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Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі становлення 

системи шкільної освіти України людина щодня відчуває на собі підвищений 

рівень навчального та психосоціального навантаження. Це вимагає від неї 

вмінь нестандартно мислити, навичок активної переробки значного обсягу 

інформації, прийняття нетривіальних рішень. Провідну роль в підготовці 

професіоналів, здатних відповідати наявним викликам у освітянській галузі 

відіграє розвиток їх креативності, а її адекватна та ефективна психічна 

регуляція дає можливість вчителю впорядковувати та урізноманітнювати 

власну педагогічну активність. Розвиток регулятивної активності 

креативності особистості детермінований значною кількістю психологічних 

чинників, одними з найважливіших з яких є імпліцитні теорії креативності, 

художньо-естетичні потреби та мотивація оволодіння професією. У 

психологічній науці питанню регуляції психічної активності було присвячено 

багато теоретичних та експериментальних досліджень. Багатьма вченими 

було доведено вплив психічної регуляції на успішність різних видів учбової 

діяльності та професійного становлення, втім, питання впливу регулятивних 

чинників на розвиток креативності особистості майбутнього вчителя 

залишається відкритим. Отже, актуальність теми дослідження К. С. 

Кисельова не викликає сумніву. Актуальність теми дисертаційного 

дослідження автора також підтверджується її зв'язком із комплексною 

науково-дослідною темою кафедри психології Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 



«Теоретико-методологічні засади формування адаптаційного потенціалу 

особистості в сучасних умовах життєздійснення». 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх новизна. Аналіз змісту дисертаційної 

роботи К. С. Кисельова «Регулятивні чинники динаміки креативності 

особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчальної 

діяльності», підтверджує, що в ній вперше визначено регулятивні предиктори 

креативності особистості майбутніх учителів початкової школи, серед яких 

провідними є імпліцитні теорії креативності, художньо-естетичні потреби та 

мотивація оволодіння професією. Також, вперше визначено динаміку та 

структуру креативності особистості майбутніх вчителів початкових класів у 

процесі навчання у вищій школі. Наукова новизна одержаних у дисертації 

результатів визначається тим, що розширено уявлення про типологію 

креативності особистості у студентському віці через встановлення її профілів 

у майбутніх вчителів початкових класів на різних етапах професійної 

підготовки. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані практичними психологами ЗВО, керівництвом та 

викладачами ЗВО для створення умов ефективного розвитку креативності 

майбутніх вчителів початкових класів з урахуванням виявлених 

закономірностей її динаміки у процесі навчальної діяльності, а також при 

розв'язанні проблеми самореалізації майбутніх педагогів, поліпшення їх 

професійної адаптації, особистісного та професійного зростання тощо. 

Представлені у роботі положення стосовно наукової новизни і практичні 

розробки є достатньо обґрунтованими. Усі положення наукової новизни 

доцільно співвідносяться з визначеними завданнями дослідження та 

висновками. 

Об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження логічно узгоджені. 

Надійність і вірогідність отриманих наукових результатів підтверджується 



методологічним обґрунтуванням вихідних принципів дисертаційної роботи, 

єдністю і логічністю всіх етапів дослідження, його організаційною цілісністю 

та чіткістю концептуальних засад, поєднанням статистичних методів і 

способів їх якісної психологічної інтерпретації. 

У дисертації повно і ґрунтовно розкрито зміст трьох розділів 

відповідно до теми і сформульовано висновки, що логічно випливають зі 

змісту проведеного дослідження та є підтвердженням реалізації мети і 

розв'язання усіх поставлених завдань. 

Зміст першого розділу дисертації К. С. Кисельова «Теоретичні аспекти 

дослідження креативності особистості майбутнього педагога у процесі 

навчальної діяльності» підтверджує детальне опрацювання наукових джерел 

за обраною тематикою. У роботі відображено сучасний стан наукової 

проблеми, що досліджувалася. Детально розглянуті основні напрями 

дослідження креативності, співвідношення креативності та інтелекту, 

психологічні особливості креативності учителя як обов'язкової інтегральної 

характеристики цілісної особистості педагога. Теоретичним шляхом 

встановлено, що креативність особистості студента-педагога разом з іншими 

видами активності особистості майбутнього учителя є необхідною умовою 

інтеграції всіх етапів і рівнів психічної активності, виступаючи механізмом 

формування структури особистості як єдиної функціонально-динамічної 

системи та забезпечуючи успішну реалізації навчально-професійної 

діяльності. 

У другому розділі «Результати емпіричного дослідження структури, 

типології та регулятивних чинників динаміки креативності майбутнього 

вчителя початкової школи» визначено методологічні та організаційно-

методичні засади емпіричного дослідження. Обґрунтування методик 

дослідження здійснено на основі проведеного дисертантом теоретичного 

аналізу проблеми. Для реалізації поставлених практичних задач було вміло 

використано методи математичної статистики – кореляційний, порівняльний, 

однофакторний дисперсійний аналіз, кластерний аналіз тощо. К. С. Кисельов 



розробив теоретичну змістову модель регулятивних чинників динаміки 

розвитку креативності майбутніх вчителів початкової школи. У розділі 

дисертантом доведено, що найбільш значущими регулятивними 

предикторами здатності до генерації оригінальних творчих ідей є уявлення 

першокурсників про те, що вони можуть розвивати власну креативність та 

творчі здібності, переконаність у тому, що вони спроможні поліпшити свою 

здатність до продуктивної творчої діяльності, а також спрямованість на 

діяльність, на справу, в яку вони залучені. Отже, якщо для студентів провідна 

діяльність – навчально-професійна, то налаштованість на успішне її 

здійснення буде позитивно позначатись на розвиткові здатності до генерації 

оригінальних творчих ідей, не залишаючи суттєвих питань щодо перебігу 

дослідження та інтерпретації його результатів.  

У третьому розділі дисертації «Психолого-педагогічні засади розвитку 

креативності майбутніх учителів початкової школи» представлена в тому 

числі розроблена тренінгова програма, що включає три етапи, які містять 

чотири змістові блоки – мотиваційний, креативнісний, регулятивний та 

рефлексивний. Основний етап програми реалізувався через регулятивний 

блок, на якому формувались здатності до саморегуляції психічних станів та 

діяльності, та креативнісний блок, представлений трьома стадіями, на першій 

з яких відбувався розвиток невербальної креативності, на другій – розвиток 

вербальної креативності, а на третій – формування здатності до розв'язання 

творчих проблем у групі. Впровадження тренінгової програми мало 

позитивний вплив на розвиток усіх показників вербальної та невербальної 

креативності студентів експериментальної групи. 

Теоретичні узагальнення, відображені у висновках дисертаційної 

роботи підтверджують їх відповідність основним результатам дослідження, 

досягнення дослідницької мети і розв'язання поставлених задач. Отже, 

дисертація К. С. Кисельова є логічним за своїм змістом і структурою, 

самостійним завершеним дослідженням, в якому отримані нові науково 

обґрунтовані результати. 



Основні положення дисертації К. С. Кисельова відображено у 16 

публікаціях автора, з яких 8 одноосібних, 2 статті у фахових наукових 

видання з психології, включених до наукометричних баз, 5 статей у фахових 

виданнях з психології, 1 стаття у зарубіжних наукових періодичних виданнях 

з психології, включених до наукометричних баз та 8 публікацій в інших 

виданнях. Для статей, написаних у співавторстві, чітко окреслено особистий 

внесок автора. Основні наукові результати апробовані у доповідях та 

повідомленнях на конференціях різних рівнів. 

Аналіз змісту анотації дисертації підтверджує її відповідність основним 

положенням і результатам дослідження. Анотацію та текст дисертації 

оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України. Позитивно 

оцінюючи роботу загалом, доцільно висловити деякі зауваження та 

побажання: 

1. Дисертантом зазначено, що креативність доцільно розглядати на 

перетині таких наукових підходів до її розуміння, як містичний, 

асоціативний, гештальтпсихологічний, психоаналітичний, психометричний, 

когнітивний, соціально-особистісний та інтегративний, що і дало можливість 

визначити її як здатність створювати нові продукти діяльності, специфічну 

характеристику мислення, поведінки та діяльності, здатність вирішувати 

проблеми, здатність особистості долати «межі свого Я», трансгресивність, 

інтегральну творчу характеристику людини. Автор не уточнює, чи 

вичерпується переліченими підходами науковий арсенал розуміння змісту 

креативності, і якщо вичерпується то чому саме. 

2. Автор зазначає, що такі характеристики креативності, як здатність до 

швидкого генерування ідей (швидкість), здатність їх деталізовано розробляти 

(розробленість), здатність не повторюватись у сталому і тривалому 

продукуванні ідей (супротив замиканню), здатність до переключення у 

різних категоріях ідей (гнучкість), здатність до абстрактного відходу від 

безпосередньої дії стимулу у творчій діяльності, метафоричність 

(абстрактність назви) проявляються у її двох видах – вербальному та 



образному, а їх співвідношення має обумовлювати типологічні особливості 

творчої особистості. Не зовсім зрозумілим лишається, чому автор не 

окреслює та не характеризує аналогічним чином такі описані у психологічній 

науці види креативності, як, наприклад, особистісну та інтелектуальну.  

3. Методики, задіяні автором у дослідженні розподілені на блоки: 

методики діагностики креативності; методики діагностики емоційної сфери; 

методики діагностики мотиваційної сфери; методики діагностики 

когнітивно-регулятивної сфери; методики діагностики вольової сфери. 

Цікаво було б дізнатися, що саме обумовило специфіку такого розподілу 

методик емпіричного дослідження. 

4. Автором встановлено, що починаючи з третього курсу сила і 

розгалуженість зв'язків зростає, відбувається поляризація впливу вольових 

якостей на креативність – соціальна сміливість, завзятість та організованість 

мають позитивний зв'язок із вербальною креативністю, а імпульсивність та 

готовність до ризику – позитивний зв'язок із невербальною креативністю, при 

цьому вольові якості в цілому відіграють амбівалентну роль у розвитку 

креативності студентів. Бажано було б, на нашу думку, подати більш 

розгорнуту психологічну інтерпретацію амбівалентності вольових якостей у 

студентів під час традиційно організованого навчання. 

5. Назва підрозділу «1.1. Креативність особистості як психологічна 

проблема» здається нам недостатньо конкретною по відношенню до 

розкритого у даному підрозділі змісту. Можливо, доречною була б 

конкретизація назви даного підрозділу. 

Усе викладене вище надає підстави для висновку про те, що 

кваліфікаційна наукова праця (дисертація) «Регулятивні чинники динаміки 

креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі 

навчальної діяльності» відповідає пунктам 10-12 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а її автор  – 

 



Кисельов Костянтин Сергійович, заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія. 

 

 

 


