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АкшовоУ Ольги Вжтор1вни на дисертацшне дослщження ШкабаршоТ 

МаргаритиАндрнвни «Розвиток педагопчноУ креативное™ майбутшх 

учител1в початковоУ школи у процес1 вивчення фахових дисциплш» на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагопчних наук з1 

спещальностП3.00.04 -  теор1я [ методика професшно'1 осв1ти

Актуальшсть обраног теми. Свроштеграцшш процеси, пов’язаш з

розвитком демократа та гумашстичних цшностей, актив1зацп м1жкультурноТ

взаемод!'1 та осв1тш реформи, пов’язаш з реал1защею Концепцп НовоГ

украшсько1 школи, висувають нов1 вимоги до вчителя взагал1 й вчителя

початковоУ школи в особливость Вчитель початковоУ школи отримуе

академ1чну свободу [ зможе сам обирати шлях для досягнення вимог

Державного стандарту початково'1 загально1 освгги, а це зовс1м шший

параметр шдготовленост! вчителя. Основними щнностями украшсько1

школи проголошуються ор1ентащя на учня, педагопка партнерства,

формування компетентностей, тобто на вчителя початково'1 школи покладено

вщповщальшсть розвивати творчу особистють учня, створювати сприятливу

атмосферу на уроках, розвивати Тх творч1 зд1бность Ключовою ф1гурою

реал1защ1 Концепцп Ново1 украшсько'1 школи е умотивований учитель, який

мае свободу творчост1, навчаеться впродовж життя та здатний до

педагопчних експерименпв. Визначення спшьних компетентностей, так

званих наскр1зних вмшь, до яких вщнесеш: читання з розумшням, умшня

висловлювати власну думку усно 1 письмово, критичне та системне

мислення, здатнють лопчно обгрунтовувати позицпо, творч1сть,

шщатившсть, вмшня конструктивно керувати емощями, оцшювати ризики,

приймати р1шення, розв’язувати проблеми, здатнють сшвпрацювати з

шшими людьми, тдтверджуе спрямованють реформи на творчого вчителя.

Ц1 змши в о с в т  потребують ново'1 парадигми подготовки вчител1в початково1
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школи, як1 з очевиднютю вимагатимуть вщ нього умшня нестандартно 

мислити, виробляти дивергентне ставлення до складних педагопчних 

ситуацш, приймати нестандартш р1шення та виршувати проблеми ситуаци.

•Тому вочевидь можна погодитися з автором, що у цьому контекст набувае 

актуальное^ проблема розвитку педагопчно'1 креативности яка надасть 

можливють майбутньому вчителю оригшально розв’язувати професшш 

завдання, удосконалювати процес навчання та виховання школяр!в, 

забезпечувати мотиващю на самореал1защю особистость 

Тому актуальшеть обрано'1 теми сумшв1в не викликае.

Актуальшсть проблеми належним чином доведено автором та 

вщображено в чггко сформульованому науковому апарат1 дослщження, 

котрий вщповщае вимогам щодо кандидатських дисертацш I е достатшм 

щодо розв’язання вс1х поставлених завдань, окреслених дисертантом. 

Визначена автором лопка е послщовною, вщповщае науковш проблем! та 

спрямована на системне и виршення.

Обгрунтовашсть наукових положенъ, висновшв / рекомендаций, 

сформульованих у  дисертаци забезпечуеться застосуванням гид час и 

виконання методолопУ, адекватноУ мет1 I завданням, специфод об’екта \ 

предмета дослщження. Основу п становлять методолопчш шдходи 

(акмеолопчний, особисткно ор1ентований, компетентнюний, 

синергетичний), спрямоваш на розвиток педагопчиоУ креативное^ майбутшх 

учшшйв початково'1 школи; законом1рност1 (виховний 1 розвивальний 

характер навчання, зумовлешеть навчання суспшьними потребами, 

залежшеть навчання вщ реальних можливостей студента); психолого- 

педагопчш теори розвитку та саморозвитку особистостц загальнодидактичш 

та специф1чш принципи (творчо1 сшвпращ, саморозвитку, стимулювання 

креативносп) та IX взаемозв’язок.

Обгрунтовашсть результат в шдтверджуеться застосуванням

необхщного комплексу метод1в дослщження (теоретичних, емшричних, 

метод! в математично! статистики тощо), перелк яких докладно представлено



у вступи! й частит роботи, а також шд час характеристики еташв 

педагопчного експерименту. Позитивиим е те, що методи подбрано та 

застосовано вщповщно до коикретних завдаиь дослщно-експериментального 

.»дослщження.

Слщ вщзначити лопчну i послщовну структуру дисертаци, яка мютить 

вступ, три роздши, висновки до роздшв, загальш висиовки, список 

використаиих джерел. Сформована автором джерельна база вир!зняеться 

р1зномаштшстю i достатньою структурною повнотою. Вона включае 265 

найменувань, з них 11 -  шоземними мовами, що слугуе безперечним 

доказом шформативносп та валщносп представлено!' роботи. Додатки 

належно оформлен! i представлен! на 28 сторшках дисертаци.

Достатньо широкою е експериментальна база дослщження, яка 

включае 1нститут педагопчно! освгги ПВНЗ «М!жнародний економшо- 

гуман!тарний ун!верситет iMeHi академжа Степана Дем’янчука», Р!вненський 

державний гуман!тарний ушверситет, Схщноевропейський нац!ональний 

ун!верситет iMeHi Jleci У кратки, Кременецьку обласну гумаштарно- 

педагопчну академто iMeHi Тараса Шевченка. Загалом в експерименп брали 

участь 400 студенев спещальност! 013 «Початкова осв^а». 

Експериментальна група охоплювала 195 oci6, контрольна трупа -  205 oci6.

Результати дослщження впроваджено в осв1тнш процес 

ПВНЗ «М1жнародний економко-гумаштарний ушверситет iMeHi академжа 

Степана Дем’янчука», Р!вненського державного гумаштарного университету, 

Схщноевропейського нащонального ушверситету iMeHi Jleci Укра’шки, 

Кременецько'! обласно! гумаштарно-педагопчно!' академн ¿мен! Тараса 

Шевченка.

Обгрунтовашсть наукових положень, висновюв i рекомендацш, 

сформульованих у дисертаци, забезпечуеться також апробащею результат!в 

дослщження. Дисертантка представила основн! положения свое! дисертаци 

на наукових i науково-практичних конференщях pi3Hnx piBHiB (м1жнародних,
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всеукра'шських), а також шших науково-практичних заходах (заседаниях 

кафедри) тощо.

З в ’язок теми з планами в'ьдпов'ьдних галузей науки 

Варто наголосити, що дисертацшне дослщження Шкабаршо1 

Маргарита Андрпвни викоиано вщповщно до теми науково-дослщно1 

роботи кафедри педагопки ПВНЗ «М1жнародний економко-гумаштарний 

ушверситет ¡меш академка Степана Дем’янчука» «Виховання учшвськоУ 1 

студентсько'1 молод1 на щеях миру в навчапьно-виховному процес1 школи \ 

ВНЗ» (державний реестрацшний номер 0114Ш06025).

Тему дисертащ1 затверджено вченою радою ПВНЗ «М1жнародний

економко-гумаштарний ушверситет 1меш академка Степана Дем’янчука»

(протокол №10 вщ 26.05.2016 р.) та узгоджено в М1жвщомчш рад1 з

координацп наукових дослщжень з педагопчних I психолопчних наук в

Украпп (протокол №2 вщ 23.02.2016 р.).

Наукова новизна одержаних результат'ш. У дисертацп отримано

результата, що мають важливе наукове значения для розвитку теорп 1

методики професшно1 освгги. Ми цшком погоджуемося з и основними

положениями: вперше розроблено обгрунтовано й експериментально

перев1рено педагопчш умови розвитку педагопчно'1 креативное^ майбутшх

учител1в початковоТ школи у процеш вивчення фахових дисциплш, зокрема,

реашзащю дидактико-розвивального потенщалу дисциплш фахового циклу

через наповнення Тх змюту проблемними завданнями з урахуванням

особливостей [ структури педагопчно'1 креативност1 вчител1в початково1

школи; створення креативного осв1тнього середовища для вшьного

самовизначення I актуал1защ1 особисткного потенщалу майбутн1х учител1в

початково'1 школи; використання креативних ресурав шновацшних

технологш у процеЫ викладання фахових дисциплш; розроблено

структурно-функцюнальну модель розвитку педагопчноУ креативност1

майбутшх учител1в початково'1 школи у процеа вивчення фахових дисциплш,

яка вщображае едн1сть цшьового (мета I завдання, кшцевий результат),
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концептуального (законоъпрносп, шдходи, принципи), цшшсно- 

мотивацшного (мотиви, потреби, штереси), змютового (навчальш 

дисциплши), оргашзацшно-процесуального (педагопчш умови, етапи, методи, 

технологи, форми, засобн навчання), результативного (критерп, показники та 

р1вш розвитку педагопчноУ креативност! майбутшх учител1в початковоУ 

школи) блоюв. Уточнено змют понять «педагопчна креатившсть», 

«педагопчна креатившсть вчителя початковоУ школи», «креативна 

компетентшсть». Конкретизовано критерй', показники визначення р1вшв 

розвитку педагопчноУ креативност1 майбутшх учител1в початковоУ школи. 

Набули подальшого розвитку зм!ст, форми та методи розвитку педагопчноУ 

креативное^ майбутшх учител1в початковоУ школи у контекст1 професшного 

навчання.

Практичне значения одержаних результатгв е вагомим I полягае в 

тому, що розроблений навчальний курс «Основи педагопчноУ креативноси 

вчителя початковоУ школи» може слугувати як вар1ативний компонент 

навчального плану для студенев галуз1 знань 01 «Осв1та» спешальноси 

013 «Початкова осв1та». Представлена методика розвитку педагопчноУ 

креативное^, а також методичш рекомендащУ можуть використовуватися 

викладачами педагопчних заклад ¡в вищоУ освгги для розвитку педагопчноУ 

креативное^ майбутшх учител1в початковоУ школи. Методичш розробки 

уможливлюють удосконалення змюту навчальних дисциплш «Теор1я та 

методика виховання», «1нформацшш технолопУ навчання», «Основи 

педагопчноУ творчостЬ>, «Педагопчш технолопУ в початковш школЬ>. 

Теоретичними положениями дисертацшноУ роботи можуть послуговуватися 

викладач! для розробки навчальних I навчально-методичних поабниюв, 

дидактичних матер1атв, проведения спецсемшар1в та факультативних занять 

та студенти шд час шдготовки реферат1в, курсових, мапстерських роб1т.
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Найбигьш суттев1 наукое'1 резулыпати дисертаци

1. На високому науковому р1вш на основ1 м1ждисциплшарного шдходу 

автором обгрунтовано педагопчну креатившсть майбутшх учителгв 

« початково'1 школи як актуальну проблему сучасно1 педагопчно‘1 науки та 

визначено методолопчш шдходи (акмеолопчний, особисткно оркнтований, 

компетентшсний, синергетичний) до й  реапнзацп у педагопчних закладах 

вищо'1 освгги. Автором систематизовано погляди науковщв на проблему 

сутност1 креативное^ та якостей креативног особистоеп, а також сформовано 

розумшня креативност1 як штегрально!' якост1 особистост1, що охоплюе 

комплекс взаемопов’язаних моральних, вольових, штелектуальних та 

емоцшних якостей, яю -  залежно вщ зовшшшх (середовище) та внутршшх 

чинниюв (мотиващя) та ступеня Тх прояву -  визначають здатнкть людини до 

творчост!, створення креативних продукт!в д1яльност1, вираження власно1 

шдиввдуальноеи, розв’язання наявних суперечностей та проблем.

Педагопчну креатившсть вчителя початково1 школи Маргарита

Андрнвна характеризуе як штегральну особисткно-професшну яюсть, що

полягае у здатност1 до педагопчно1 творчост1, оригшального виршення

педагопчних проблем, активного використання та удосконалення

шновацшних технологш навчання, з урахуванням вшових особливостей

молодших школяр1в та специфки викладання предмет1в у початковш школг

Автором зосереджено увагу на тому, що педагопчна креатившсть учителя

початковоУ школи виявляеться у своерщност1 професшно!' д1яльност1, а саме:

врахуванш вкових особливостей молодших школяр1в, що проявляеться у

шдбор! та оргашзацп навчальноУ та виховно'1 роботи, зважаючи на потреби та

штереси учшв; особливостях викладання предмет1в у початковш плсшл, що

знаходить вияв в оптимальному пщбор1 метод1в [ прийом1в навчання для

найбшын ефективного засвоення навчального матер1алу, його доступного

викладу, вмшням зацкавити учшв предметом, мотивувати IX до засвоення

знань; ушверсальноеи вчителя початково‘1 школи, що потребуе швидкого

переключения з одного виду д1яльност1 на шший, вмшня генерувати багато
%



щей, здатносгп оргашзовувати свою д1яльшсть для отримання найбшып 

ефективного результату тощо.

2. Цшком лопчно й доцшьно автором конкретизовано критер1У 

визначення р1вшв розвитку педагопчноУ креативное^ майбутшх учител1в 

початкових клаав, а саме: когштивний (окреслюе сукупшсть професшних 

знань майбутнього фах1вця початковоУ осв1ти), особистюний (окреслюе 

комплекс креативних якостей), мотивацшно-емоцшний (вщображае 

мотивацпо та емоцшне налаштування студента на розвиток педагопчноУ 

креативность уевщомлення УУ важливост1), д1яльшсний (представляе 

реал1защю набутих умшь студента). Розкрито змют показниюв кожного 

критер1ю та виокремлено три р!вн! педагопчноУ креативност1 майбутшх 

учите л ¡в початковоУ школи: адаптивний (низький), репродуктивний (середнш), 

продуктивний (високий).

3. У вщповщноеп до предмету дослщження, Маргаритою 

Андр1Увною розкрито поняття «фахова дисциплша» як дисциплша циклу 

професшноУ та практичноУ шдготовки, яка забезпечуе майбутнього вчителя 

базовими теоретичними знаниями та практичними навичками. Визначено 

дидактико-розвивальний потенщал фахових дисциплш для розвитку 

педагопчноУ креативность З’ясовано, що можливостями розвитку 

педагопчноУ креативное^ майбутшх учител!в початковоУ школи е 

удосконалення навичок вир1шення проблемних педагопчних ситуацш, анал1з 

типових помилок учител1в, вивчення шновацшних технологш навчання, 

методик проведения позаурочноУ, позакласноУ виховноУ роботи; розроблення 

вправ, сценар1Ув, конспекпв уроюв, презентацш, плашв роботи гуртюв, 

удосконалення мовленневоУ культури та навичок використання р1зних тишв 

мистецтв на уроках у початковш школь

4. 1нформативною, системною та алгорштшчною е спроектована 

автором структурно-функцюнальна модель розвитку педагопчноУ 

креативност1 майбутшх учител1в початковоУ школи. Вона ор1ентована на 

позитивний результат (иозитивну динамшу розвитку педагопчноУ



креативности майбутшх учител1в початково'1 школи) 1 передбачае можливють 

мошторингу та корекци цього процесу. До складу модел1 входять таю блоки: 

цшьовий, концептуальний, цшшено-мотивацшний, змютовий, оргашзацшно- 

•  процееуальний, результативний. Запропонована модель представлена як 

цш ена система, компоненти яко1 взаемопов’язаш.

5. Наукову та практичну цшшеть мають об грунтован! педагопчш 

умови ефективного розвитку педагопчноУ креативное^ майбутшх учител1в 

початковоУ школи. Позитивно, що визначення педагопчних умов базуеться 

на ретельному талЫ  психолого-педагопчно1 л1тератури та результатах 

констатувального етапу експерименту. До них вщнесеш таю педагопчш 

умови: реал1защя дидактико-розвивального потенщалу дисциплш фахового 

циклу через наповнення Ух змюту проблемними завданнями з урахуванням 

особливостей { структури педагопчноУ креативност1 вчител1в початково'1 

школи; створення креативного осв1тнього середовища для вшьного 

самовизначення I актуал1зацп особистюного потенщалу майбутшх учител1в 

початковоТ школи; використання креативних ресурс1в шновацшних 

технологш у процес1 викладання фахових дисциплш.

Позитивно слщ оцшити визначеш автором шляхи упровадження в 

осв1Тнш процес вищо'1 школи педагопчних умов розвитку педагопчно1 

креативност1 сприяли. Реалнзащя першоI педагог1чно1 умови здшснювалась 

через: використання дидактико-розвивального потенщалу навчальних

дисциплш, акцентування уваги на посилення Тх творчого компонента 

засобами шновацшного навчання, урахування специфки робота вчител1в 

початково'1 школи, особливостей прояву УхньоТ педагопчно'1 креативность 

Впровадження другоХ педагог1чног умови забезпечувало можливють 

заохочення студенив до креативних щей, надання вшьного вибору 

шформацшних ресуршв, тем для опрацювання, прийняття викладачем будь- 

яких щей, опорою на творчий доевщ шд час занять, особистюно 

ор!ентованим пщходом до кожного студента. Реал!защя третъог педагог1чноЧ 

умови вщбувалась через удосконалення зм1сту фахових дисциплш,



домшування шновацшних технолопй навчання, виб1р найбшыи ефективного 

методу для забезпечення гармоншного розвитку педагопчно'1 креативность

6. Методична пропозищя автора посилена упровадженням трьох 

«еташв розвитку педагопчио!' креативност1 майбутшх учител1в початково'1

школи. Метою початкового цтшсно-мотивацшного етапу було шдвищення 

р1вня педагопчшл креативное^ за мотивацшно-емоцшним компонентом. На 

цьому еташ надавалась перевага проблемнш та ¡гровим технолопям, 

застосовувались нетрадицшш форми оргашзаци аудиторних занять. 

Результатом проведения зазначеного етапу стало: ознайомлення студенев з 

педагопчною креатившстю, и ознаками, мюцем в систем! якостей учителя; 

готовшсть до творчост1 та сшвтворчостц засвоення знань про актуальшсть 

застосування шновацшних технолопй у майбутнш професп; позитивна 

налаштовашсть майбутшх педагопв на розвиток педагопчно1 креативность 

Основний креативно-д1ялътсний етап був спрямований на розвиток 

когштивного, особистюного та ддяльшсного компоненпв педагопчно1 

креативность тому студенти залучались до активноТ творчоТ та штелектуальноТ 

д1яльность У цей перюд надавалась перевага технологи ситуацшного навчання, 

розв’язування винахщницьких завдань, самостшна робота посилювалась 

творчими завданнями. По завершению основного етапу майбутш вчител1 

оволодиш знаниями про педагопчну креатившсть, шновацшш технологи 

навчання молодших школяр1в; посилилась мотивашя до реашзацн креативного 

шдходу в майбутнш педагопчнш д1яльность Рефлексшно-оцшний етап 

сприяв усвщомленню значения педагопчно1 креативность бажання розвивати 

и у майбутньому, осмислення власного креативного потенщалу, закршлення 

здобутих знань та вмшь; у цьому зв’язку надавалась перевага проектнш 

технолог^' навчання.

7. Автором здшснено мониторинг стану розвитку педагопчно1

креативност1 майбутшх учител1в початково'1 школи. Анагиз статистичних

даних констатувального етапу засвщчив, що для бшыпоси студенев (59%

респонденпв) характерний репродуктивний р1вень розвитку иедагопчно1
%



креативное!!, показники креативного р1вня етановлять 19,7%, адаптивного -  

21,3%. За допомогою методу математично!' статистики (х2 -  критерш 

К. ГПрсона) перев1рено однорщшеть експериментально'1 й контрольно!’ труп.

• Виокремлено таю труднопц розвитку педагопчно1 креативности студента 

недостатньо об1знаш з основними поняттями педагопчиоУ креативностц 

майбутш вчител1, хоча [ мають креативний потенщал, але не готов1 його 

реал1зовувати у педагопчнш д1яльностц у студент1в вщеутня ч1тка мотивац1я 

до здшенення педагопчно'1 творчост1 в майбутнш професп.

8. Розроблеш та апробоваш автором методичш рекомендащУ 

Грунтуються на визначених та експериментально перев1рених педагопчних 

умовах, структурно-функцюнальнш модел1 розвитку педагопчноТ 

креативное^, теоретично-методичних основах розвитку креативност1 

майбутшх учител1в. Рекомендовано розвивати вмшня педагопчиоУ 

1мпров1защУ, сприяти формуванню асертивноУ повед1нки; проводити 

трешнги, спрямоваш на актуал1защю творчого потенц1алу, штерактивш 

дискусп, крупи столи, прес-конференщУ, епшьш уроки з учителями- 

практиками, педагопчш майстер-класи, конкурси педагопчиоУ креативное^, 

«креативш бо'У»; використовувати групов1 форми робота, педагопчш кейси 

р1зного р1вня складностц застосовувати нетрадицшш форми оргашзащУ 

навчальних занять, педагопчш, рольов1 ¡гри, творч1 проекта (групов1, 

шдивщуальш), метод портфолю; упроваджувати в о евтн й  процес робоч1 

зошити з фахових дисциплш як компонента навчально-методичного 

забезпечення розвитку педагопчиоУ креативностц оргашзовувати роботу 

гуртюв, проблемних груп.

9. Важливим е те, що ефектившеть визначених педагопчних умов 

гид час упровадження структурно-функцюнальноУ модел1 п¡дтверджуеться 

змшами у показниках розвитку педагопчиоУ креативное^ шеля проведения 

формувального етапу експерименту. В експериментальнш груш студенив з 

адаптивним р1внем стало менше на 11,2 %, зменшилась юльюсть студенпв \з 

репродуктивним на 1,1 %, а юльюсть майбутшх вчшшнв продуктивного



р1вня розвитку педагопчно'1 креативност1 зросла на 12,3 %. Достов1ршсть 

отриманих даних перев1рено за допомогою критерш К. Шрсона (X2). Отже, 

усшшнють розвитку педагопчно1 креативност1 майбутшх учител1в 

«початково'1 школи у процес1 вивчення фахових дисциплш зумовлюеться 

реал1защею визначених педагопчних умов та розробленоТ структурно- 

функцюнально1 модель Це свщчить про перевагу запропонованих шновацш I 

пщтверджуе висунуту нами гшотезу дослщження.

Повнота еикладу резулътатгв в опублжованих працях 

Основш результата дослщження висвгглено в 17 публшащях автора: 7 

статтях у наукових фахових виданнях УкраТни; 1 -  у м1жнародному журнал 1, 

внесеному до м!жнародних наукометричних баз даних; 9 публшащях 

матер1ал1в конференцш.

Зауваження I побажання

Разом {з позитивною оцшкою змюту дисертацн, р1вня и виконання, 

вважаемо за необхщне висловити деяю зауваження [ окреслити коло питань, 

яю потребують додаткових роз’яснень з боку дисертанта:

1. У дисертац11 надано достатньо глибокий анагпз теоретичних засад 

дослщження проблеми розвитку педагопчноТ креативност1 майбутшх учител1в 

початково'1 школи, сутностг та структури основного поняття, обгрунтування 

педагопчних умов тощо. У той же час у пщроздш 1.1. «Концептуальш засади 

розвитку педагопчноТ креативностЬ) переважае описовий характер викладу 

матер1алу, недостатньо висв1тлена особиста позищя автора щодо 

представленого матер1алу, бшышсть абзащв починаеться \з пр1звища науковця.

2. Автором поданий р1зноб1чний анашз фахових дисциплш та Ух 

потенцшш можливост! щодо розвитку педагопчноТ креативност1 майбутшх 

учител1в початково’Т школи. Водночас недостатньо розкрито можливосп 

навчальних практик, призначення яких полягае у посиленш осв1тнього ефекту 

фахово'Т дисцишпни, вони взаемопов’язаш за сво'Тми завданнями та змютом та 

важлив1 у формуванш у студенев дослщжувано'Т якостг

3. Представлен! автором педагопчш умови е щкавими та



вщповщними щодо розвитку педагопчнсл креативное^ майбутшх учител1в 

початково'1 школи. Бажано було б, щоб методична пропозищя вщображала б 

кожну з педагопчних умов. У то же час характеристику методичного 

* забезпечення друго'1 педагопчноУ умови «створення креативного осв1тнього 

середовища для вшьного самовизначення 1 акту&шзацп особистюного 

потеищалу майбутшх учител1в початково!' школи» слщ було б посилити.

4. У дисертацн надано теоретичний анал1з потенцшних можливостей 

шновацшних технолопй навчання для розвитку педагопчно! креативное^ 

майбутшх учите л ¡в початково1 школи, в той же час бажано було б детальшше 

у пор1внянн! розглянути яким чином вони реал1зувалися у процес1 вивчення 

р1зних фахових дисциплш.

5. У цшому додатки до дисертацн р1знопланов1, але в них, на жаль, 

недостатньо представлен! матер1али експерименту, продукта д!яльност1 

самих студенев, що могло би шюструвати конкретш особисткно-професшш 

та творч1 досягнення майбутшх учител1в початково1 школи; розробки 

конкретних занять та змютове наповнення методики реал1зацн педагопчних 

умов. Бшьш широко можна було би презентувати також по тексту приклади 

1з розробленого автором навчально-методичного забезпечення.

6. Оскшьки засоби шформацшно-комушкацшних технолопй е тими 

чинниками, що створюють необхщш передумови для виникнення 

внутр1шньо1 мотиваци д1яльност1 особистоси в умовах комп’ютерного 

навчання, а дисциплина «1нформацшш технологи навчання» включена 

автором до змктового блоку модел1, слщ висловити иобажання бшьш 

детально розкрити особливост1 застосування 1КТ у ироцес! вивчення фахових 

дисциплш.

Висловлеш побажання, зауваження не знижують науково! цшност1

дисертащь Проведене дослщження не охоплюе вс1х аспекпв порушено1

проблеми. Подальшого наукового пошуку потребуе розв’язання проблем

розвитку педагопчно1 креативное^ майбутшх учител(в у процесс науково-

дослщноУ д1яльност1 та практично!' шдготовки.
%



ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Дисертацшна робота «Розвиток педагопчноУ креативное™ майбутшх 

учител1в початково1 школи у процеа вивчення фахових дисциплш» е

самостшним, структурно завершеним дослщженням, в якому отримано нов1 

науково обгрунтоваш теоретичш [ практичш результати в галуз1 теорй \ 

методики професшноТ осв1ти, що в сукупносп е суттевими для теорй' [ 

практики розвитку педагопчно'Т креативност1 майбутшх учител1в початковоТ 

школи.

Кандидатська дисертащя вщповщае паспорту спещальноей 13.00.04 -  

теор1я { методика професшноТ осв1ти, профипо спещагнзованоТ вчено'Т ради 

К 35.874.03, вимогам пункив 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступешв [ присвоения вченого звання старшого наукового сшвробшшка», 

затвердженого постановою Кабшету Мшютр1в Укра'Тни вщ 24.07.2013 р. 

№567, а н автор, Шкабарша Маргарита Андрнвна, заслуговуе присудження 

наукового ступеня кандидата педагопчних наук 31 спешальност1 13.00.04 -  

теор1я [ методика професшноТ освгги.

27 лютого 2018 року

Доктор педагопчних наук, професор,


