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Актуальність  проблеми, науково-педагогічному  осмисленню якої 

присвячене дослідження здобувача,  є  незаперечною,  що  зумовлено  

новими концептуальними  підходами до  організації всієї   системи освіти,  

зміною педагогічних  парадигм, посиленням уваги до якості вищої освіти, 

підвищення  рівня  професійної підготовки  майбутніх учителів математики. 

Одним із провідних напрямів розвитку  освіти в Україні є збереження 

здоров'я  підростаючого покоління. Формування  здоров’я  постає  як 

стратегія  гармонізації  фізичного  та  психічного  розвитку  особистості  для 

забезпечення  самореалізації та ефективної  адаптації до оточуючого 

середовища шляхом  набуття  необхідних  знань  про  здоров’я  та  

закріплення  навичок  здорового  способу життя. 

Дисертація Д. А.  Возносименко присвячена важливій  й  актуальній 

проблемі  удосконалення підготовки майбутніх  підготовки  майбутніх 

учителів   математики  до   забезпечення  валеологічного  супроводу  

навчання  учнів  основної школи.  Її  актуальність   визначається   також 

низкою   держаних   Законів  України   та   нормативних   документів,  у   

яких підкреслюється  необхідність виховання  людини  в  дусі  

відповідального ставлення  до  свого здоров’я  та  здоров’я  оточуючих  як  до  



найвищої індивідуальної цінності. Реалізація цих завдань вимагає 

спеціальної підготовки до майбутньої професійної діяльності, а також 

визначеними автором суперечностями між:  

– потребами держави і суспільства у вихованні здорового підростаючого 

покоління та реальними умовами життя і навчання учнів;  

– сучасними запитами суспільства на професійно-компетентних учителів 

математики, готових та здатних до розвитку здоров’язбережувальної 

компетентності учнів і недосконалістю традиційної системи 

професійної підготовки студентів педагогічних ЗВО; 

– здоров’я-виховуючим потенціалом змісту шкільного курсу математики 

і недостатнім його використанням учителями ЗЗСО. 

Таким чином, зазначене вказує на актуальність і практичну значущість 

піднятої дисертанткою проблеми. 

Тема дослідження є складовою  науково-дослідної роботи кафедри 

вищої математики та методики навчання математики «Система організації 

навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних 

інновацій» (державний реєстраційний номер № 0116U006437, 2016-2021 рр.) 

Уманського державного педагогічного університету iменi Павла Тичини. 

На основі критичного аналізу різних теоретико-методологічних 

підходів до розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

дисертантка окреслила коло питань, які поки що не знайшли наукового 

розв’язання, що й дало їй можливість чітко визначити  мету, об’єкт, предмет, 

завдання, наукову та практичну значущість дослідження.  

Глибокий аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури 

дозволив здобувачеві продумано й умотивовано представити науковий 

апарат дослідження. Автор цілком правомірно ставить собі за мету 

розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи.  



Структура дисертації, науково доцільна, концептуально виправдана, 

включає в себе вступ, три розділи, висновки та додатки.  

Необхідно відзначити глибокий теоретичний аналіз автором 

дисертаційної роботи наукових джерел із досліджуваної проблематики. 

Досить ґрунтовно визначено ступінь розробленості проблеми дослідження в 

науковій літературі і практиці.  

На основі аналізу різних підходів до визначення понять  валеологічний 

супровід», «валеологічна компетентність»; «здоров’язбережувальне 

середовище», «готовність», «підготовка» автор розглядає підготовку 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів як цілісний, методологічно обґрунтований процес 

спрямований на формування позитивної мотивації, теоретичних і 

методичних знань, навичок та вмінь необхідних для виконання майбутньої 

професійної діяльності, пов’язаної із збереженням та зміцненням здоров’я 

підростаючого покоління, формуванням в учнів здорового способу життя. 

Позитивної оцінки заслуговує розроблена дисертанткою методика 

діагностування рівнів підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів в основній школі. 

Для проведення експериментальної роботи обрано такі компоненти 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів в основній школі: мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

педагогів до професійної діяльності.  

У фокусі особливої дослідницької уваги дисертантки є розробка моделі 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, яка включає теоретико-методологічний (мета, 

підходи, принципи), змістово-процесуальний (зміст, форми, методи, технології), 

результативний блоки (критерії, показники, рівні та відповідний результат).  

Заслуговує на увагу проведена Д. А. Возносименко дослідницька робота 

на етапі констатувального експерименту, яка включала в себе аналіз стану 



готовності майбутніх учителів  математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи. 

Дисертанткою ґрунтовно розкрито методологічні основи дослідження, 

які складають сукупність підходів (системний, аксіологічний, 

культурологічний, діяльнісний, індивідуальний, валеологічний, 

компетентнісний); принципів (активності та свідомості, систематичності, 

науковості, міцності знань, умінь і навичок, професійної спрямованості, 

стимулювання здоров’язбережувальної діяльності, зв’язку теорії і практики  

та методів, наочності, формування відповідальності за своє здоров’я). 

Констатувальним експериментом досить переконливо встановлено 

наявність низки нерозв’язаних питань щодо недостатньої підготовленості 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів, потребу в суттєвих змістових і технологічних змінах 

програмно-методичного забезпечення їх підготовки у контексті дослідження. 

У роботі дисертантка доводить, що процес професійної підготовки 

майбутніх учителів  математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів забезпечує комплекс педагогічних умов: формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів; оновлення змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє формуванню 

у студентів валеологічної компетентності; набуття майбутніми учителями 

математики досвіду використання та удосконалення методичного 

забезпечення валеологічного супроводу освітнього процесу. Досить повно 

означенні педагогічні умови апробуються, а їх ефективність підтверджується 

дослідно-експериментальною роботою. 

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють 

позитивну динаміку готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, що свідчить про 

ефективність експериментальної роботи з означеного виду підготовки.  



Дисертантка сформулювала аргументовані висновки, що відзначаються 

логікою і необхідним ступенем узагальнення. Додатки, таблиці, рисунки 

увиразнюють уявлення щодо цілісності, завершеності, самостійності і 

наукової переконливості проведеного дослідження Д. А. Возносименко.  

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення 

дослідницею проблеми, глибину, виваженість і самостійність її аналізу, 

системний тип осмислення фактологічного матеріалу, творче застосування 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, що дозволило досягти 

поставленої мети і розв’язати систему теоретичних і прикладних завдань. 

Таким чином на підставі вивчення дисертаційного дослідження, 

публікацій Д. Возносименко можна стверджувати, що найбільш істотні її 

наукові результати полягають у обґрунтуванні сукупності педагогічних умов, 

що забезпечують ефективність системи підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, 

розробці критеріїв оцінки рівнів означеного виду підготовки фахівців; уточненні 

змісту понять «професійна підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів». 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, що 

полягає в розробці та впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти 

методики діагностування рівнів готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, низки навчальних 

та робочих програм з дисциплін математичного спрямування, педагогічних 

практик, електронного навчального посібника. Матеріали дослідження 

можуть бути використанні і впровадженні в освітній процес вищих 

навчальних закладів для підвищення якості професійної підготовки 

викладачів до роботи зі студентами, на курсах підвищення кваліфікації, та 

перепідготовки фахівців до здоров’язбережувального навчання учнів. 

Вірогідність отриманих результатів забезпечена ґрунтовним аналізом 

значного обсягу інформаційних джерел; пролонгованістю експерименту, 

доцільно вибраними й використаними методами дослідження, 



репрезентативністю вибірки; підтверджена достатньо представницькою 

апробацією на наукових конференціях різного рівня, математично-

статистичною інтерпретацією кількісного та якісного аналізу емпіричних 

даних.  

Попри відзначений позитив, віддаючи належне ерудиції автора 

дисертації, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру:  

1. У змісті дисертації, бажано було б, більш детальніше обґрунтувати 

використання поняття «готовності майбутніх учителів», оскільки в темі 

дисертації заявлено «підготовка майбутніх учителів».  

2. У деяких місцях тексту дисертації при посиланні на авторів важливо 

зазначати сторінки (с.27, 40, 42 та ін.). 

3. Деякі використані джерела дещо застарілі, доцільно використати 

більш нові видання. 

4. У роботі зустрічаються деякі стилістичні та граматичні 

неузгодженості. 

Водночас стверджуємо, що висловлені дискусійно-критичні міркування 

мають здебільшого характер побажань, не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, не знижують високої теоретичної і практичної 

цінності проведеного дослідження як цілісного, завершеного, що є вагомим 

внеском у розвиток теорії і методики професійної освіти.  

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Возносименко Дарії Анатоліївни   «Підготовка  майбутніх  учителів 

математики   до  забезпечення  валеологічного  супроводу навчання учнів 

основної школи»  на   здобуття  ступеня  вищої освіти доктора  філософії 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12 

січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 

2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18   «Порядку   проведення   експерименту   з 



присудження стуценя доктора фiлософii> (затвердженого постановою

Кабiнет5, h{iнicTpiB Украiни вiд б березня 2019 р. JФ 167) i може бути

рекомечдсвана до захисту у разовiй спецiалiзованiй радi зi спецiальностi 011

- ocBiTHi, fiедагогiчнi науки.
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