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Актуальність дисертації Ірини Вікторівни Радчені зумовлена 

посиленням вимог до підготовки сучасного вчителя в контексті розвитку 

світової освіти та реформування системи вищої освіти в Україні. Концепція 

Нової української школи визначає вчителя початкових класів як носія не 

лише енциклопедичних знань, професіонала з фундаментальною фаховою 

освітою, прибічника гуманізму, толерантності, полікультурності, але і як 

особистість, здатну до генерування інноваційних ідей, їх творчого 

упровадження, до свідомої вибудови активної життєвої парадигми. 

Зауважимо, що наукових досліджень означеної проблематики ще замало, 

хоча є об'єктивна потреба в науковому, методичному, технологічному 

аспектах вивчення дефініції «життєвотворчий потенціал сучасного вчителя». 

Недостатньо уваги сьогодні приділяється й формуванню важливих 

складників професійної готовності вчителів початкових класів у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін. 

І. В. Радченя слушно розглядає життєвотворчий потенціал учителя 

початкових класів як основу для постійного самовдосконалення, доводить 

перспективність цього напряму, обґрунтовує важливість та необхідність 

розробки відповідної технології. Висвітлюючи актуальність обраної теми, 

дисертантка слушно акцентує увагу на низці суперечностей між: 

об'єктивною потребою суспільства у вмотивованих учителях зі сформованим 

життєвотворчим потенціалом та недостатньою теоретичною розробленістю 
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цього питання в сучасній педагогічній науці; нагальною потребою у 

формуванні життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових 

класів та недооцінкою ролі дисциплін гуманітарного циклу в процесі їхньої 

фахової підготовки; потребою педагогічних закладів освіти в інноваційних 

технологіях формування життєвотворчого потенціалу майбутніх учителів у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін та відсутністю обґрунтованих 

педагогічних технологій такого плану. 

Ураховуючи те, що підвищення ефективності фахової підготовки 

педагогів є нагальною потребою часу, виходячи із глобальних тенденцій 

розвитку освіти, положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової 

загальної освіти та інших нормативних документів, а також з огляду на 

недостатнє вивчення проблеми в науковій літературі, тема дисертації 

І. В. Радчені не викликає сумнівів. Вагомим є факт приналежності 

представленої роботи до тематичного плану науково-дослідницької роботи 

кафедри початкової і професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці учителів» (ДР №011Ш008876) та кафедри теорії і методики 

викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті 

«Теорія та методика викладання філологічних дисциплін у початковій школі» 

(РК №011411003934) Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Тему дослідження затверджено вченою радою 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(протокол № 7 від 04.12.2015 р.). 

У дисертації логічно обґрунтовано вибір теми, визначено мету, 

завдання, об'єкт, предмет, гіпотезу дослідження. Успішне досягнення мети 

забезпечує й солідна джерельна база дослідження, що відповідає характеру 

наукових розвідок і складається з 333 найменувань, із них 9 - іноземною 

мовою. Вдало також дібрано комплекс загальнонаукових: теоретичних та 
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експеримент), методів математичної статистики, що дозволило дисертантці 

повністю виконати завдання дослідження. 

У дисертації доведено, що в контексті реалій сьогодення 

життєвотворчість має не стільки речові результати, скільки смислові, 

зреалізовані в життєвих формах, оволодіння якими забезпечує безперервність 

спонукання до творчості, одухотворення процесів життєдіяльності, розвиток 

сенсу життя, що є необхідним у педагогічній діяльності. Досить ґрунтовно, з 

позицій системного підходу, дисертантка виписала понятійно-

термінологічний апарат дослідження, визначаючи суть відповідної дефініції, 

її критерії та показники. Можна констатувати належний рівень володіння 

авторкою одним із найважливіших теоретичних методів - термінологічним 

аналізом та спроможністю до операціоналізації понять. З матеріалів 

дисертації видно обізнаність І. В. Радчені з основними загальнонауковими і 

конкретнонауковими методологічними підходами до педагогічних 

досліджень: системним, особистісно-орієнтованим, діяльнісним, 

компетентнісним, аксіологічним тощо. 

Значна увага в роботі приділена висвітленню сучасного стану 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів: визначено й розкрито 

теоретичні, методичні й технологічні особливості формування життєвотворчого 

потенціалу в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів; 

теоретично обґрунтовано педагогічну технологію формування життєвотворчого 

потенціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін; розроблено її змістове й організаційно-процесуальне 

наповнення, процедура оцінювання результатів застосування відповідної 

технології. 

Характеризуючи дисертаційну роботу Радчені Ірини Вікторівни з 

позиції вперше отриманих найбільш суттєвих наукових результатів, 
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відзначимо, що реалізація наукового пошуку, відображена в науковій новизні 

дослідження, викладена автором системно, чітко і логічно. Свідченням і 

підтвердженням цього є й те, що більшість сформульованих у праці 

положень та представлених у рубриці «Наукова новизна та теоретичне 

значення результатів дослідження» досліджено вперше. 

Дослідниця демонструє глибокі знання з історії та теорії досліджуваної 

проблеми, розуміється на сучасних концепціях педагогічної освіти, теорії 

життєтворчості, які мають значення для обраного напряму наукового 

пошуку. Одним із важливих результатів роботи стало уточнення понять 

«потенціал», «життєвотворчість», «життєвотворчий потенціал майбутнього 

вчителя початкових класів», подальшого розвитку набули положення щодо 

оновлення прийомів, форм та методів формування життєвотворчого 

потенціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін. 

Заслуговує на підтримку й позиція авторки щодо розгляду технології 

формування життєвотворчого потенціалу майбутніх учителів початкових 

класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, яка має властивості 

цілісної, багатокомпонентної системи, теоретичну обґрунтованість, 

оригінальність, наукове підґрунтя і практичну доцільність. Науково 

переконливим є представлення змісту й форм навчання в процесі реалізації 

педагогічної технології формування життєвотворчого потенціалу майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, 

відповідні науково-методичні розробки, подані в додатках до дисертації. 

Отже, констатуємо, що наведені теоретичні положення та висновки 

дослідниці є достатньо обґрунтованими. Це дозволяє нам відзначити наукову 

компетентність автора щодо теоретико-методологічних засад дослідження, 

представлених на високому рівні наукового осмислення й узагальнення. 

Дослідження може бути кваліфіковане як суттєвий внесок у процес розвитку 
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теорії і методики професійної освіти. Про дієвість та практичну значущість 

розробленої в межах дисертаційної роботи технології свідчать довідки про їх 

упровадження у навчальний процес Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського, Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка на факультетах початкового 

навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. 

Узагальнюючи вищезазначене, наголошуємо, що вдалий вибір теми 

дисертації, опрацювання, уточнення й обґрунтування науково-поняттєвого 

апарату, якісне висвітлення досліджуваної проблеми, спроможність автора до 

глибокого аналізу в теоретико-педагогічному та методичному аспектах 

підтверджують високий професійний рівень І. В. Радчені. 

Вважаємо, що мета й завдання дослідження, поставлені дисертанткою, 

послідовно реалізовані. Структура дисертації є логічною і чіткою. Загальні 

висновки переконливо відображають результати здійсненого дослідження. 

Здобуті під час наукового пошуку основні результати дисертації висвітлено в 

публікаціях автора у фахових і міжнародних виданнях (дисертантка має 26 

одноосібних публікацій). Матеріали дослідження обговорювались на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Автореферат адекватно відображає зміст дисертаційної роботи. 

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження І. В. Радчені, 

можна вказати на певні дискусійні положення дисертаційної роботи й 

висловити деякі зауваження та пропозиції. 

1. Дисертантка проаналізувала належну кількість наукових джерел за 

тематикою дисертації, однак серед них доцільно було б більше уваги 
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приділити дисертаційним роботам, у яких більше представлено сучасний 

стан досліджуваної проблеми. 

2. Теоретичне значення роботи значно підвищилося би за умови 

висвітлення трансформації життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя 

початкової школи від першого (бакалаврського) до другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

3. На нашу думку, у роботі варто було би більш широко висвітлити 

вплив кожної гуманітарної дисципліни (історія, філософія, рідна мова, 

іноземна мова) на життєвотворчий потенціал, показати, які конкретно 

складники формуються в процесі їх вивчення. 

4. Зважаючи на реалії сьогодення, дисертація значно б виграла за 

умови висвітлення реалізації життєвотворчого потенціалу майбутнього 

вчителя початкових класів в умовах дистанційного навчання та інклюзивного 

навчання. 

5. За результатами дисертаційної праці вважаємо за потрібне 

рекомендувати І. В. Радчені розробити процедуру трансферу розробленої 

педагогічної технології формування життєвотворчого потенціалу майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін для 

широкого її використання в системі вищої освіти в Україні. 

Проте висловлені зауваження і побажання суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку проведеного дослідження. 

Маємо підстави стверджувати, що подана до розгляду робота 

І. В. Радчені «Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» має 

важливе значення для сучасної педагогічної теорії та практики й відповідає 

чинним вимогам щодо кандидатських дисертацій (пп. 9, 11 - 13) «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 
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постановами КМ за №656 від 19.08.2015р., №1159 від 30.12.2015р., №567 від 

27.07.2016р., №943 від 20.11.2019р. і за №607 від 15.07.2020). Отже, Ірина 

Вікторівна Радченя заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика 

професійної освіти. 
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