
  



освітнього простору; необхідністю опанування вчителями початкової школи 

механізмів актуалізації рефлексивної педагогічної діяльності, що є одним з 

критеріїв оцінювання професійної компетентності відповідно до чинного 

професійного стандарту, і нерозробленістю організаційно-методичних засад 

підготовки їх до цього в системі вищої професійної та післядипломної освіти.  

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР в 

межах науково-дослідної теми «Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього 

процесу у системі неперервної освіти» (ДР № 0113U007511), одним з виконавців 

якої є автор. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень і висновків, 

поданих у дисертаційному дослідженні забезпечується аналізом теоретичного 

матеріалу на достатньому рівні, широтою й різноманітністю опрацьованої 

здобувачем джерельної бази, яка охоплює 290 найменувань, застосуванням 

комплексу методів наукового пошуку та апробацією результатів наукової 

розвідки. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблено й 

апробовано комплекс педагогічних умов, що забезпечують успішність 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкової школи в системі 

післядипломної педагогічної освіти: 1) цілеспрямований розвиток мотивації та 

ціннісного ставлення вчителів початкових класів до здійснення рефлексивної 

діяльності, що забезпечується врахуванням особливостей їх мотиваційної 

сфери, актуалізацією мотиваційних механізмів, партнерською взаємодією всіх 

суб’єктів освітнього процесу, опорою на професійний досвід та його 

осмисленням; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти завдяки 

включенню до освітньо-професійної програми курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи системи заходів, спрямованих на формування 

інформаційної основи та розвитку всіх типів їх рефлексивних умінь; 3) 

створення рефлексивного середовища в закладі післядипломної освіти 

шляхом упровадження рефлексивних методів навчання та розбудови 



рефлексивного предметно-просторового, інформаційно-змістового, 

комунікативно-діяльнісного й особистісного його компонентів. Презентовано 

авторську структурно-функціональну модель розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти; 

уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії розвитку 

рефлексивних умінь («рефлексія», «педагогічна рефлексія вчителя початкових 

класів», «рефлексивні вміння вчителя початкових класів»); критерії 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний та операційно-діяльнісний), показники 

та рівні розвитку рефлексивних умінь учителя початкових класів; 

удосконалено організаційно-методичні засади післядипломної освіти вчителів 

початкових класів на основі впровадження рефлексивних форм (спецкурс, 

тренінги, рефлепрактикум, майстер-класи) і методів навчання (рефлексивна 

пауза, рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, 

конструювання, схематизація, об’єктивація, рефлексивне повернення, 

рефлексивна дискусія, рефлексивний полілог, рефлексивна інверсія, 

моделювання проблемних педагогічних ситуацій, рефлексивний щоденник). 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його результати 

створено, апробовано та впроваджено в процес післядипломної педагогічної 

освіти на основі наскрізної проблемної лекції «Педагогічна рефлексія як чинник 

професійного розвитку вчителів початкових класів», спецкурсу «Розвиток 

рефлексивних умінь учителів і учнів початкової школи»; тренінгу «Розвиток 

рефлексивних умінь молодших школярів в освітньому просторі Нової 

української школи», майстер-класів («Рефлексивна діяльність учителя 

початкових класів», «Як навчити думати рефлексивно»), науково-методичних 

семінарів та вебінарів («Рефлексія як засіб самопізнання та саморозвитку 

молодшого школяра», «Рефлексія як механізм професійного розвитку вчителя 

початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку»), мотиваційного тренінгу та 

рефлепрактикуму, заходів з науково-методичного супроводу й підтримки 

вчителів у професійних спільнотах під час курсів підвищення кваліфікації 

учителів початкових класів та в міжкурсовий період. 



Прогностичний потенціал дослідження визначається можливістю 

використання теоретичних положень, науково-методичних матеріалів, 

джерельної бази в процесі підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

у закладах післядипломної освіти. 

Аналіз змісту дисертаційного дослідження. У вступі дисертаційної 

роботи (с. 19-26) дисертанткою коротко викладено обґрунтування 

актуальності теми; вказано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет, методи, джерельну базу 

дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів. 

У першому розділі дисертації (п. 1.1. с. 27-71 ) здійснено ретельний 

аналіз наукових основ розуміння сутності рефлексії, педагогічної рефлексії, 

педагогічної рефлексії вчителя початкових класів, висвітлено особливості 

професійної діяльності вчителя початкових класів, окреслено концептуальні 

засади організації освітнього процесу в умовах Нової української школи, що 

дало підстави для авторського визначення педагогічної рефлексії вчителя 

початкових класів як складного особистісно-професійного утворення, що 

забезпечує процес відображення, аналізу та перетворення фахівцем 

інтелектуальної, особистісної, професійно-предметної й комунікативної сфер 

його діяльності та детермінує її ефективність.  

На підставі загальнонаукового розумінні сутності поняття «вміння», а 

також змісту педагогічної рефлексії вчителя початкової школи Оленою 

Олександрівною запропоновано авторське визначення феномену «рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів», а саме: особистісно-професійного 

утворення, системи усвідомлених дій та операцій, що спрямовані на аналіз 

діяльнісної, інтелектуальної, особистісної, комунікативної сфер його 

професійної активності для розв’язання ним полімодальних проблемних 

професійних ситуацій (с. 83). Заслуговує на увагу виокремлення дисертанткою 

механізмів рефлексивної діяльності вчителя початкових класів як способів 

рефлексивних дій; класифікація та характеристика рефлексивних умінь на 



підставі механізмів рефлексивної діяльності, за сферою спрямованості 

рефлексії, за часовими параметрами та на основі трудових функцій відповідно 

до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» до кожної трудової функції (60 умінь). 

У другому розділі (с. 111-179) дисертанткою розроблено авторську 

структурно-функціональну модель (с. 117), що системно презентує логіку 

формувального впливу; визначено та обґрунтовано педагогічні умови 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти. 

Реалізація першої педагогічної умови – розвиток мотивації та ціннісного 

ставлення вчителів початкових класів до рефлексивної діяльності 

забезпечувалася урахуванням в освітньому процесі особливостей 

мотиваційної сфери вчителя як дорослого здобувача освіти; організацією 

освітньої діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації, впровадженням 

активних методів навчання, створенням рефлексивного середовища. 

Реалізація другої педагогічної умови – оновлення змісту післядипломної 

педагогічної освіти – забезпечувалася включенням до освітньо-професійної 

програми курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи:  наскрізної проблемної лекції, авторського спецкурсу, тренінгів, 

рефлепрактикуму, семінарів, вебінарів, майстер-класів у курсовий та 

міжкурсовий періоди. 

Реалізація третьої умови – створення рефлексивного середовища в 

закладі післядипломної освіти шляхом упровадження в практику освітнього 

процесу рефлексивних методів навчання – передбачало розбудову його 

структурних компонентів та їх наповнення рефлексивним змістом, що 

відображує системне бачення дисертанткою реалізації означеної умови. 

Створення рефлексивного середовища передбачає наскрізне застосування 

рефлексивних методів, таких як: рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, 

аналіз послідовності дій, категоризація, конструювання, схематизація, 

об’єктивація, рефлексивне повернення; рефлексивна дискусія; рефлексивний 



полілог; рефлексивна інверсія; моделювання проблемних педагогічних 

ситуацій з власного досвіду, рефлексивне слухання, рефлексивний щоденник, 

написання есе тощо. 

У третьому розділі (с. 182-222) дисертанткою описано хід та аналіз 

експериментальної роботи, детально обґрунтовано діагностичний 

інструментарій, здійснено ґрунтовний аналіз результатів контрольного етапу, 

які засвідчили ефективність впроваджувальних формувальних заходів.  

Висновки в дисертації стисло й чітко відображують основні положення 

дисертаційного дослідження.  

Основні наукові положення й результати дослідження викладено в 

19 друкованих працях здобувача, з них: 1 – розділ у монографії, 6 – статті в 

наукових фахових виданнях України (з яких 2 входять до міжнародних 

наукометричних баз), 2 – статті в зарубіжних наукових виданнях (з яких 1 

входить до міжнародних наукометричних баз), 8 – матеріали конференцій, 2 – 

навчально-методичні видання. 

У цілому позитивно оцінюючи представлені в дисертації 

О.О. Андрющенко результати дослідження, вважаємо за доцільне висловити 

декілька зауважень до змісту роботи:  

1. Перший розділ дисертації дещо переобтяжений у змістовому плані. 

2. На наш погляд, недостатньо схарактеризовано заходи щодо розвитку 

ціннісного ставлення вчителів до рефлексивної діяльності. 

3. Вважаємо, що в міжкурсовий період доцільно було б більше 

використовувати можливості дистанційного навчання. 

4. Уточнення потребують заходи щодо розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів відповідно до трудових функцій, зазначених у 

професійному стандарті.  

Проте, зроблені зауваження та побажання не впливають на загальний 

високий науковий рівень дисертації, не є принциповими, не піддають сумніву 

  



 


