
 
                                                                      ВІДГУК  
офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника  Мартиненко Валентини Олександрівни на дисертаційну 
роботу  Гнатенко Катерини Ігорівни «Методика роботи над 
характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в 
початковій школі»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська  мова). 

   

Актуальність теми виконаної роботи 
 У контексті пріоритетних положень чинного Державного стандарту 

початкової загально освіти  загальної та вимог  Типових освітніх  програм для 1-

2 і 3-4 класів закладів загальної середньої освіти посилюється увага  до методики 

навчання читання на засадах компетентнісного підходу, яка має  передбачати 

функціональні цілі, пов’язані із застосуванням набутих  учнями читацьких 

навичок у життєвих ситуаціях, практичному досвіді. 
    Відповідно до змісту зазначених вище  чинних державних документів, 

помітне місце у багатогранному процесі освоєння змісту художніх текстів 

учнями 3-4 класів займає робота над характеристикою образу-персонажа.   

Одним з нерозв’язаних протиріч сучасної  методики навчання читання є, з 

одного боку, задекларована увага  вітчизняних  дослідників до різних аспектів 

читацької діяльності, у т.ч. формування в учнів  умінь характеризувати образ-

персонаж у художньому творі, відображення цих питань у  чинних нормативних 

державних документах, розроблення відповідного методичного інструментарію, 

а з іншого – зниження якості читання,  недостатній рівень повноцінного 

сприймання, розуміння змісту літературних текстів, у т.ч. художніх образів  

більшістю учнів, недостатня реалізація державних програмових вимог, фахових 

методик у підручниковому матеріалі, на що робить акцент у своєму дослідженні 

К. І. Гнатенко. 

Тому звернення дисертантки до проблеми розроблення  методики роботи 

над характеристикою образу-персонажа в курсі літературного читання в 

початкових класах, яка на сьогодні не достатньо розглянута у вітчизняній 

педагогічній науці, є актуальним і своєчасним. 



  Актуальність теми роботи підтверджується її зв’язком з проблематикою 

наукових досліджень вишу – вона є складником комплексної наукової теми 

факультету  філологічних дисциплін у початковій школі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та 

методика викладання філологічних дисциплін у початковій школі» (РК № 

0114U003934). 

Проведена експертиза виконаних завдань дала змогу окреслити найбільш 

вагомі наукові результати дослідження: 
-грунтовне розкриття  ґенези художнього образу у філософських, 

психологічних, літературознавчих джерелах; окреслення його визначальних рис, 

обґрунтовування, уточнення  сутнісних характеристик, особливостей  

функціонування, базових понять «образ», «художній образ», «персонаж», 

«персонаж художнього твору», «герой» та ін.; 

-узагальнення й систематизація  образів-персонажів  творів вітчизняної 

та зарубіжної дитячої літератури різних часових періодів – від кінця ХУ111 ст.. 

до сьогодення, у т.ч. їх розмаїття, динаміка розвитку за жанрово-родовими 

ознаками та тематичною спрямованістю творів; 

-спираючись на класичну методику літературознавчого аналізу образу-

персонажа в художній літературі за основними параметрами (інтродукція 

персонажа, словесний портрет, мовленнєва характеристика, опис вчинків і 

авторське ставлення), К. І. Гнатенко аргументовано екстраполює  вихідні позиції 

такого аналізу на твори дитячої літератури і визначає специфічні  ознаки її 

образної системи, що стало важливим підґрунтям під час розроблення 

концептуальних засад експериментальної методики роботи над 

характеристикою образу-персонажа в початкові школі;  

 -розкриття типових труднощів повноцінного усвідомлення молодшими 

школярами змісту художніх творів  та особливостей сприймання персонажів, 

які, зокрема, дали імпульс для обґрунтування й реалізації нових методичних 

підходів під час роботи над характеристикою-образу-персонажа.  

-грунтовний аналіз змісту підручників з літературного 

читання(текстового матеріалу та апарату орієнтування) для учнів 2-4 класів 



шкіл з українською мовою навчання(автор О. Я. Савченко) та російською мовою 

навчання (автори І. Лапшина, Т. Попова), в результаті якого було виокремлено 

типові групи персонажів у фольклорних,  та літературних творах, зроблено 

висновки щодо повноти представлення у методичній системі роботи над 

художніми творами характеристики образів-персонажів;  

на основі аналізу навчально-методичного забезпечення, накопичення 

емпіричного матеріалу,  у ході проведеного констатувального експерименту  

визначено й  обґрунтувано рівні сприймання  і розуміння учнями 2-4 класів 

художніх творів (за класифікацією рівнів сприймання М. Воюшиної та  рівнів 

розуміння Н. Морозової); 

-обґрунтовано концепцію та методику експериментального навчання, 

розроблено продуктивну  типологію  вправ і завдань, визначено  ефективність 

експериментальної методики за якісними й кількісними показниками рівнів 

розуміння учнями образів-персонажів, здатністю школярів будувати розгорнуті 

зв’язні словесні характеристики героїв твору за змістом прочитаного з 

використанням доречних образних слів, висловів, емоційно-оцінної лексики. 

 

Нові факти, одержані здобувачем. 
Розкрито типологію образів-персонажів, представлених у чинних 

підручниках з літературного читання для початкової школи; 

На основі проведеного констатувального етапу дослідження виявлено і 

підтверджено кількісними показниками, що значний масив респондентів  

(близько 70% з числа опитаних), характеризуються неповнотою сприймання і 

розуміння художніх образів літературного твору і застосовують власні 

інтерпретації щодо уявлення  персонажів, мотивів їхніх  вчинків, що виходять за 

межі еквівалентних; 

     Автором доведено, що повнота осмислення молодшими школярами 

художнього твору, у т.ч. сприймання і розуміння героя твору залежить  не  лише  

від індивідуальних і вікових особливостей учнів, рівня соціального досвіду 

дитини, але і ступеня керівництва цим процесом з боку вчителя; характеристик 

власне тексту: серед іншого - обов’язкове   представлення у текстах структурних 



компонентів образу-персонажа: наявність портретів дійових осіб, визначених 

автором або іншими персонажами, рис характеру, мовлення, опис вчинків і т. ін.. 

Виявлені у процесі дослідного навчання рівні сприймання й розуміння 

учнями 3-4 класів художнього твору й образу-персонажа зокрема, дають 

підстави для висновків, що процеси повноцінного  розуміння змісту 

літературних творів для  молодших школярів об’єктивно є складними. 

Емпірично-доказові результати (сс.164-167) засвідчують, що на завершенні 

навчання у початковій школі абсолютна більшість дітей  не досягають рівнів 

розуміння підтексту, а також ідеї. Наведені у роботі К. І. Гнатенко  якісно-

кількісні показники підтверджують зменшення відсотка таких дітей за умови 

спеціально організованого навчання. 

     Оцінюючи ступінь обґрунтованості використаних методів,  а також 
отриманих результатів і положень дисертації, зазначимо, що вона 

забезпечується структурою роботи у форматі трьох розділів і восьми підрозділів,  

яка відображає логіку і послідовність дослідження. Формулювання основних 

положень наукового апарату дисертації – об‘єкта, предмета, мети, гіпотези дає 

системне уявлення про обраний аспект роботи, її теоретичні засади, 

простежується взаємозв’язок між метою дослідження і дослідницькими 

завданнями.   

 У роботі застосовано адекватні її меті і завданням методи дослідження 

(теоретичні, емпіричні, експериментальні). 

Обґрунтованість і вірогідність одержаних наукових результатів і 

висновків дисертації забезпечується також використанням зібраної джерельної 

бази (261 одиниця), широким упровадженням розробленої методики роботи  у 

шкільну практику.  

Аналіз філософських, психолого-педагогічних, психолінгвістичних, 

літературознавчих  наукових джерел засвідчив, що дисертантка розглядає роботу 

над характеристикою образу-персонажа у міждисциплінарному аспекті, що 

виправдано складністю досліджуваного феномена. Відповідно до цього, 

висловлюємо думку, що наукові положення, висновки, використані методи, 



узагальнені твердження дисертації  К. І. Гнатенко є достатньо 

аргументованими. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 
Завдяки ретельному  опрацюванню поставлених завдань дослідження та 

репрезентативної джерельної бази, К. І. Гнатенко  вдалося докладно і різнобічно  

висвітлити  теоретичні і практичні напрацювання, що  стосуються обраної 

теми.  

Науковою квінтесенцією рецензованої дисертаційної роботи є 

розроблення й апробація методики формування вмінь характеризувати образ-

персонаж художнього твору на уроках літературного читання в початковій 

школі,  яку вирізняє належний психологізм заявлених наукових позицій. 

Спираючись на провідні психологічні теорії, автор  вибудовує дослідне навчання  

з урахуванням   особливостей сприймання й розуміння  молодшими школярами 

змісту творів і художніх образів зокрема. З опорою на вікові й індивідуальні 

особливості сприймання молодших школярів К. І. Гнатенко конструює і реалізує 

типологію вправ і завдань: аналітичні, творчо-конструктивні та 

зображувального характеру, а також добирає оптимальні методи і прийоми 

роботи над художнім твором. Вважаємо такий підхід перспективним для  

розвитку обраного наукового напряму. 

      Як засвідчують надані дисертанткою у додатку М  довідки про 

впровадження, результати дисертаційного дослідження належним чином 

апробовані і широко впроваджені в освітню практику. Зокрема, основні 

положення і результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на  

міжнародних конференціях, у т.ч. за кордоном (міста Люблін і Тбілісі) і 

конференціях всеукраїнського рівня.  

Зауваження і побажання. 
1. Визначені у вступі  завдання дослідження,  які відносяться до другого і 

третього розділів дисертації,  у поданому формулюванні не повною мірою  

розкривають логіку дослідницького пошуку, хоча у тексті дисертації  вона 

простежується очевидно. 



     2.Досить категоричними виглядають висновки дисертантки  (розділ 2.2) 

про те, «що добір і послідовність розташування творів у підручниках з 

літературного читання не передбачають  дотримання принципу поступового 

ускладнення подання образів-персонажів, а в 2 класі  представлено, наприклад, 

лише одне завдання на виявлення  емоційного стану читача» ( с.107). 

У контексті сказаного хочемо пояснити.  У  підручниках О. Я. Савченко 

«Літературне читання» для 2-4 класів після опрацювання кожного жанрово-

тематичного розділу  систематизовано різні завдання на розуміння й 

узагальнення учнями  їх змісту з поступовим нарощенням ступеня ускладнення, 

у т. ч. з-поміж інших передбачена постійна рубрика «Висловлюю своє 

ставлення», до якої вміщено, наприклад, такі завдання і запитання: «Які почуття 

слід передати, читаючи твір….?», «Знайди рядки, які передають…..З яким 

почуттям ти їх читатимеш?» «Вчинки яких персонажів викликають у тебе 

захоплення?», «Чи знайомі тобі почуття, що переживала дівчинка? Розкажи»,  

Які з прочитаних рядків викликали у тебе співчуття, а які – здивування?» та 

інші.(приклади завдань і запитань наведено  з підручника для 2 класу). 

3.У підрозділі 3.3. «Результати експериментальної роботи» потребує, на 

нашу думку, додаткових коментарів та уточнення  вживання поняття «рівень 

смислового розуміння учнями твору». Під час якісної характеристики цього рівня 

К. І. Гнатенко  переважно обмежується описом розуміння учнями лише тих 

показників, які стосуються образу-персонажа, тоді як смислове розуміння 

твору передбачає значно ширший вияв показників розуміння (наприклад, 

значення переважної більшості слів, словосполучень у тексті, смислову 

здогадку, встановлення смислових  зв’язків між частинами тексту, причино-

наслідкових зв’язків, визначення основного смислу твору, свідоме і досить повне 

відтворення змісту прочитаного  та ін.). 

4. У тексті дисертації здобувачка припускається окремих неточностей у 

назві нормативних документів. Так, зокрема, неточно називає затверджену МОН 

України  навчальну програму  з літературного читання: «Державна програма 

освіти»(с.18) замість «Літературне читання. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 2-4 класи (зі змінами). 2015. 



 


