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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Актуальність теми. Новий підхід до розбудови загальної середньої освіти 

в цілому, та початкової освіти зокрема, викладений у матеріалах державної 

концепції «Нова українська школа», передбачає докорінні зміни в організації 

освітнього процесу, зміщення уваги в площину формування компетентності 

учнів на засадах партнерських відносин між учителями, дітьми та їхніми 

батьками. Реформа освіти передбачає організацію принципово нового освітньо-

виховного середовища класу, де пріоритети зміщено на вмотивованість, 

індивідуальні спрямування особистості та партнерство.  

Виходячи з цього, особливої уваги потребує підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до роботи з формування освітньо-виховного середовища. Ми 

підтримуємо позицію дослідниці щодо визнання щастя основною характерною 

рисою освітньо-виховного середовища для молодших школярів, адже цей період 

є вирішальним у подальшому розвитку особистості як в інтелектуальному, так і 

особистісному плані. Згідно з пірамідою потреб, що її запропонував А. Маслоу, 

людина може реалізувати себе лише за умов, коли вона знаходиться у безпечних, 

комфортних, естетичних умовах, відчуває любов та повагу близького оточення, 

має можливість досліджувати та пізнавати світ навколо себе. Саме ці 

характеристики дослідниця обґрунтовує і для формування щасливого освітньо-

виховного середовища. Крім того, слід відзначити, що окремі аспекти вказаної 

проблеми були предметом дослідження у різних наукових сферах, але питання 

підготовки педагогічних кадрів до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища початкових класів як комплексного явища і досі залишалося поза 

увагою науковців. Таким чином, дослідження Матвієнко Марини Євгенівни 

«Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-



виховного середовища» є  своєчасним, а актуальність наукових пошуків 

дисертанта не викликає заперечень.  

Найбільш істотні наукові результати, що містяться у дисертації.  

Наукова новизни одержаних результатів ґрунтується на проведеному 

автором аналізі понятійної бази дослідження, зокрема, було систематизовано 

відмінності у трактуванні науковцями, філософами, психологами й педагогами 

суті та змісту понять «освітньо-виховне середовище» та «щастя», розглянуто 

особливості трактування поняття «ефективний учитель» у закордонній науковій 

літературі (стор. 28 – 29). На стор. 69 наведено авторське трактування поняття 

«щасливе освітньо-виховне середовище», а на стор. 74 подано трактування 

дефініції «індивідуальна освітня траєкторія». Автором також проаналізовано 

чинники, що зумовлюють особливість підготовки саме вчителів початкових 

класів та визначено шляхи покращення цього процесу. У дослідженні 

Матвієнко М. Є. уперше обґрунтовано сукупність педагогічних умов 

формування щасливого освітньо-виховного середовища; визначено критерії – 

мотиваційний, когнітивний, оцінно-рефлексивний, операційно-діяльнісний, 

виділено й охарактеризовано високий, середній, низький рівні сформованості 

готовності майбутніх фахівців до формування щасливого освітньо-виховного 

середовища. Особливої уваги заслуговують запропоновані дисертанткою 

модифікації  діагностичних методик для дослідження чинників та рівня щастя у 

дитячому колективі.  

Практичне значення одержаних Матвієнко М. Є. результатів 

визначається тим, що автором дослідження розроблено та реалізовано спецкурс 

«Щасливе освітньо-виховне середовище у початковій школі», метою якого була 

підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування щасливого 

освітньо-виховного середовища,  апробовано методику діагностування чинників, 

що впливають на відчуття щастя учнів початкової школи, розроблено навчально-

методичні матеріали для спецкурсу та реалізації сукупності встановлених 

педагогічних умов. Схвальним вважаємо той факт, що основні положення даного 

дослідження можуть бути використані як в системі професійної підготовки 



майбутніх учителів початкових класів, так і у практичній діяльності педагогів 

початкової школи. Довідки про апробацію засвідчують, що результати 

дослідження впроваджено в навчальний процес Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та п’яти шкіл, а саме: 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42, Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122, Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 111, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 165, Харківського ліцею № 141. 

Вагомим аргументом практичного значення й доцільності впровадження у 

педагогічних вишах результатів дослідження, яке виконане Матвієнко М. Є., є 

той факт, що запропонований спецкурс складається із теоретичного та 

практичного етапів, котрі логічно пов’язані між собою. Така структура 

спецкурсу сприяє тому, щоб набуті студентами знання були у повній мірі 

відпрацьовані під час реальної професійної діяльності, що є необхідною 

передумовою ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

Основні положення й результати наукового пошуку апробовано автором на 

конференціях різних рівнів – 3 міжнародних та 2 всеукраїнських. Основні 

теоретичні положення та висновки дисертації відображено в 12 публікаціях, 

серед них 7 статей у фахових наукових виданнях, у тому числі 1 стаття у 

виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази. У процесі 

дослідження автором було опрацьовано і використано 195 джерел, з них 47 – 

іноземною мовою. Результати дослідження додатково викладені у матеріалах 9 

додатків, 15 таблиць та 37 рисунків.  

Заслуговує на увагу обґрунтування дослідницею педагогічних умов 

формування щасливого освітньо-виховного середовища, які Матвієнко М. Є. 

розглядає як сукупність, підкреслюючи їх нерозривний взаємозв’язок. Першою 

умовою є створення індивідуальної освітньої траєкторії, що визначається 

дисертанткою як «персональний шлях реалізації особистісного потенціалу в 

процесі навчання, що визначається учнем за допомогою педагогів та батьків, з 

подальшим відображенням просування цим шляхом за допомогою фіксації 



досвідів будь-якого характеру» (стор. 74). Другою умовою авторка вважає 

позитивну психологічну атмосферу в класі, виділяючи при цьому сім чинників, 

що сприятимуть її створенню (стор. 84 – 96).  

У другому розділі дисертації висвітлено результати експериментальної 

перевірки ефективності запропонованої авторкою сукупності педагогічних умов. 

Цінним, на наш погляд, є те, що вже на етапі констатувального експерименту в 

п. 2.1. Матвієнко М. Є. продемонструвала комплексність наукового пошуку, не 

лише встановлюючи рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до 

формування щасливого освітньо-виховного середовища, а й досліджуючи 

чинники, що зумовлюють відчуття щастя дітьми початкової школи (стор. 104 – 

122). Це дозволило отримати повну вихідну картину з досліджуваного питання. 

Дисертанткою також наведено детальний аналіз отриманих результатів 

проведених діагностичних заходів, зокрема розробленої модифікації проективної 

психологічної методики Джозефа М. Сакса, що дозволила отримати інформацію 

щодо уявлення особистісного щастя учнями початкової школи. На наш погляд, 

отримані дослідницею емпіричні дані підтверджують коректність визначених у 

теоретичній частині роботи педагогічних умов.   

Загалом позитивно оцінюємо ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Слід зазначити, що 

значною мірою вони забезпечені концептуальними позиціями авторки з опорою 

на комплекс теоретичних та емпіричних дослідницьких методів, а також методів 

математичної статистики, адекватних меті та завданням роботи, ґрунтовно 

опрацьованою джерельною базою. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. Висновки до кожного 

розділу сприяють логічності та послідовності викладу результатів дослідження, а 

загальні висновки повністю відповідають його завданням. Узагальнення мають 

логічний і науково коректний характер.  

Позитивно оцінюючи дослідження Матвієнко Марини Євгенівни загалом, у 

контексті дискусії висловлюємо наступні зауваження і побажання:  



1. На нашу думку, запропонований авторкою спецкурс «Щасливе освітньо-

виховне середовище у початковій школі» набув би більшої завершеності, якби 

він був доповнений змістовим модулем, що розкриває перешкоди на шляху до 

створення означеного середовища.   

2. Дисертанткою у дослідженні зовсім побічно висвітлено можливості

формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до формування 

освітньо-виховного середовища під час викладання блоку дисциплін професійної 

підготовки, а саме: «Теорія виховання», «Загальна педагогіка», «Дидактика», 

«Загальна психологія» тощо. На жаль, авторкою було зміщено акценти в бік 

розкриття особливостей реалізації  спецкурсу. 

3. Безумовно, нам імпонує авторське обґрунтування педагогічних умов

формування щасливого освітньо-виховного середовища, разом з тим, хотілося б 

на сторінках дисертації побачити більш чітку кореляцію виокремлених умов із 

особливостями фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів.      

4. Вважаємо доцільним частину діаграм, що представлені в другому

розділі, зокрема на стор. 104 – 122 перемістити у додатки, адже аналіз 

результатів опитування, до якого вони відносяться, є досить інформативними та 

детальним, тому діаграми дещо дублюють його зміст.   

5. Представлений автором у п. 2.3 аналіз результатів дослідження вражає

розмаїттям використаних методів математичної статистики і оригінальністю 

підходу. Автором наведено кількісні зміни, що відбулися під час проведення 

формувального етапу експерименту, проте бракує якісного аналізу отриманих 

результатів експериментального дослідження. Вважаємо, що динаміка такої 

інтегративної характеристики особистості як готовність майбутніх учителів 

початкових класів до формування освітньо-виховного середовища не може бути 

описана переважно кількісними даними. 

6. Уважаємо, що робота набула б більшої завершеності, якби авторка

більш детально дослідила, якої ж науково-методичної інформації не вистачає 

викладачеві вищого навчального закладу для ефективної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до формування  освітньо-виховного середовища. 
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