
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Хитрої Зої Михайлівни  

на тему: «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування 

в учнів цілісної картини світу», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти 

 

Одним із ключових завдань освіти, зокрема її початкової ланки, є 

проектування в свідомості учнів наукового образу світу. Розуміння стратегічної 

ролі освіти у формуванні в особистості світогляду, наукової картини світу 

закладене у нормативних документах. Так, у Національній доктрині розвитку 

освіти України (2002) зазначено, що важливим завдання освіти є забезпечення 

формування у дітей та молоді цілісної наукової картини світу та сучасного 

світогляду, розвиток здібностей і навичок початкової загальної освіти (2011) у 

навчальних програмах для 1-4 класів (2011). Відображається вимога формування в 

учнів уявлень і понять про цілісність світу; природне та соціальне оточення як 

середовище життєдіяльності людини, її належність до природи та суспільства; 

передбачається засвоєння емпіричних та узагальнених уявлень та понять, що 

відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють 

і впорядковують соціальних та пізнавальний досвід. Виконання цих завдань 

покладено на вчителя початкової школи.  Зазначені завдання зумовили вибір теми 

наукового дослідження та його актуальність.    

Науковий апарат дисертації окреслено чітко. Предмет вдало визначив 

домінуючий аспект дослідження. Це посприяло доцільній постановці мети і 

завдань дисертаційної роботи, підбору методів дослідження. 

Як нам видається, актуальність досліджуваної проблеми, її методологічна і 

теоретична основа одержали в дисертації належне обґрунтування, аргументацію і 

конкретизацію; переконливо показана наукова новизна, практичне і теоретичне 

значення результатів дослідження, одержаних здобувачем. 

Змістове наповнення першого розділу дисертації присвячено аналізу базових 

понять дослідження, а саме: «цілісна картина світу молодшого школяра», 

«підготовка майбутнього учителя початкової школи до формування в учнів 



цілісної картини світу», «готовність майбутнього вчителя до формування в учнів 

цілісної картини світу». 

Аналіз базових понять дослідження дозволив Хитрій З.М. визначити дві 

групи понять, що утворюють науковий тезаурус обраної проблеми. До першої 

групи увійшли поняття, які розкривають сутність цілісної картини світу 

молодшого школяра; другу групу складають поняття, що розкривають сутність і 

специфіку професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування в учнів цілісної картини світу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

Особливістю дослідження є виваженість і водночас ґрунтовність аналітики, 

оскільки автор детально багатовекторно аналізує особливості підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини 

світу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Зокрема, дослідником 

ґрунтовно проаналізована нормативно-правова база щодо підготовки вчителя 

початкової школи до формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини 

світу. 

Потрібно відзначити як позитивне те, що в базис наукових пошуків 

здобувачки покладено концептуальні ідеї єдності теорії і практики, системності і 

послідовності. У контексті зазначеного, враховуючи тему дисертації, дисертантка 

цілком виправдано розкриває проблему професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу через 

взаємозв’язок і взаємодію особистісно зорієнтованого, системного, комплексного, 

інтегративного, синергетичного, діяльнісного та компетентнісного підходів.  

Заслуговує на увагу висновок дисертантки, що одним з недоліків у 

підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної 

картини світу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є безсистемне поєднання 

фундаментальної, філософської, психолого-педагогічної і методичної підготовки. 

Це породжує дещо новий ракурс розгляду проблеми підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу у ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації. Отже, майбутній вчитель початкової школи може засвоїти 

предметне знання, але при цьому не вміти вирішувати задачи стосовно 



розпізнання об’єкта, що має конкретну логічну структуру ознак чи властивостей. 

Можна знати і вміти знаходити виучуваний об’єкт серед сукупності інших, але 

бути при цьому не здатним шукати потрібну інформацію, своєчасно актуалізувати, 

порівнювати з новою інформацією, здійснювати системний синтез. 

Важливо відзначити чіткість та коректність дисертанта при розв’язанні 

другого завдання свого наукового дослідження. Всі парадигми, які в дослідженні 

відіграють ключові ролі, старанно аналізуються і розкриваються, їх тлумачення 

достатньо аргументоване та підкріплене авторською інтерпретацією. На підставі 

аналізу значного масиву емпіричної інформації був проаналізований сучасний 

стан готовності вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини 

світу. Логічно та послідовно обґрунтовано структуру готовності вчителя 

початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу, яка складається з 

взаємообумовлених та пов’язаних між собою компонентів: аксіологічного, 

змістового, процесуального та рефлексивного. 

Не викликають заперечень обрані здобувачкою критерії, показники та 

методики за якими здійснено оцінку стану сформованості готовності майбутніх 

учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу. 

Нам імпонує науковий шлях, який обрала дисертантка для розв’язання 

третього завдання свого наукового дослідження. Ґрунтовність концептуальних 

засад дозволила дисертантці визначити зміст підготовки вчителя початкової 

школи до формування в учнів цілісної картини світу, що включає наступні 

складові: філософські, природничо-наукові, психологічні, педагогічні і методичні 

знання; світоглядно-філософські, екологічні і педагогічні концепції, екоетичні і 

біоетичні ідеї. 

Заслуговує на увагу підбір автором форм і методів підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу. Окрім 

традиційних форм (лекції, семінарські і практичні заняття, індивідуальні і 

самостійні), впроваджувалися інноваційні аудиторні і поза аудиторні форми 

(інтегративні лекції, дослідницькі проекти, круглі столи, конференції, дискусії 

тощо).  



Дисертантка витримала всі вимоги до проектування і реалізації 

формувального етапу експерименту. 

У процесі підготовки вчителя початкової школи за ОКР «молодший 

спеціаліст» було запроваджено навчально-методичне забезпечення спецкурсу 

«Методика формування цілісної картини світу в учнів початкових класів», 

програма навчальної практики з основ природознавства і краєзнавства, методичні 

рекомендації для вчителів початкової школи щодо формування в учнів цілісної 

картини світу, доповнено зміст навчальних модулів з наступних дисциплін: 

«Основи початкового курсу природознавства», «Анатомія, фізіологія і гігієна 

дітей шкільного віку», «Методика навчання природознавства». 

Аналіз результатів експериментальної роботи та перевірка за допомогою 

методу статистичної обробки t-критерію розподілу Стьюдента засвідчує про 

дієвість і можливість подальшого застосування розроблених змісту, форм і 

методів підготовки вчителя до формування в учнів цілісної картини світу. 

Матеріали, теоретичні та практичні результати проведеного дослідження 

можуть бути використані: у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації; при 

розробленні навчальних планів, програм, спецкурсів, методичних рекомендацій, 

підручників; при підвищенні кваліфікації вчителів початкової школи у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Вірогідність одержаних автором наукових результатів не викликає сумніву, 

оскільки вони цілком адекватні змісту та конкретним завданням дослідження і 

досягнуті завдяки системному використанню комплексу взаємопов’язаних 

дослідницьких методів і ґрунтовної джерельної бази. Одержані дисертанткою 

результати достатньо переконливо представлено у висновках до розділів та 

загальних висновках, які відповідають найважливішим положенням рецензованого 

дослідження та поставленій меті. Заслуговують на увагу додатки до дисертаційної 

роботи, які деталізують її окремі аспекти та вдало доповнюють її зміст. 

Ознайомлення з дисертаційною роботою та науковими працями Хитрої З.М. 

переконує нас в тому, що на захист винесено дослідження, у якому вперше в 



педагогічній теорії та практиці цілісно досліджено та обґрунтовано теоретичні і 

методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування в учнів цілісної картини світу. 

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 

Послідовність викладу та доказовість положень і висновків – це ті 

характеристики, які надають дисертації цілісності, повноти й завершеності. 

В опублікованих за темою дисертації працях повною мірою викладено 

наукові положення. Зміст автореферату повністю відповідає основним 

положенням дисертаційної роботи. 

Високо оцінюючи результати рецензованого дослідження, вважаємо за 

потрібне висловити автору деякі зауваження та побажання: 

1. На наш погляд варто було б спростити теоретичний аналіз наукових 

положень, які автор розглядає у §1.1 та §1.3. 

2. Автор широко аналізує проблему підготовки майбутнього вчителя до 

формування в учнів початкової школи цілісної картини світу у працях 

українських педагогів та психологів, проте поза увагою Хитрої З.М. 

залишилися праці та досвід зарубіжних науковців. 

3. На стор. 91-93 дисертаційного дослідження Хитра З.М. робить загальний 

висновок про необхідність удосконалення професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної 

картини світу ,але при цьому дослідниця не зазначає на засадах яких 

методологічних підходів вона має відбуватися та як це вплине на 

визначення змісту, підбору форм та методів при організації 

експериментальної роботи. 

4. Часом науковець захоплюється викладом позицій вчених з досліджуваної 

проблеми без належного теоретичного аналізу, власної точки зору §1.2 та 

§ 2.2. 

5. На наш погляд бажано було б більш ґрунтовно провести теоретико-

методичний аналіз поняття «готовність до професійної діяльності». 



 



 


