
  



Для розкриття теми дослідження О. О. Андрющенко обрала оптимальну 

структуру роботи, котра не переобтяжена зайвою інформацією. 

Так, у першому розділі «Теоретико-методологічні основи розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти» обґрунтовано методологічні орієнтири наукового пошуку, 

схарактеризовано авторську позицію щодо змісту та структури рефлексивних 

умінь учителя початкових класів, вдало подано аналіз досвіду, зокрема 

вітчизняного, європейського освітнього простору та країн глобалізаційного 

світу (Канади, США, Китаю) з досліджуваної проблеми.   

Нам особливо імпонує той факт, що в першому підрозділі першого 

розділу здобувачка ґрунтовно аналізує сутність педагогічної рефлексії у 

філософському, психологічному та педагогічному аспектах та вважаємо 

вдалим узагальнення наукових напрацювань учених у табл. 1.1. (с. 32), 1.2. 

(с. 48-49), 1.3. (с. 61-63). Звертаємо увагу на висновок до цього підрозділу, де 

авторка наголошує, що педагогічна рефлексія вчителя початкових класів має 

свої відмінності, пов’язуючи її з особливостями становлення психологічних 

процесів у молодших школярів, упровадженням ідей дитиноцентризму, 

педагогіки партнерства, системи загальнолюдських цінностей, створенням 

розвивального освітнього середовища, організацією навчання на основі 

компетентнісного та особистісного підходів, розвитком предметних і 

ключових компетентностей у взаємозв’язку з наскрізними вміннями.  

Звернемо увагу на оригінальність висвітлення змісту і структури 

рефлексивних умінь учителя початкових класів у другому підрозділі першого 

розділу. Особливий інтерес представляє подана авторкою класифікація 

рефлексивних умінь учителя початкових класів, а саме: за  механізмами 

рефлексивної діяльності, сферою спрямованості рефлексії (інтелектуальні, 

особисті, ретроспективні, перспективні), часовими параметрами (ситуативні, 

ретроспективні, перспективні), та відповідно до трудових функцій педагога, 

які висвітлені в Державному стандарті вчителя початкових класів.  



Вважаємо вдалою логіку доведення змісту і структури рефлексивних 

умінь через висвітлення таких конструктів, як «мета-інтегральність 

рефлексивних умінь», «педагогічна рефлексія як мета-діяльність», 

«педагогічна рефлексія як мета-компетентність». Такий підхід дозволяє 

авторці зробити висновок, що рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

є структурним компонентом педагогічної рефлексії.  

У другому розділі дисертаційного дослідження «Науково-методичні 

засади розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів» 

представлено всебічно вивірене модальне уявлення про процес розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти, а також вдало подано детальну характеристику 

педагогічних умов, а саме: 1) цілеспрямований розвиток мотивації та 

ціннісного ставлення вчителів початкових класів до здійснення рефлексивної 

діяльності; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти; 3) 

створення рефлексивного середовища в закладі післядипломної освіти 

шляхом упровадження рефлексивних методів навчання, що є предметом 

дослідження. 

Вважаємо цей розділ своєрідною «родзинкою» дисертаційного 

дослідження, оскільки він має практико-орієнтований характер і містить таку 

ідею здобувачки: стратегію і тактику дій викладача-експериментатора в 

системі післядипломної педагогічної освіти осмислювати через призму не 

тільки розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів, а й 

формування їх здатності до здійснення рефлексії здобувачами початкової 

освіти. Підтвердженням цієї думки є практична значущість роботи: 

авторський спецкурс «Розвиток рефлексивних умінь учителів і учнів 

початкової школи»; тренінг «Розвиток рефлексивних умінь молодших 

школярів в освітньому просторі Нової української школи» та майстер-класи 

«Рефлексивна діяльність учителя початкових класів», «Як навчити думати 

рефлексивно» тощо. 



Третій розділ «Експериментальна перевірка ефективності педагогічних 

умов розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти» присвячений опису організації та 

перебігу експериментального дослідження, а також висвітленню динаміки 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів за його 

результатами, що є підтвердженням ефективності запропонованих 

здобувачкою педагогічних умов. 

До зазначеного надаємо ще й таке: О. О. Андрющенко правильно 

використала методи математичної статистики у зв’язку з моніторингом 

сформованості рефлексивних умінь учителів початкових класів відповідно до 

визначених критеріїв (мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-

діяльнісного). Заслуговують на увагу запропоновані авторкою діагностичні 

методики, оформлення результатів дослідження у вигляді таблиць, схем, 

гістограм. 

Цінним є те, що порівняльний аналіз результатів, отриманих у процесі 

експериментальної роботи, підтвердив ефективність педагогічних умов, які 

забезпечують розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти. 

Обсяг і зміст дисертації дозволяють зробити висновки про самостійність 

дослідження, його високий науковий рівень, професійну зрілість.  

Виклад матеріалу в дисертаційній роботі логічний та послідовний, має 

науковий характер та прикладне значення. Текст дисертації є завершеним і 

цілісним.  

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням 

дисертації, які з достатньою повнотою відображено в публікаціях авторки, що 

цілком відповідає встановленим вимогам. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

Позитивно оцінюючи дисертацію, висловимо окремі міркування, що 

вимагають уточнень і пояснень. 



1. На нашу думку, не досить коректним є вживання конструкту 

«теоретико-методологічні основи» в назві першого розділу дисертації, 

достатньо було б сформулювати так: «Теоретичні засади розвитку 

рефлексивних умінь…». 

2. Не погоджуємося з назвою першого підрозділу розділу 1, оскільки 

в ньому описано не наукові підходи (як зазначено на сторінці 18) до розуміння 

сутності педагогічної рефлексії, а проаналізовано її теоретичні основи на 

філософському, психологічному та педагогічному рівнях, що цілком 

правомірно відповідає першому завданню дослідження. Наукові підходи 

обґрунтовані здобувачкою в розділі 2 підрозділі 2.1, де представлено 

структурно-функціональну модель. 

3. Вважаємо, що процес експериментального дослідження, поданий 

авторкою дисертації в підрозділі 3.1, був би значно переконливішим, якби до 

нього додати практичну частину підрозділів 2.2, 2.3 і 2.4, зокрема реалізацію 

кожної з педагогічних умов на певному етапі.   

4. Робота значно б виграла і набула ознак ще більшої практичної 

спрямованості за умови висвітлення О. О. Андрющенко таких форм і методів 

навчання, як рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, рефлексивне 

повернення, рефлексивна дискусія, рефлексивний полілог, рефлексивна 

інверсія, рефлексивний щоденник, розкривши особливості їх упровадження в 

досвіді післядипломної педагогічної освіти. На жаль, здобувачка в роботі 

обмежилася тільки їх теоретичним обґрунтуванням. 

Водночас вважаємо, що вказані зауваження та побажання мають 

дискусійний характер і не знижують загальної позитивної оцінки дослідження 

АНДРЮЩЕНКО Олени Олександрівни. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». 

На основі вивчення поданої роботи можна дійти висновку, що 

дисертаційна робота Андрющенко Олени Олександрівни «Розвиток 

  



 


