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Тему дисертацiйного дослiдження узгоджено, вченою радою ДВНЗ
<<!онбаський державний педагогiчний унiверситет> (протокол J\b 2 вiд
2З.09.2020 р.).

СЛУХАЛИ: наукову доповiдь аспiранта кафелри психологiI Щержавного
вищого навч€Lltьного закладу кlонбаський державний педагогiчний унiверситет>
Кисельова Костянтина Сергiйовича за матерiалами дисертацiйноi роботи
<Реryлятивнi чинники динамiки креативностi особистостi майбутнього вчителя
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наукового ступеня доктора фiлософiТ зi спецiальностi 053 Психологiя.

ВИСТУПИЛИ:
Поставили запитання: д. психол. н., проф. М.А. Кузнецов, д. психол. н.,

проф. I.B. Горлiснко-Митрофанова, д. психол. н., доц. В.О. Крамченкова,
к. психол. н., доц. Г.I. Меднiкова, к. психол. н., доц. М.О. Нестеренко,
к. психол. н., доц. €.В. Пiдчасов, д. психол. н., проф. Т. Б. Хомуленко.

З позитивною оцiнкою дисертацiйноТ роботи виступили:
1) науковий керiвник: кандидат психологiчних наук, доцент

М.В. Саврасов;
2) рецензенти: доктор психологiчних наук, професор Т. Б. Хомуленко,

кандидат психологiчних наук, доцент 0.I. Кузнецов.
В обговореннi роботи взяли участь: завiдувач кафедри гtсихологiТ,

д. психол. н., проф. Т.Б. Хомуленко, д. психол. н., проф. М.А. Кузнецов, д. психол.
н., проф. I.B. Горлiснко-Митрофанова, к. психол. н., доц. Г.I. Меднiкова,
к. психол.н., доц. Т.В. Жванiя, к. психол. н., доц. А.В. Поденко.

УХВАЛИЛИ: На пiдставi експертизи дисертацiйноi роботи, доповiдi
здобувача, поставлених запитань присутнiх i вiдповiдей здобувача, обговорення
учасниками засiдання основних положень дисертацii, виступiв наукового
керiвника та рецензентiв прийняти такий висновок щодо дисертацiйноТ роботи
Кисельова Костянтина Сергiйовича на тему <Регулятивнi чинники динамiки
креативностi особистостi майбутнього вчителя початкових класiв у процесi
навч€шьноi дiяльностi> :

1. Актуальнiсть роботи. Дослiдження зумовлене необхiднiстю визначення
психологiчних чинникiв, якi обумовлюють розвиток креативностi майбутнiх
вчителiв початкових класiв у процесi навчальноI дiяльностi.

Молернiзацiя i реформування вищоТ освiти в нашiй державi передбачае
пiдготовку компетентних, висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних приймати
нетривiальнi рiшення у нестандартних ситуацiях особистiсно-професiйного
функцiонування. В ocTaHHix дослiдженнях спостерiгасться розширення структури
креативностi особистостi осiб дорослого BiKy. Особливу роль дана тенденцiя мае у
сферi вищоТ педагогiчноi освiти, адже майбутнiй вихователь, вчитель, викладач
мас завжди дiяти на випередження соцiально-економiчних тенденцiй нашого
суспiльства, особливо у бурхливих умовах сьогодення. Недостатнiй piBeHb
теоретичноТ та емпiричноТ розробленостi актуальноi проблеми вивчення



ПСИХОЛОГiчних характеристик, фуr*цiЙ та rvrеханiзмiв творчих здiбностей
МаЙбУТньОГо вчителя початковоi школи, як запоруки успiшностi виконання ним в
ПОД€tЛЬшомУ cBoik професiЙних обов'язкiв та самореалiзацii його особистостi,
обумовлюе свосчаснiсть, нагальнiсть та доцiльнiсть дослiдження.

Мета i завдання дослiдження. Метою дослiдження с визначення
РеГУЛЯТИВнИх чинникiв та розробка системи засобiв розвитку креативностi
ОСОбистостi майбутнiх вчителiв початкових класiв у процесi навчальноi
дiяльностi.

Завдання дослiдження:
1) Здiйснити теоретичний аналiз проблеми дослiдження креативностi

майбутнiх вчителiв початкових класiв;
2) виявити динамiку розвитку креативностi майбутнiх вчителiв початкових

класiв у процесi навчальноi дiяльностi;
3) емпiричним шляхом встановити структуру та типологiчнi особливостi

креативностi майбутнiх вчителiв початкових класiв;
4) ВИяВиТи систему регулятивних корелят та предикторiв креативностi

майбутнiх вчителiв початкових класiв у процесi навчання у ЗВО;
5) розробити систему засобiв розвитку креативностi майбутнiх вчителiв

початкових класiв у процесi навчальноТ дiяльностi.
ОбОСКт Дослiдження - креативнiсть майбутнiх вчителiв початкових класiв.
ПРеДМеТ ДОслiДження - регулятивнi кореляти та предиктори як чинники

розвитку креативностi у майбутнiх вчителiв початкових класiв у процесi
навч€шьноi дiяльностi.

МеТОДИ ДОслiДження. Для розв'язання дослiдницькоi проблеми
використано комплекс методiв, вибiр та посднання яких зумовлено предметом,
метоЮ та завданнямИ дослiдження: теоретико-методологiчний аналiз,
системаТизацiЯ та узагz}ЛьненнЯ психолоГiчних даних за проблемою дослiдження,
констатуючий експеримент, формуючий експеримент, методи математичнот
статистики.

2. ФОРМУЛЮВання наукового завдання, нове розв'язання якого
отримано в дисертацii'. .Цисертацiйна робота Кисельова Костянтина Сергiйовича
на темУ <Регулятивнi чинники динамiки креативностi особистостi майбутнього
вчителя початкових класiв у процесi навчальнот дiяльностi> спрямована на
вирiшення актуаJIЬного науковоГо завдання - визначення регулятивних чинникiв
та розробка системИ засобiв розвитку креативностi особистостi майбутнiх
вчителiв початкових класiв у процесi навчальноi дiяльностi.

3. HayKoBi положення, розробленi особисто дисертантом, та ik новизна.
Наукова новu3на резульmаmiв dослiduсення, odepotcaHllx особисто здобувачем
визнача€ться тим, що в роботi

вперutе:
- ВИЗНаЧеНО РеГУлятивнi предиктори креативностi особистостi маЙбутнiх

учителiВ початковоi школи, серед яких провiдними е iмплiцитнi TeopiT
креативНостi, художнЬо-естетиЧнi потреби та мотивацiя оволодiння професiсю;

- ВИЗНаЧеНО ДИнамiку та структуру креативностi особистостi майбутнiх
вчителiв початкових класiв у процесi навчання у вищiЙ школi;



розu,tuрено уявлення про :

- типологiю креативностi особистостi у студентському вiцi через
ВсТановлення ii профiлiв у маЙбутнiх вчителiв початкових класiв на рiзних етапах
професiйноi пiдготовки ;

- можливостi психологiчного супроводу процесу розвитку креативностi
особистостi у студентському вiцi для оптимiзацii ix подальшоi професiйноТ
адаптацiТ;

- регулятивнi кореляти креативностi особистостi вчителя початкових класiв,
серед яких наЙбiльш значущими € зв'язки iз самооцiнкою креативностi,
емоцiЙнiстю, вольовими якостями готовностi до ризику та завзятостiо
актуалiзацiсю соцiальних потреб ;

diсmала поdалbu,tolо роз вumку :

- система знань про психологiчнi засоби розвитку креативностi особистостi
майбутнього вчителя rrочаткових класiв.

4. Обrрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положень, висновкiв i
рекомендацiЙо якi захищаються, забезпечу€ться методологiчною обгрунтованiстю
вихiдних теоретичних положень, використанням комплексу методiв дослiдженнrl,
адекватних Його MeTi, предмету та завданням, репрезентативнiстю вибiрки
лослiджуваних, статистичною знач}щiстю експеримент€uIьних даних.

5. Наукове та практичне значення роботи. Наукове значення роботи
поляГае у визначеннi, описi та iнтерпретачiТ психологiчних чинникiв, якi
обумовлюють розвиток креативностi майбутнiх вчителiв початкових класiв у
процесi навч€шьноi дiяльностi. Пракmuчне значення роботи полягас в тому, що
ОДеРЖанi реЗультати можна буле використовувати практичними психологами
ПСИХОлоГiчних служб ЗВО, керiвництвом та викладачами педагогiчних ЗВО для
СТВОрення оптим€шьних умов для ефективного розвитку креативностi майбутнiх
вчителiв початкових класiв з урахуванням виявлених закономiрностей iT динамiки
У ПРОцесi навчальноi дiяльностi, а також при розв'язаннi проблеми саморе€шiзацiТ
МаЙбУтнiх педагогiв, полiпшення ix професiйноi адаптацii, особистiсного та
ПРОфеСiЙНоГо Зростання тощо. Матерiали та результати дослiдження можуть бути
ВИКОрисТанi при викладаннi таких навч€шьних дисциплiн, як <BiKoBa психологiя>>,
<<ПеДагогiчна психологiя>>, <Основи психодiагностики), <Психологiя вищоТ
школи)), <Психологiя професiйноТ дiяльностi вчителя>.

6. ВиКОрисТання результатiв роботи. Результати дисертацiйного
ДОСЛiДЖення впровадженi в навчально-виховний процес Щержавного вищого
начuUIьного закладу <Щонбаський державний педагогiчний унiверситет> (довiдка
J\Ъ 68-21-96 вiд 09.02.2021 року) та Комунального закладу <Покровський
педагогiчний фаховий коледж> (довiдка j\Ъ 21 вiд 15 лютого 2О21 року).7. Повнота викладення матерiалiв дисертацii в публiкацiях та
ОСОбИСтиЙ внесок у них автора. OcHoBHi положення дисертацii вiдображено у
15 пУблiкацiях (8 олноосiбних), з яких: 1 монографiя у спiвавторствi, б статей у
НаУКОВИХ фахових виданнях Украiни з психологii, включених до мiжнародних
НаУКОМеТРичнИх баз, l стаття у перiодичному науковому виданнi держави, яка
ВХОДИТЬ до СвропеЙського Союзу з наукового напряму, за яким пiдготовлено
ДИСерТацiю, 7 публiкацiЙ у збiрках матерiалiв конференцiй рiзних piBHiB:



HayKoBi працi, в якuх опублiкованi ocHoBHi резульmаmll duсерmацii'
1. Кисельов К. С. Теоретичнi засади дослiдження креативностi майбутнього

педагога у процесi професiйноi пiдготовки. Науковuй вiснuк Мuколаiвськоео
нацiоналtьноzо унiверсumеmу iлtенi В.О,Сухолlлuнськоео. Псuхолоziчнi наукu. 20|6.
м 1 (16). с. 82_85.

2. Кисельов К. С. Саврасов М. В, Фомiчова Ю. Д. Теоретичнi аспекти
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Псttхолоziчнi наукu, 2017. J\9 1 (17). С.78-82.
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Пс1.1холоziчнi наукu, 2017. J\9 З ( 1 8). С. 92- 96.

4. Саврасов М.В., Кисельов К. С. Психологiчнi характеристики творчих
здiбностей майбутнього вчителя початковоТ школи. BicHuK ХНПУ itиeHi Г.С,
Сковороdu. Псuхолоziя. 2017. Вип. 57. С.272-28Т.

5. Кисельов К. С. Вербальна та образна креативнiсть у cTpyкTypi майбутньоi
професiйноi дiяльностi вчителя початковоi школи. Науковuй BicHuK Херсонськоzо
dерэtсавноzо унiверсumеmу, Серiя <Псuхолоеiчнi наукшх 2018. J\Ъ 2. С. 46-50.

6. Саврасов М. В., Кисельов К. С. Креативнiсть особистостi майбутнього
вчителя початкових класiв як запорука його професiйноТ адаптацii. Теорiя i
пракmuкq сучасноi псuхолоzii:. 2018. J\9 6. С.1 52-|56.

7. Саврасов М. В., Кисельов К. С. Психологiчна регуляцiя динамiки
креативностi майбутнього вчителя початковоТ школи. Knowledge, Education, I-aw,
Management. 2020. М 5 (3З). Vol. З. РР. 84-90.

HayKoBi працi, якi засвidчуюmь апробацiю л4аmерiалiв duсерmацii'
8. Кисельов К. С., Шайда Н. П, Шайда О. Г. Психологiчне забезпечення

розвитку професiйного мислення майбутнiх фахiвuiв. Особлuвосmi псl,tхолоziчноi'
кульmурu працiвнuкiв освimu в iнфорлwацiйнол,tу суспiльсmвi : матерiали Всеукр.
мiжвуз. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Слов'янсько 17 березня 20lб р.).
Слов'янськ, 2016. С. l50-15З.

9. Кисельов К. С. Особливостi розвитку мислення студентськоi молодi.
Проблеwtu mа перспекmuвu соцiально-еконол|iчноео розвumку mерumорiй : мiжнар.
наук.-практ. конф. (м. Ополе, Польща,l4-t7 квiтня 20lб р.). Ополе,20|6. С. 191-193.

10. Кисельов К. С. Креативнiсть особистостi майбутнього вчителя
початковоi школи: план та програма психологiчного дослiдження. Харкiвськuй
осiннiй лtарафон псuхоmехнолоziй: маmерiалu наук.-пракm. конф, (м. XapKiB,
28.10.2017 р.). XapKiB, 2017. C.2l0-2T1.

1 l. Кисельов К. С. OcHoBHi психологiчнi параметри креативностi
особистостi майбутнього педагога. Сучасна пеdаzоеiка mа псuхолоziя:
л,tеmоdолоziя, mеорiя i пракmuка: матерiали мiж нар. наук.-практ. конф. (м. КиТв,
28-29 вересня 201 8 р.). КиТв, 2018. С. 159-161 .

12. Кисельов К. С. Креативнiсть як складова професiйно-адаптацiйного
потенцiалу особистостi майбутнього вчителя початкових класiв. Моdеrпizаtiоп of



the еduсаtiопаl system: world treпds апd паtiопаl peculiarities : Сопfеrепсе
proceedings II International scientific confbrence (Kaunas, FеЬruаry 22th, 2019).
Kaunas, 2019. РР. 83-85.

13. Кисельов К. С. Програма дослiдження психологiчних чинникiв динамiки
креативностi майбутнiх вчителiв початкових класiв. Траduцi| mа новацit у сферi
пеdаzоziкu mа псuхолоеii: матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. (м. Киiв, 6-7
грудня 2019 р.). КиТв, 2019. С. |27-|З|.

14. Саврасов М.В., Кисельов К. С. Психологiя креативностi музично-
педагогiчноi дiяльностi: oKpeMi питання TeopiT та методологiТ дослiдження.
Моdеrпizаtiоп of the еduсаtiопаl system: world treпds апd паtiопаl peculiarities ;

Conference proceedings III International scientific conference (Kaunas, FеЬruаrу 21th,
2020). Kaunas, 2020. РР. 74-78.

HayKoBi працi, якi dоdаmково вidображаюmь HayKoBi резульmаmu duсерmацii'
15. Shayda О., Kiselev К., Pitkevich V. Psychological features оf development of

the creative personality (Психологiчнi особливостi розвитку креативностi
особистостi). Traпsformatioпs iп Сопtеmроrаrу Sосiеф: Social Дsресts. Moпograph.
Ороlе: The Academy of Management and Administration in Opole, 20Т7. РР. 79-8З;
ISBN 978-83- 62683-95-6 (укр.)

8. Особистий внесок здобувача. ,Щисертацiя виконана здобувачем
самостiйно. На використанi в роботi теоретичнi положення iнших aBTopiB
здiйснено вiдповiднi посилання. В опублiкованих працях, пiдготовлених' у
спiвавторствi з М.В. Саврасовим, В. Пiткевич, Ю.Д. Фомiчовою, Н.П. Шайда та
О.Г. Шайда, особистий внесок здобувача полягас в розробцi плану лослiджень,
аналiзi та узагальненнi лiтературних даних, iнтерпретацii результатiв та

формулюваннi висновкiв. Розробки та iдеi, що належать спiвавтор?м, у дисертацiТ
не використовуються.

9. Апробаuiя результатiв дисертацiТ здiйснюваJIася у доповiдях та
повiдомленнях на '7 науково-практичних конференцiях, у тому числi на
5мiжнародних: Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii <<Проблеми та
перспективи соцiально-економiчного розвитку територiйо (14-17 квiтня 201'6 р., м.
Ополе, Польща), Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii <Сучасна
педагогiка та психологiя: методологiя, теорiя та практикаD (28-29 вересня 2018 р.,
м. Киiв), Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii <Традицii та новацiТ у
сферi педагогiки та психологiТ> (6-7 грудня 2019 р., м. Киiв), II International
scientific сопfеrепсе <Modemization of the educational system: world trends and
national peculiarities> (FеЬruаry 22lh, 20t9, Kaunas), III International scientific
сопfеrепсе <Modernization of the educational system: world trends and national
peculiarities> (FеЬruаry 2|th, 2020, Kaunas), Всеукраiнськiй мiжвузiвськiй науково-
практичнiй iнтернет-конференцii кОсобливостi психологiчноi культури
працiвникiв освiти в iнформачiйному суспiльствi> (l7 березня 201'6 р.о м.
Слов'янськ), I Науково-практичнiй конференшiТ з профорiентацii та професiйного
вдосконалення психологiв <Харкiвський осiннiй марафон психотехнологiй> (28

жовтня 20117 р., м. XapKiB).



10. Оцiнка мови та стилю дисертацii. Щисертацiю написано грамотною

украТнською мовою. Стиль викладу матерiалiв дослiдження, наукових положень,
висновкiв i рекомендацiй с доступними для сприйняття. Структура дисертацiТ
вiдповiдае аJIгоритму проведеного дослiдження, адекватно використанi HayKoBi
термiни.

11. Вiдповiднiсть змiсту дисертацiТ спецiальностi. Змiст дисертацiйного
дослiдження, використанi у ньому методи та ocHoBHi резулътати, що одержанi в

роботi, вiдповiдають спецiальностi 05З Психологiя.
12. Рекомендацiя дисертацii до захисту. .Щисертацiйна робота Кисельова

Костянтина Сергiйовича на тему <Реryлятивнi чинники динамiки креативностi
особистостi майбутнього вчителя початкових класiв у процесi навчальноТ

дiяльностi> с цiлiсним, самостiйним, завершеним дослiдженням, що вiдповiДас
вимогам гrунктiв 10-12 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б березня
z}itgp. JФ 167 <Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософiТ>.
Ураховуючи актуальнiсть, наукову новизну, теоретичне та практичне

значення результатiв дисертацiйного дослiдження та вiдповiднiсть роботи
спецiальностi 053 Психологiя, дисертацiя Кисельова Костянтина Сергiйовича на
тему <Регулятивнi чинники динамiки креативностi особистостi майбутнього
вчителя початкових класiв у процесi навчальноi дiяльностi> рекомендуеться до
захисту на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю
05З Психологiя.

Результати вiдкритого голосування
прийнято одноголосно.
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