмеологічного підходів,  

загальнодидактичних і специфічних принципів; виявлено педагогічні умові її 

реалізації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці і 

впровадженні в освітній процес закладів вищої педагогічної освіти 

навчально-методичного забезпечення для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта ОКР «Бакалавр», що охоплює модулі (розділи) робочих 

навчальних програм з дисциплін «Основи культури і техніки мовлення», 

«Теорія і методика виховання»; електронний посібник «Урок у початковій 

школі: творча майстерня вчителя» (розробки уроків з літературного читання, 

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

природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, 

академічної доброчесності, вправи з формування медіаграмотності); 

програму гуртка «Методична майстерня»; методичні рекомендації 

«Організація освітнього процесу в початковій школі»,  «Інноваційні форми і 

методи навчання у Новій українській школі»; авторський освітній блог 

«Педагогічна практика у Новій українській школі» 

(katerynadikhnych.blogspot.com). 
 

6. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових 

публікаціях 

Основні наукові положення та результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 23 публікаціях (з них 20 – одноосібні): 1 розділ у колективній 

монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 публікації в 

наукових зарубіжних виданнях, 13 праць апробаційного характеру, 2 

методичні рекомендації. Ідеї співавторів у дослідженні не використано.  

 

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень 

Достовірність отриманих висновків підтверджено використанням 

теоретичних та емпіричних методів, аналізом джерельної бази, якісним і 

кількісним аналізом експериментальних даних, зафіксованих довідками про 

впровадження результатів дослідження. 

 

8. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення  

  

Структурні компоненти дослідження (анотації, вступ, 3 розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел, 

додатки) пов’язані внутрішньою логікою і послідовністю викладу. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження на основі аналізу 

нормативних документів та визначених суперечностей, загалом коректно 



визначено мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження; вказано на зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, представлено інформацію 

про результати наукового пошуку та відомості щодо його апробації, у тому 

числі вказано особистий внесок здобувача в опублікованих працях, 

написаних у співавторстві, обсяг і структуру дослідження; охарактеризовано 

новизну, теоретичне і практичне значення дослідження. 

У першому розділі схарактеризовано поняттєвий апарат дослідження 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики; здійснено аналіз стану розробленості проблеми 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі 

педагогічної практики, з’ясовано сутність педагогічної практики як 

системоутворювального компонента професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

У другому розділі представлено сутність поняття «готовність 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності» та її 

складники (мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-праксеологічний, 

професійно-поведінковий); критерії, показники, рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності; 

теоретично обґрунтовано і розроблено модель професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики на 

основі узагальнення наукових джерел та практичного досвіду, з’ясовано 

педагогічні умови її реалізації. 

У третьому розділі розкрито особливості організації педагогічного 

експерименту, етапи реалізації моделі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики; проаналізовано 

результати формувального педагогічного експерименту.  

Результати педагогічного експерименту статистично перевірені за 

допомогою критерію Ст’юдента.  

Список використаних джерел охоплює перелік опрацьованих за 

дисертацією джерел. Основний зміст грунтовно доповнюють додатки 

(діагностики; дослідницькі матеріали, які увиразнюють перебіг реалізації 

моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

процесі педагогічної практики). 

 

9. Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

1. Варто більш чітко сформулювати авторські визначення ключових 

понять дослідження. 

2.  У розділі 1 переважає описовий стиль. Бажано було б більш 

аналітично підійти до аналізу стану розробленості проблеми дослідження. 

3. Доцільно було б більш чітко представити яких принципів, яких 

педагогічних умов дотримувалася здобувачка, характеризуючи поетапну 

реалізацію моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики. 

 

10. Загальний висновок 

Дисертаційна робота Діхнич Катерини Віталіївни «Формування 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі  




