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офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Шкабаріної Маргарити Андріївни 

«Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у 

процесі вивчення фахових дисциплін», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти

Актуальність обраної теми

Одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є 

гуманізація освітньої діяльності, спрямування освітнього процесу на 

формування творчої особистості майбутнього фахівця, створення умов для 

розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей.

Серед численних професійних якостей у структурі особистості вчителя 

початкової школи сучасні дослідники виокремлюють здатність до творчості 

(креативність) як одну з провідних у педагогічній діяльності. Педагогічна 

креативність учителя початкової школи розвивається упродовж усієї 

педагогічної діяльності і є вирішальним чинником його просування до 

вершин педагогічної майстерності. Тільки творчий учитель, підкреслював 

В. Сухомлинський, здатен запалити в учнях жагу пізнання, тому кожному 

педагогові необхідно розвивати креативність, що є головним показником 

його професійної компетентності.

Свідченням необхідності розвитку творчих здібностей майбутніх 

учителів початкової школи є завдання, розроблені в Державній програмі 

«Вчитель» (2002), Законах України «Про освіту» (2017), «Про вишу освіту» 

(2014), Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти» (2011), галузевій Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти (2013), Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепції «Нова українська 

школа» (2016) тощо.
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Зважаючи на вищезазначене, дисертаційна робота Шкабаріної 

Маргарити Андріївни -  досить актуальна у контексті сучасних накових 

пошуків.

Зв’язок теми із відповідними планами відповідних галузей науки

Дослідження виконане відповідно до теми науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Виховання учнівської і 

студентської молоді на ідеях миру в навчально-виховному процесі школи і 

ВНЗ» (державний реєстраційний номер 011411006025).

Доцільність дисертаційної роботи переконливо доводять визначені 

Маргаритою Андріївною суперечності:

-  між потребою ринку праці у висококваліфікованих креативних 

учителях та невідповідністю цим вимогам випускників педагогічних закладів 

вищої освіти;

-  соціальним замовленням щодо підготовки вчителів початкової школи з 

високим рівнем педагогічної креатйвності та недостатньою розробленістю 

змістово-технологічного забезпечення цього процесу у закладах вищої 

освіти;

-потенціалом дисциплін фахового циклу для розвитку педагогічної 

креатйвності та їх недостатнім використанням у педагогічній практиці.

Структура роботи

Оцінюючи дисертацію з позиції відповідності до вимог, відзначаємо 

цілісніть та логічність її структури та змісту. Робота, складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків 

(8 на 28 сторінках), списку використаних джерел (265 позицій, з них 11 -  

іноземними мовами). У роботі вміщено 21 таблицю, 18 рисунків. Загальний 

обсяг дисертації становить 279 сторінок, з яких основного тексту -  177 

сторінок. Це відповідає вимогам МОН до кандидатських дисертацій.



Найбільш вагомі наукові результати, які містяться в дисертації

1. У роботі проаналізовано стан досліджуваної проблеми в державних 

документах, що регламентують підготовку майбутніх учителів початкової 

школи та реальний стан теорії і практики формування досліджуваної 

проблеми в педагогіці й, зокрема, дидактиці вищої школи.

2. Обґрунтовано актуальність і необхідність використання дидактико- 

розвивального потенціалу дисциплін фахового циклу в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, визначено їх роль у 

процесі розвитку педагогічної креативності майбутніх фахівців.

3. На основі узагальнення наукових досліджень визначено сутність 

поняття «педагогічна креативність учителя початкової школи», 

інтерпретованого як інтегральну особистісно-професійну якість, що полягає 

у здатності до педагогічної творчості, оригінального вирішення педагогічних 

проблем, активного використання та удосконалення інноваційних технологій 

навчання, з урахуванням вікових особливостей молодших школярів та 

специфіки викладання предметів у початковій школі.

4. Послуговуючись науковими доробками та теоретичним аналізом 

науково-педагогічних джерел встановлено, що на розвиток педагогічної 

креативності впливають особистісні та ситуативні чинники, внутрішня і 

зовнішня мотивація, наявність адаптаційного рефлексу (креативний 

викладач -  креативний студент), творче середовище, усунення психологічної 

інерції студентів, формування позитивної Я-концепції, використання 

проблемних задач, евристичних прийомів, задач відкритого типу, ігор, 

розв’язування педагогічних задач під час фахової підготовки.

5. У дисертаційній роботі визначено критерії (когнітивний, 

особистісний, мотиваційно-емоційний, діяльнісний), відповідні їм показники 

та рівні розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової 

школи (адаптивний (низький), репродуктивний (середній), продуктивний 

(високий)).

6. Обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено



педагогічні умови розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін (реалізація 

дидактико-розвивального потенціалу дисциплін фахового циклу через 

наповнення їх змісту проблемними завданнями з урахуванням особливостей і 

структури педагогічної креативності вчителів початкової школи; створення 

креативного освітнього середовища для вільного самовизначення і 

актуалізації особистісного потенціалу майбутніх учителів початкової школи; 

використання креативних ресурсів інноваційних технологій у процесі 

викладання фахових дисциплін).

7. У процесі наукового пошуку розроблено структурно-функціональну 

модель розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової 

школи, що реалізується в окреслених педагогічних умовах, визначається 

соціальним замовленням суспільства та прогнозує в кінцевому результаті 

позитивну динаміку в рівнях розвитку досліджуваного феномену. Вона 

містить такі блоки: цільовий (мета), концептуальний (закономірності, 

підходи, принципи), ціннісно-мотиваційний (мотиви, потреби, інтереси), 
змістовий (навчальні дисципліни". «Теорія та методика виховання», 

«Інформаційні технології навчання», «Педагогічні технології в початковій 

школі», «Основи педагогічної креативності вчителя початкової школи»), 

організаційно-процесуальний (форми, методи, технології, засоби навчання, 

етапи, педагогічні умови), результативний (критерії, показники, рівні та 

результат).

Ступінь обґрунтованості використаних методів, отриманих результатів, 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації, їх достовірність і новизна

Аналіз дисертації Шкабаріної Маргарити Андріївни свідчить, що, 

враховуючи площину дослідження, дисертантка обрала за мету створити 

науково обґрунтовану й експериментально перевірену систему розвитку 

педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

вивчення фахових дисциплін. Орієнтація на очікувані результати



дослідження дозволила автору визначити об’єкт дослідження та його 

предмет. Чітко, логічно та концептуально сформульовані завдання 

дослідження, сутність яких висвітлює теоретико-методологічну та 

експериментально-практичну спрямованість наукової роботи.

Достовірність результатів забезпечено опорою на ідеї акмеологічного, 

особистісно орієнтованого, компетентнісного, синергетичного підходів до 

проблеми розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової 

школи; системним використанням комплексу методів дослідження, зокрема 

системного аналізу науково-методичної літератури для порівняння й 

зіставлення різних поглядів на обрану проблему дослідження; визначення 

сутності поняття «педагогічна креативність учителя початкової школи», 

обґрунтування педагогічних умов розвитку зазначеної якості; теоретичне 

моделювання з метою створення структурно-функціональної моделі 

розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи; 

узагальнення, спостереження, бесіда, інтерв’ювання, анкетування, 

тестування, самооцінювання, експертне оцінювання.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука», Рівненського державного гуманітарного університету, 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса 

Шевченка.

У перебігу дослідження здобувачем було реалізовано всі поставлені 

завдання. Вірогідність результатів дослідження, їх новизна, теоретичне та 

практичне значення досить переконливо аргументовані та не викликають 

сумнівів.

Повнота викладення основних наукових результатів в 

опублікованих працях

Аналіз публікацій Шкабаріної Маргарити Андріївни засвідчив їх 

відповідність (кількісну і якісну) вимогам до оприлюднення результатів
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кандидатського дослідження. Зокрема, серед загальної кількості робіт (17 

одноосібних наукових праць) 7 статей -  у наукових фахових виданнях 

України з педагогічних наук, 1 - у  міжнародному журналі, внесеному до 

міжнародних наукометричних баз даних; 9 - у  збірниках матеріалів науково- 

практичних конференцій.

Структура, обсяг основного тексту, оформлення дисертаційної роботи та 

автореферату відповідають нормативним вимогам. Зміст автореферату 

ідентичний змісту основних положень дисертації.

Дискусійні положення та побажання щодо змісту дисертації 

Попри загальну позитивну оцінку здійсненого Шкабаріною 

Маргаритою Андріївною дослідження, вважаємо за потрібне вказати на 

низку міркувань, що виникли в процесі рецензування дисертації і вимагають 

окремих уточнюючих пояснень.

1. При тлумаченні понять «креативність» і «творчість» (п. 1.1.) доречно 

було б здійснити їх порівняльний аналіз та представити авторське бачення їх 

взаємозв’язку.

2. Розкриваючи зміст концептуального блоку структурно- 

функціональної моделі, автор серед спеціальних принципів розвитку 

педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи виокремлює 

принцип саморозвитку. Проте, у роботі не досить чітко прослідковується 

реалізація цього принципу у розвитку зазначеної якості майбутніх фахівців.

3. Суперечливою, на нашу думку, є авторська позиція щодо специфіки 

педагогічної креативності вчителя початкової школи, схематично 

представленої на рис. 1.3 (С. 69), передусім щодо компонентів цієї специфіки 

(вікові особливості молодшого шкільного віку, специфіка викладання 

предмета у початковій школі). Доцільніше вказані компоненти представити 

як чинники, а не специфіку.

4. Бракує оцінних суджень дослідниці при висвітленні концептуальних 

поглядів деяких науковців. Огляд публікацій, дотичних до теми дослідження,
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вважаємо, треба було б подати більш критично, з авторським ставленням до 

проблем, що розглядаються.

5. У вступі (С. 18) автор наводить суперечності, що обґрунтовують 

доцільність дослідження. Однак бажано було б зазначити у висновках, чи 

вдалося здобувачу розв’язати їх у процесі дослідно-експериментальної 

роботи.

Однак, вважаємо, що виокремлені зауваження в результат 

опонентського аналізу не знижують актуальності, теоретичної і практично 

цінності проведеного дослідження як системної, цілісної, завершеної 

наукової роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота на тему «Розвиток педагогічної креативності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових 

дисциплін» -  завершена наукова праця, що має теоретичне та практичне 

значення для теорії і методики професійної освіти.

Кандидатська дисертація відповідає паспорту спеціальності 13.00.04, 

профілю спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» (пп. 9, 11, 12-14), 

затвердженого Постановою Кабінету України №567 від 24 липня 2013 р. Це 

дає підстави для присудження Шкабаріній Маргариті Андріївні, наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і 

методика професійної освіти.
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