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Актуальність  обраної  теми.  Центром  біфуркації  навчання  в  початковій 

школі  у  світлі  реалізації  Державного  стандарту  початкової  освіти,  що 

забезпечує  реалізацію  Концепції  Нової  української  школи  мас  стати  всебічний 

розвиток  особистості,  яка  прагне  до  самовдосконалення  і  навчання  упродовж 

життя.  Важливим  у  цьому  контексті  є  реалізація  формули  Нової  школи,  яка 

передбачас  не  тільки  опанування  учнями  знаннями,  а  й  навчання  їх 

застосовувати,  формуючи  у  них  життєві  компетентності ,  так  потрібні  для 

успішного  самотворення,  формування  чітко  визначених  життєвих  орієнтирів. 

Тому  Концепція  Нової  української  школи,  на  сьогодні,  є  одним  із 

наймасштабніших  та  найглибинніших  освітніх  проектів  в  Україні,  в  якому 

акцентовано  на  сучасному  випускникові,  здатного  швидко  й  ефективно 

адаптуватися  до  мінливих  життєвих  ситуацій,  визначаючи  пріоритетні  завдання 

й  мету,  креативно  мислити,  обґрунтовувати  позицію,  виявляти  і  формулювати 

проблеми  й  шукати  шляхи  їх  вирішення,  співпрацювати  в  команді  тощо. 

Одним  із  шляхів  вирішення  фундаментальної  мети  загальної  середньої 

освіти  є  реалізація  розвивальнопродуктивного  інтегративного  підходу  у 

навчання,  який  сприятиме  розвитку  холістичного  мислення  в  учнів  початкових 

класів,  умінь  у  здійсненні  аналітикосинтетичних  операцій,  структуруванні  й 

систематизації  фактів,  явищ,  подій,  прогнозуванні  й  оцінці  результатів, 

обмірковуючи  альтернативні  шляхи  розв 'язання  завдань,  починаючи  з 

початкової  школи. 

Найбільш  перспективним  і  цілеспрямовано  організованим  середовищем 

для  успішного  здійснення  цього  процесу  була  і  залишається  система 

післядипломної  педагогічної  освіти,  здатна  створити  умови  для  систематичного 

її  безперервного  процесу  підготовки  вчителів  початкових  класів  до 

інтегрованого  навчання  молодших  школярів.  Тому  заявлене  дослідження  є  не 

тільки  актуальним,  але  й  актуально  перспективним. 

Ступінь  обгрунтованості  наукових  положень,  висновків  і 

рекомендацій,  сформульованих  у  дисертації 

Обґрунтованість  наукових  положень,  висновків  і  рекомендацій, 

сформульованих  у  дисертації ,  підтверджуються  результата 

здійсненого  О.  В.  Муращепко,  і  в  цілому  не  викликають  сумнії 



 

Текст дисертації свідчить про те, що авторка добре розуміється на теорії, 
методології, методах вивчення проблеми, яку досліджує. Наукові положення, 
висунуті в даній роботі, базуються на глибокому критичному аналізі як 
традиційних, так і новітніх наукових підходів до аналізу стану проблеми 
розвитку інтеграційних процесів в освіті та становлення інтегрованого 
навчання в початковій школі. 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 
вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 
висновками, списком використаних джерел та додатками, що відповідає 
вимогам до дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 
завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. Текст оформлено 
відповідно до встановлених вимог, що дає можливість чітко фіксувати новизну 
підходу авторки до аналізу ключового поняття дослідження. Дисертація вдало 
структурована, викладення змісту роботи ведеться грамотно та логічно. 

Об’єктом дослідження Олена Валентинівна визначила процес 
післядипломної освіти вчителів початкових класів закладів загальної середньої 
освіти, а його предметом – педагогічні умови підготовки вчителів початкових 
класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 
школярів. Мета цього дослідження полягає у визначенні й науковому 
обґрунтуванні комплексу педагогічних умов, що забезпечують успішність 
підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 
інтегрованого навчання молодших школярів. 

Дослідницею визначено п’ять основних завдань, що реалізовувались на 
різних етапах наукового пошуку. Для їх реалізації використовувався комплекс 
взаємопов’язаних дослідницьких методів, котрі досить докладно 
схарактеризовано у дисертації та авторефераті. 

У дисертації отримано вагомі наукові результати. Оцінюючи 
дисертаційну роботу за параметром новизни, слід відзначити, що вона є 
цілковито очевидною і вбачається, насамперед, у ретельному обґрунтуванні 
сукупності тих факторів, які складають змістове ядро досить оригінальної, на 
наш погляд, авторської моделі досліджуваного процесу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

О. В. Муращенко вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й 
експериментально перевірено комплекс педагогічних умов, що забезпечує 
успішність підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 
освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, а саме: 1) створення 
інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної педагогічної освіти 
в процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових 
класів до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; 
2) структурування змісту підготовки вчителів початкових класів до реалізації 



 

інтегрованого навчання шляхом побудови модульної програми; 3) розвиток 
професійної мобільності вчителів початкових класів шляхом упровадження в 
процес їхньої підготовки до реалізації інтегрованого навчання технології 
діяльнісного підходу та методів активного навчання; розроблено й теоретично 
обґрунтовано модель підготовки вчителів початкових класів у системі 
післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших 
школярів, відповідно до якої ця підготовка становить єдність мети, наукових 
підходів, принципів, дидактично взаємопов’язаних етапів, педагогічних умов, 
критеріїв, очікуваних результатів і змістовим ядром якої є сукупність 
визначених педагогічних умов; розкрито й охарактеризовано сутність і 
структурні компоненти готовності вчителів початкових класів у системі 
післядипломної освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших 
школярів; уточнено й конкретизовано сутність понять «інтеграція», 
«інтегрований підхід», «інтегроване навчання молодших школярів», 
«готовність учителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 
молодших школярів»; критерії (аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-

діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний), показники й рівні сформованості 
готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 
реалізації інтегрованого навчання молодших школярів; удосконалено цільові 
орієнтири досліджуваного процесу через операціоналізацію змісту 
аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного й рефлексивно-

оцінювального компонентів їхньої готовності; методику визначення рівнів 
сформованості готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної 
освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів. 

Здійснено спробу неупередженого осмислення тих процесів, завдяки яким 
здобувачка відкриває нові горизонти наукових обґрунтувань необхідності 
підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 
інтегрованого навчання молодших школярів і, які значно розширюють та 
поглиблюють розуміння природи професіоналізму людини, відкриваючи тим 
самим нові підходи до діяльності інститутів післядипломної педагогічної 
освіти. 

Робота вражає не лише титанічною працьовитістю дисертантки, 
колосальною ерудицією, але й вагомими творчими здобутками й 
концептуальними авторськими поясненнями ще досить малодосліджених 
теоретичних позицій у вітчизняній професійній педагогіці.  

Зміст дисертації, її завершеність і оформлення 
У вступі авторкою обґрунтовано вибір теми дисертації; вказано зв’язок 

роботи з науковими планами та темами; визначено мету й завдання роботи, 
об’єкт і предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне 
значення одержаних результатів; наведено дані щодо апробації, публікацій і 
структури дисертаційної роботи. 



 

У першому розділі – «Теоретичні основи підготовки вчителів початкових 
класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 
школярів» – подано ретроспективний аналіз розвитку інтеграційних процесів в 
освіті та становлення інтегрованого навчання в початковій школі; 
проаналізовано ключові поняття дисертації; визначено й охарактеризовано 
компонентну структуру досліджуваної готовності; висвітлено проблему 
підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 
реалізації інтегрованого навчання молодших школярів у контексті українського 
та зарубіжного педагогічного досвіду. 

Олені Валентинівні вдалося розширити наукові уявлення про 
феноменологію інтегрованого навчання, а також досить умотивовано окреслити 
власну дослідницьку позицію щодо змістового наповнення понять «інтеграція», 
«інтегрований підхід», «інтегроване навчання молодших школярів» та ін. 

Це дозволило автору дисертаційної роботи визначити в роботі готовність 
вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших 
школярів як складне структурне утворення, яке включає в себе сукупність, 
цінностей, мотивів, здібностей, компетентностей та унікальних якостей 
особистості педагога, здатного до успішного упровадження розвивально-

продуктивного інтегративного підходу, що складається із взаємопов’язаних 
компонентів: аксіологічно-мотиваційного, когнітивно-діяльнісного та 
рефлексивно-оцінювального. 

Слід вказати на високий рівень логіки наукових пошуків здобувачки: від 
встановлення сутності досліджуваного явища, виявлення його функціонування 
в різних сферах педагогічних і соціокультурних проявів людини вона 
переходить до визначення перспектив їхнього використання у післядипломній 

освіті. Здобувачка концептуалізує матеріал за рахунок його узагальнення та 
систематизації. 

Дослідницею розкрито й охарактеризовано зміст базових компонент 
готовності вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 
молодших школярів, а саме: аксіологічно-мотиваційного; когнітивно-

діяльнісного та рефлексивно-оцінювального, які у функціональній 
взаємозалежності та взаємозв’язку забезпечують здатність учителя початкових 
класів до впровадження інтегрованого навчання молодших школярів. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади підготовки вчителів 
початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 
молодших школярів» здобувачкою розроблено й обґрунтовано модель 
підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до 
інтегрованого навчання молодших школярів та педагогічні умови, що 
забезпечують її ефективність.  

Оленою Валентинівною визначено й науково аргументовано комплекс 
педагогічних умов, спрямованих на підготовку вчителів початкових класів у 
системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, 



 

а саме: створення інтеграційного освітнього простору закладу післядипломної 
педагогічної освіти в процесі курсового та міжкурсового періодів підготовки 
вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання молодших 
школярів; структурування змісту підготовки вчителів початкових класів до 
реалізації інтегрованого навчання шляхом побудови модульної програми; 
розвиток професійної мобільності вчителів початкових класів шляхом 
упровадження в процес їхньої підготовки до реалізації інтегрованого навчання 
технології діяльнісного підходу та методів активного навчання. 

У роботі презентовано модель підготовки вчителів початкових класів у 
системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів, 
яка являє собою єдність таких блоків: цільового (мета та завдання, що 
детерміновані соціальним замовленням і відповідають складовим визначеної 
готовності); змістового (компонентна структура; методологічна основа та 
педагогічні умови, що забезпечують успішну підготовку вчителів початкових 
класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 
школярів); діяльнісного (комплекс різноманітних форм і методів навчання 
вчителів початкових класів на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 
період їхньої підготовки у визначеній етапній послідовності) і результативний 
(критерії, рівні та кінцевий результат). 

Інноваційний підхід до розуміння дослідницею об’єктивної необхідності 
такого наукового пошуку в дисертації набирає сили в її намаганні побудувати 
спеціально створене розвивальне середовище, де ціннісно-смисловим центром 
педагогічного процесу буде особистість учителя, а викладач виступатиме не 
лише коучем, компетентним професіоналом у своїй галузі, здійснюючи 
фасилітативний супровід в опануванні слухачами інноваційних алгоритмів 
інтегрованого навчання молодших школярів, а й організатором спільної 
продуктивної взаємодії на рівні тріади «викладач – слухач – професіоналізм». 

У третьому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка 
ефективності педагогічних умов підготовки вчителів початкових класів у 
системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів» 
здобувачкою розкрито логіку й методику організації педагогічного 
експерименту; подано хід та аналіз його результатів. Загальну логіку 
експериментальної роботи побудовано відповідно до мети й завдань 
дослідження, що передбачало: визначення етапів роботи та розроблення 
дослідної програми; проведення констатувального, формувального й 
контрольного етапів педагогічного експерименту; визначення кінцевого рівня 
сформованості готовності вчителів початкових класів у системі післядипломної 
педагогічної освіти до інтегрованого навчання молодших школярів. 

Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження, аналіз 
результатів яких підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив 
апробацію методів діагностики, наукове обґрунтування компонентної 
структури, критеріїв та показників сформованості готовності вчителів 



 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 
інтегрованого навчання молодших школярів. 

Виявлено позитивну динаміку зростання показників загального рівня 
готовності до інтегрованого навчання в ЕГ, що пояснюється педагогічним 
ефектом через упровадження авторських педагогічних умов підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 
інтегрованого навчання молодших школярів. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні 
умови підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти 
до інтегрованого навчання молодших школярів упроваджено в освітню 
практику на основі спецкурсів «Підготовка вчителів початкових класів у 
системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання», «Технології 
інтегрованого навчання молодших школярів» у межах підвищення кваліфікації; 
супровідних тренінгів «Організація інтегрованого навчання молодших 
школярів в освітньому просторі Нової української школи», «Нова українська 
початкова школа» та тренінгів ефективного спілкування; майстер-класів 
«Тематичне навчання: педагогічне проєктування навчальних планів та 
програм», «Застосування інтелект-карт у системі реалізації діяльнісного 
підходу навчання молодших школярів»; педагогічного консиліуму «Реалізація 
інтегрованого навчання молодших школярів: виклики, дослідження, 
перспективи» у межах курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових 
класів; вебінару «Організація освітнього процесу в початковій школі: 
інтегроване навчання» на міжкурсовому етапі підготовки вчителів початкових 
класів до інтегрованого навчання молодших школярів відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська школа». 

Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій 
Вірогідність одержаних автором наукових результатів не викликає 

сумніву, оскільки вони цілком адекватні суті та конкретним завданням 
дослідження, досягнуті завдяки системному використанню комплексу 
взаємопов’язаних дослідницьких методів і ґрунтовній джерельній базі. 
Одержані дисертантом результати достатньо переконливо представлено у 
висновках до розділів, які відповідають найважливішим положенням 
рецензованого дослідження та поставленій меті. 

Що ж стосується загальних висновків до дисертації, то вони в цілому 
відображають одержані дослідницькі результати на теоретичному й 
практичному рівнях.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. У 19 публікаціях у 
повному обсязі відображено основні результати дисертаційного дослідження. 



 

Завдяки концептуалізації процесу підготовки вчителів початкових класів 
у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання молодших 
школярів та виявлення його особливостей формування, ця дисертація має 
практичне значення для розвитку педагогічної науки. Результати дослідження 
можуть бути використані при розробленні нормативних документів, 
навчальних програм, упровадженні алгоритмів моніторингового дослідження 
зазначеного феномену. 

Обсяг і зміст дисертації показують, що робота є самостійним 
дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, і свідчать про 
професійну зрілість автора.  

Разом із тим, видається необхідним зупинитися на певних зауваженнях і 
побажаннях у дисертації, які спонукають до дискусії. 

1. Робота вражає не лише титанічною працьовитістю дисертантки, 
колосальною ерудицією (опрацьовано 297 джерел, із них 22 – іноземною 
мовою), але й вагомими творчими здобутками й концептуальними авторськими 
поясненнями. Проте, поза увагою дослідниці залишились важливі сучасні 
наукові доробки одного із авторів Педагогічної Конституції Європи 
В. Андрущенка «Світанок Європи: проблема формування нового учителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття», «Обличчям до школи» крізь призму аналізу 
проєкту «Нова українська школа»; М. Романенка «Післядипломна педагогічна 
освіта в реаліях «Нової української школи»: методологічний вимір 
інноваційних змін»»; М. Скрипник «Нова українська школа: питання 
суб’єктності»; дослідників, що детально вивчали концептуальні засади 
післядипломного педагогічного процесу (В. Сидоренко, В. Солодков, 
Л. Ващенко та ін.). 

2. Дисертаційна робота набула б більшої логічної послідовності та 
цілісності, якби авторка у п. 1.2 (зокрема на с. 47–50) презентувала діалектику 
взаємозв’язку виокремлених структурних компонентів досліджуваної 
готовності вчителів початкових класів з урахуванням теоретичної бази 
попередніх досліджень науковців. 

3. У п. 1.3 (с. 61) здобувачка розглядає зарубіжний досвід теорії і 
практики підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної 
освіти до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів. Слід 
зазначити, що робота значно виграла б, якщо був би зроблений компаративний 
аналіз змісту навчальних планів, програм і дисциплін щодо досліджуваного 
феномена і визначено, що саме використано з цього досвіду під час реалізації 
педагогічного експерименту. 

4. Цілком логічно акцентується увага дослідниці на важливості 
здійснення педагогічного супроводу самих викладачів – головних організаторів 
процесу підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти 
до реалізації інтегрованого навчання молодших школярів, але це важливе 
питання залишилося поза її увагою. 
 



 

 


