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Проблема збереження й зміцнення здоров’я населення за всіх часів була 

і є однією із ключових у суспільстві. Здоров’я дітей – одне з основних джерел 

щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. 

Наразі в Україні Україні головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім 

держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.  У 

сучасних умовах стан здоров’я дітей має неабияке значення, оскільки саме 

від стану здоров’я підростаючого покоління, залежить розвиток суспільства у 

майбутньому. 

 Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання та її значущість 

дозволяють окреслити низку суперечностей 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. 

Важливість дослідження підтверджує і те, що воно виконано 

відповідно до напряму 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. 

Отже, дисертаційне дослідження Д. А. Возносименко вказує на 

актуальність, теоретичне і практичне значення порушеної проблеми, адже 

воно спрямоване на підготовку майбутніх фахівців здатних наповнити 

освітній процес навчання математики здоров’язбережувальним змістом. 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 

висновками, списком використаних джерел до кожного розділу, змістовними 

додатками, що відповідає вимогам щодо наукових досліджень на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано 

меті та завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. 

Дисертанткою вдало визначено мету дослідження та виписано 

відповідно до неї завдання дослідження, об’єкт, предмет, аргументовано 

використання обраних методів дослідження. 

У науковому дослідження авторка поставила собі за мету розробити, 

теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи.  

Вперше в педагогічній науці визначено й теоретично обґрунтовано 

сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність системи 

підготовки майбутніх учителів математики до здоров’язбережувального 

навчання учнів (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). 

Д. А. Возносименко розроблено та теоретично обґрунтовано авторську  

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки); уточнено сутність понять 

«валеологічний супровід», «здоров’язбережувальне середовище», 

«готовність майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів»; визначено компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний), критерії, показники та рівнів 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів; окреслено можливості професійної підготовки, її 

зміст, форми й методи, що зорієнтовані на формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, що 

полягає в можливості застосування наукових положень і висновків 

дослідження для покращення і підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи, а також у системі післядипломної підготовки 

вчителів математики. 

Матеріали дослідження також буть корисними та можуть 

використовуватися викладачами ЗВО, які здійснюють підготовку майбутніх 

учителів математики, вчителями-практиками, методистами, студентами.  

Авторкою проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися 

на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні 

результати дослідження достатньо повно висвітлені у наукових працях. 



Дисертаційна робота свідчить про наукову зрілість дисертантки, її 

вміння бачити актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики, готовність розв’язувати їх на достатньому науковому рівні. В 

цілому дисертаційна робота Д. А. Возносименко за своїм змістом і формою є 

завершеним самостійним дослідженням. Позитивно оцінюючи наукове і 

практичне значення дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та 

побажання дискусійного характеру: 

1. Вважаємо, що результати дослідження тільки збагатилися б, якби 

було більш детальніше схарактеризовано зміст та види методичної діяльності 

майбутніх учителів математики щодо забезпечення валеологічного 

супроводу під час педагогічної практики. 

2. У контексті сьогодення, дослідження значно виграло б, якби 

дисертанткою у роботі було приділено увагу дистанційному навчанню, з 

метою інтенсифікації та урізноманітнення форм підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 

3. Доцільно було б у роботі описати зарубіжний досвід з розглядуваної 

проблеми, що дало б змогу порівняти та використати позитивну практику 

такої діяльності. 

Викладені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним завершеним 

дослідженням, а отримані результати роблять вагомий внесок у педагогічну 

теорію та практику. 

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  
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