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Актуальність і доцільність дисертації Т. С. Хребто зумовлена тим, що, 

по-перше, в умовах розвитку української держави важливими завданнями, 

що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою є: формування в учнів 

цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань і вмінь; досягнення 

якісної, конкурентоздатної освіти;оптимальних умов для розвитку мислення 

учнів у процесі навчання; активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках; ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання. 

По-друге. Оновлення змісту освіти в XXI столітті вимагає розв'язання 

складної проблеми, як перетворити величезний обсяг знань і постійне 

збільшення інформаційного потоку в індивідуальне надбання та знаряддя 

кожної особистості. Світ «інформаційного вибуху» стає все складнішим, 

тому молодь потребує вміння розв'язувати складні проблеми, критично 

ставитися до умов навчання, порівнювати альтернативні точки зору та 

приймати зважені рішення. 

Виконати окреслені завдання допоможе інтегроване навчання, на 

необхідності впровадження якого в шкільну практику наголошується в 

законодавчих і нормативних документах (Закон України «Про загальну 

середню освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти, Концепція 12-річної загальної середньої освіти). Однією з 

найважливіших проблем сучасної освіти, на наш погляд, є помітне зниження 

зацікавленості учнів навчанням. 



Отже, головним завданням освіти є підготовка школярів до сучасного 

життя, тобто формування в них необхідних компетентностей, а одним із 

ефективних засобів їх формування є інтеграція навчальних предметів. 

Інтеграція може допомогти розв'язати основні суперечності освіти - між 

безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами. 

У сучасних умовах, коли гостро постає проблема бездуховності, 

зниження рівня культури підростаючого покоління особливої значущості 

набувають питання інтеграції предметів гуманітарного і мистецького циклів. 

Дисертаційна праця Т. С. Хребто виконана в контексті означених актуальних 

проблем, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою, тому вона є 

вельми актуальною та своєчасною. 

Дослідження здійснено відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в 

середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних закладах» (РК 

№200199004104). 

Дисертаційна робота характеризується чіткою структурою та логікою 

викладу наукового матеріалу. Авторкою правильно визначено науковий 

апарат дослідження - його мету, завдання, об'єкт, предмет, гіпотезу. 

Ознайомлення з дисертаційним матеріалом та авторефератом 

Т. С. Хребто переконує в тому, що з добувачкою виконано значний обсяг 

пошукової, аналітичної, експериментальної та навчально-методичної роботи. 

Вважаємо доцільним, передусім, виділити ті положення дисертаційної 

роботи, які заслуговують високої оцінки, відзначаються науковою новизною і 

практичною значущістю. 

До теоретичних здобутків можна віднести таке. 

Передусім слід відзначити наукову новизну і теоретичну значущість 

представленого дослідження. 

У дисертації подано широкий спектр думок, поглядів, оцінних суджень 



і міркувань, що стосуються суті понять «навчальна інтеграція», «інтеграція 

змісту навчання», особливостей конструювання інтегрованого змісту 

навчання, що є необхідним для правильного розуміння й організації 

інтегрованого навчального процесу. Ураховуючи погляди вчених щодо 

розуміння вказаних понять, а також виходячи з мети й завдань дослідження, 

авторка розкриває суть поняття «інтеграція змісту навчання» як процесу 

упорядкування системи структурних одиниць змісту навчальних предметів і 

зв'язків між цими одиницями; механізми інтеграції змісту навчальних 

предметів (поєднання в одному синтезованому курсі (темі, розділі, програмі) 

елементів різних навчальних предметів, злиття наукових понять і методів 

різних предметів у загальнонаукові поняття та методи пізнання). Такий 

підхід до визначення ключового поняття дослідження нам убачається 

логічним і слушним. 

Згідно з другим завданням роботи Т. С. Хребто визначено види й 

механізми інтеграції змісту предметів гуманітарного та мистецького циклів у 

середній загальноосвітній школі та форми реалізації інтегрованого змісту 

навчання вказаних предметів. Дисертанткою наведено різні підходи до 

класифікації видів інтеграції, що є підґрунтям для правильного 

конструювання інтегрованого змісту навчання. 

Позитивної оцінки заслуговує проведений авторкою аналіз 

дидактичного потенціалу окремих предметів гуманітарного та мистецького 

циклів щодо інтеграції їх змісту (підрозділ 1.2). 

Отже, багатоаспектний аналіз науково-педагогічних, філософських і 

психологічних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (здобувачем 

опрацьовано майже 400 наукових праць, із них 11 - іноземними мовами) дає 

змогу Т. С. Хребто представити в дисертації достатньо повний аналіз теорії і 

практики організації інтегрованого навчання в загальноосвітній школі: його 

суті, дефініцій провідних понять, теоретичних засад, завдань і структури; 

особливостей інтеграції змісту предметів гуманітарного і мистецького 

циклів. 



Усе це стало передумовою успішного виконання третього завдання, 

тобто теоретичного обґрунтування технології інтеграції змісту предметів 

гуманітарного та мистецького циклів у середній загальноосвітній школі та 

розробки різних способів її реалізації (візуально-емоційного, процесуально-

репродуктивного, комбіновано-творчого), які у подальшому були 

експериментально перевірено. 

Цілком логічними вважаємо пропозиції дисертантки щодо виділення у 

педагогічній технології інтеграції змісту предметів гуманітарного та 

мистецького циклів технологію інтеграції змісту предметів гуманітарного та 

мистецького циклів таких компонентів, як: конструювання змісту навчання 

предметів гуманітарного та мистецького циклів на основі механізмів і 

принципів інтегрованого підходу з урахуванням вікових особливостей учнів; 

комплексне використання засобів мистецтва на різних етапах процесу 

навчання (вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення тощо); 

розробка й використання навчально-методичного забезпечення (форм, 

методів, засобів) інтегрованого навчання; здійснення педагогічного 

моніторингу якості інтегрованого навчання школярів. 

Відомо, що в сучасній науковій літературі ще недостатньо висвітлено 

питання критеріальної бази визначення якості навчання школярів. 

Ураховуючи це, авторка дослідження детально вивчила це питання та 

запропонувала низку критеріїв і показників, які дають змогу оцінити рівень 

якості навчання учнів (підрозділ 2.1 дисертації). За таких обставин 

дослідниця запропонувала, щоб для оцінки якості інтегрованого навчання 

школярів ураховувалися такі параметри, як: характер ставлення до навчання 

та виявлення пізнавального інтересу {мотиваційний критерій); виявлення 

особистісних якостей, що характеризують пізнавальну активність (навчальна 

ініціативність і самостійність; навчальна працелюбність), задоволеність 

умовами й результатами навчання, рівень тривожності {особистісний 

критерій)-, рівні навчальних досягнень учнів; здійснення школярами 

рефлексії навчальної діяльності (змістово-діяльнісний критерій). Позитивної 



оцінки заслуговує звернення авторки до таких важливих параметрів якості 

навчання, як задоволеність умовами й результатами навчання та рівень 

тривожності, на які, на жаль, ученими й учителями-практиками звертається 

увага досить рідко. 

Можна констатувати: теоретична складова роботи виконана 

Т. С. Хребто на високому науковому рівні, що забезпечило успішність 

експериментальної роботи з перевірки ефективності запропонованих 

способів реалізації технології інтеграції змісту предметів гуманітарного та 

мистецького циклів. 

Безперечною позитивною ознакою роботи є варіативний експеримент, 

у якому виявлялась ефективність реалізації розробленої технології різними 

способами. 

Експериментальною перевіркою запропонованих у роботі різних 

способів реалізації технології інтеграції змісту предметів гуманітарного і 

мистецького циклів у середній загальноосвітній школі доведено їх 

позитивний вплив на підвищення якості навчання школярів, що відбито в 

узагальнювальних таблицях і діаграмах. Установлено, що простежується 

нерівномірний ступінь впливу різних способів реалізації розробленої 

технології на якість навчання учнів. 

Важливе значення має здійснений у процесі наукового пошуку 

кількісний і якісний аналіз отриманих результатів дослідження (підрозділ 

2.3), для якого характерним є застосування аналітичних методів 

представлення матеріалу. 

Дисертанткою здійснено математичну обробку одержаних результатів 

дослідження; на рівні статистичної значущості установлено, що 

впровадження розроблених способів реалізації технології інтеграції змісту 

предметів гуманітарного і мистецького циклів у процес навчання в 

загальноосвітній школі сприяє підвищенню якості навчання школярів. 

Слід відзначити очевидну практичну значущість проведеного 

дослідження, яка полягає в експериментальній перевірці технології інтеграції 



змісту предметів гуманітарного і мистецького циклів у середній 

загальноосвітній школі, що уможливлює широке упровадження відповідної 

технології в шкільну практику.Теоретичними положеннями та практичними 

напрацюваннями можуть послугуватися вчителі в навчальному процесі 

загальноосвітніх шкіл під час розробки навчальних програм, навчально-

методичних матеріалів, педагогічні працівники для укладання підручників, 

навчальних посібників, а також студенти в ході написання курсових, 

дипломних і магістерських робіт. Матеріали дослідження доцільно 

використовувати в системі підготовки й перепідготовки вчителів. 

Слід підкреслити, шо практична значущість проведеного дослідження 

полягає також у розробці та впровадженні в освітній процес загальноосвітніх 

шкіл, ліцеїв і гімназій м. Харкова та Харківської області авторської програми 

інтегрованого спецкурсу «Історія України та образотворче мистецтво в 

5 класі середньої школи» (реєстраційний номер № 88), створенні навчально-

методичного посібника «Образотворче мистецтво. 5 клас: Тематичне 

планування та розробки уроків». 

Висновки дослідження, як до кожного розділу, так і загальні, є 

достатньо повними, ґрунтовними, логічними, які чітко та переконливо 

відображають основні результати наукового пошуку й засвідчують високу 

теоретико-практичну його цінність та повну узгодженість отриманих 

наукових результатів із завданнями, визначеними в роботі. 

Дисертаційна робота та автореферат послідовно й на належному рівні 

висвітлюють зміст і методи науково-педагогічного пошуку Т. С. Хребто, 

переконливо засвідчують високу якість виконаного наукового дослідження. 

Висновки чіткі, змістовні, достовірні. Основні положення дисертації 

ідентичні за змістом автореферату. 

Водночас слід зазначити, що виконання такої складної та 

багатоаспектної роботи не позбавлено певних дискусійних аспектів, на які 

маємо звернути увагу та висловити певні поради, а саме: 



V » 

1. Робота набула б більшої практичної значущості, якби в дисертації 

було представлено приклади контрольних тестових завдань для перевірки 

системності, глибини й дієвості знань учнів експериментальних і контрольної 

груп. 

2. Дисертаційна робота виграла б, якби дослідниця розкрила 

специфіку запровадження різних способів реалізації розробленої технології 

на інтегрованих уроках різного типу. Це б також підсилило практичну 

значущість проведеного дослідження. 

3. Робота виграла б за умови визначення авторкою коефіцієнтів 

кореляційної залежності глибини застосування різних способів реалізації 

розробленої технології й якості навчання та здійснення їх порівняльного 

аналізу. Це надало б більшої вірогідності отриманим результатам. 

4. Бажано було б у дисертації висвітлити питання підготовки вчителів 

до застосування різних способів реалізації технології інтеграції змісту 

предметів гуманітарного і мистецького циклів. 

5. У підрозділі 2.3 авторкою досить ґрунтовно проаналізовано 

результати експериментальних даних щодо впливу науково обґрунтованих 

способів реалізації розробленої технології інтеграції змісту предметів 

гуманітарного і мистецького циклів у середній загальноосвітній школі на 

якість навчання школярів, проте, на нашу думку, доцільно було б також 

визначити прогностичні тенденції розв'язання досліджуваної проблеми. 

Висловлені зауваження певною мірою мають дискусійний характер і 

не зменшують загальної позитивної оцінки й цінності виконаної роботи, що є 

актуальним, самостійним і завершеним теоретико-експериментальним 

дослідженням. Здобувачка виявила себе як компетентний дослідник, що 

володіє надбанням психолого-педагогічної науки, уміло здійснює аналіз 

наукових джерел, робить логічні висновки. 

Основні положення дослідження відображено в 21 публікації (із них 

2 0 - одноосібні): 10 - статті у провідних наукових фахових виданнях 

України, 2 - у міжнародних наукометричних виданнях, 1 - методичний 



посібник (у співавторстві), 8 - тези доповідей на наукових конференціях. 

Результати дослідження апробовано на наукових конференціях різного рівня. 

Висновок. З огляду на вищезазначене, вважаємо, що дисертаційна 

робота «Технологія інтеграції змісту предметів гуманітарного та мистецького 

циклу в середній загальноосвітній школі» є завершеною науковою працею, 

яка відповідає вимогам пп. 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її авторка, Хребто Тамара Степанівна, заслуговує присвоєння 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 -

теорія навчання. 
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