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АКТУаЛЬнiсть дисертацiйноТ роботи та iT зв'язок iз планами вiдповiдних
галузей наук. У зв'язку з динамiчним розвитком сr{асного суспiльства все
бiльше актуалiзуеться проблема збереження i змiцнення здоров'я пiдростаючого
поколiння. Провiдну роль у вирiшеннi цъого питання держава покладае на ocBiTHi
заклади рiзного рiвня, зокрема й на заклади заг€шьнот середньоi освiти. Роль
ocBiTHix закладiв, насамперед, полягае у cTBopeHHi сприятливого освiтнього
середовища задля розвиткУ здоровоI особистостi, формуваннi у неi
здоров'язбережувальноi компететностi через валеологiчно спрямовану
вмотивовану дiялънiсть r{ителя, зокрема Й вчителя математики. д отже
порушуеться питання щодо вiдповiдноi пiдготовки майбутнього вчителя
математики у закладах вищоi освiти педагогiчного профiлю.

З оглядУ на зазначене вище, немас cyMHiBy в тому, що дисертацiя
д. А. Возносименко, яка присвячена пiдготовцi майбутнiх учителiв математики до
забезпечення в€LпеолоГiчного супроводУ навчаннrI 1^rHiB основноI школи с
СВОСЧаСнОю Й актуuLлъною як у теоретичнiЙ, так й практичнiй площинах.

зауважимо, що дисертацiйна робота д. А. Возносименко виконана
вiдповiдно до напряму науково-дослiдноi роботи кафедри вищот математики та
методики навчання математики Уманського державного педагогiчного
унiверситету iMeHi Павла Тичини <<Система органiзацiТ навчання майбутнiх
учителiВ математИки В умоваХ реалiзацii педагОгiчниХ iнновацiй> (лержавний
реестрацtйний номер J\b 0 1 1 1 бU006437).

НаЙбiльш вагомi HayKoBi результати дисертацii. Оцiнюючи дисертацiйну
РОбОТУ За Маркером новизни, вiдмiчаемо ii цiлковиту очевиднiсть i
незаперечнiсть, оскiльки вона полягае rтередовсiм у тому, що вперше визначено та
теоретично обЦрунтовано педагогiчнi умови i модель пiдготовки майбутнiх
1^rИТеЛiВ МаТеМатики до забезпечення вЕ}JIеологiчного супроводу навчання 1"rHiB
основноi школи.

БеЗЗаперечним науковим внеском у теорiю i методику педагогiчноi науки е
ПРеЗеНтацiя здобувачкою у дисертацii уточнених визначень базових понять
дослiдження: (вzUIеологiчний супровiд>>, <<здоров'язбережуваJlьне середовиЩе),
<<ГОТОВНiСТь маЙбутнiх 1^rителiв математики до забезпечення вЕLлеологiчного
СУПРОВОДУ НаВЧаННЯ Учнiв>>, <професiЙна пiдготовка майбутнiх учителiв
МаТеМаТики До забезпеченнrI в€ulеологiчного супроводу навчання учнiв>>.

НаУковий iHTepec становлять визначенi i схарактеризованi компоненти,
КРИТеРiТ Й Пок€вники та вiдповiднi piBHi готовностi майбутнiх улителiв
МаТеМаТИКи До забезпеченнlI вЕIпеологiчного супроводу навчання учнiв.

Сryпiнь обrрунтованостi використаних методiво наукових положень,
ВИСНОВКiв i рекомендацiЙ, сформульованих у дисертацii'. Аналiз дисертацiТ



умотивовус до твердження, що понятiйне поле дослiдження в цiлому продумане йпредставлено, що й забезпечило здобувачцi можливiстъ оптим€UIьно визначитися
зi стратегiсю наукового пошуку, а також його ефективною реалiзацiю.використанi У науковiй роботi ,"ор.r"rъi та емпiричнi методи, а такожметоди математичноi статистики, е адекватними до вирiшення завдань
конкретного етапу наукового пошуку.

Схвалъним е те, що здобувачкою опрацьовано достатнiй обсяг лiтературних
джерел (301 найменування) з рiзних г€шузей наукового знання. I_{e, безумо""о,сприяло rрунтовному вивченню проблеми валеологiчного супроводу iвизначенню педагогiчних умов фаховот пiдготовки майбутнiх yr"""oi" дозабезпечення вЕIJIеологiчного супроводу навчання математики в основнiй школi.

. Структура дисертацiI е виправданою, що дозволяе не лише простежити
змiстовнiстъ розв'язання поставлених завдань, аJIе й засвiдчуе виважений пiдхiд
дослiдницi до окресленоi пробл.еми, обраний ракурс якоI надае роботi науковоiзначущостi та експеримент€шъноi пошуковостi.

ВiДЗНаЧИМО ЯКiСТЪ ПРеЗенТованих у роботi Д. А. Возносименко додаткiв, вяких розмiщений матерiал, що не лише вiддзеркалюс послiдовнiсть поетапного
проведення здобУвачкоЮ науковоГо пошукУ, ElJIe й доповнюе ocHoBHi положення
дисертацii результатами проведеного теоретичного й емпiрично- 

""".r""",окресленоТ проблематики дослiдження.
закцентусмо уваry на загЕLльну логiку побудови змiсту презентованотнауковоi працi: починаючи вiд уточнення базових понять дослiдження,

:::?::r"-:1, 
r-, rrроблемою вЕUIеолоГiчного супроводу освiтнъого процесу iпроФесlино1 пlдготовки майбутнiх уrителiв математики у зво педагогiч"о.опрофiлЮ дО теоретиЧногО обцрунтування й .*..r.р"йентЕlJlьноi перевiрки

ефективностi визначених здобувачкою педагогiчних уrо" пiдготовки майбутнiх
учителiВ математИки дО забезпеЧеннЯ в€UIеолоГiчногО супровоДу навчаННЯ 1лтнiвОСНОВНОI ШКОЛИ.

Винятково покЕIзовим с Те, що д. А. Возносименко порушуе найбiльш
акту€Lпънi на теперiшнiй час проблеми: здоров'язбереження молодого поколiння,
задiянiсть i зацiкавленiстъ учителiв-rrр.дr"йикiв, .o*p.ru вчителiв математиКИ, УcTBopeHHi i використаннi в€UIеологiчного супроводу учнiв, включення
в€LIIеологiчноi складовоi у фахову пiдготовку майбуr"ir, уrителiв математики.

ПозитивногО оцiнюваннЯ заслуговуе проведений авторкою теоретичний
аналiз рiзноманiтних джерел iнформацii задля уточнення смислового поля такихкатегорiй як <здоровий спосiб життя), <<здоров'я>, (культура здоров'я>>,((В€LIIеОЛОГiЛ>, ((В€lJIеОПеДаГОгiка>> i <<валеологiчний'су.rро"lдо^ (п.1.1). щеуможливило послуговуватися ними для вивчення i наукового обгрунтування
особливостей пiдготовки майбутнiх 1^rителiв цaur.rur"*" до створення iзастосування У практичнiй дiяльностi валеологiчного супроводу навчання учнiв.Принагiдно зазначимо, що здобувачка iз "-Ьо."оо науковоюаргуrиентацiею доводить, Що збереження здоров'я учнiв, формуванн, ik
З:ry_"_]'беРеЖУВаЛЬНОi 

КОМПеТеНТностi залежить вiд 
"urr.опо.iчно^ 

спрямованот
пlдготовки як працюючих, так й майбутнiх уrителiв математики. Щоводячи цеположення, авторка неоднор€}зово наголошуе на мотивацiйнiй складовiйпiдготовки пелагогiв. Зокрема дослiдниця акцентуе увагу на формуваннiмотивацii у майбуТнiх )^rителiв не лише до професitноТ дi"п""о.тi в цiлому, але И



до забезпечення сприятливих умов для пiдтримки, збереження, змiцнення

здоров'я учнiв (п.1.1 , с. бЗ; п.1.2, с.74; п.1.3; п.2.2, с. 152-154),

Показовим с те, що, дослiджуючи проблему готовностi майбутнiх учителiв
до створення та забезпечення валеологiчного супроводу навчання математики в

основнiЙ школi, здобуваЧка обrрУнтовус, що: результатом пiдготовки майбутнi

педагогiВ с ix готОвнiстЬ до професiйноТ дiяльностi; здiйснюс спробу довести
взасмозв'язки мiж такими категорiями як: професiйна пiдготовка, педагогiчна

пiдготовка i професiйно-педагогiчна пiдготовка (п.1 .2, с.72; п-1r.2 с.70-75).

повнотi розгляду дослiджуваноi проблеми сприяло Й Т€, що

д. д. Возносименко узагальнила Й систематизуваJIа результати проведеного

теоретичного аналiзу наукових поглядiв вчених щодо рiзних аспектiв пiдготовки

педЪгогiВ дО ваJIеолоГiчногО супроводУ учнiв, зокрема майбутнiх учителiв
математики (п.|.2), а також щодо розкриття смислового поля такоТ категорiТ як

<<готовнiсть майбутнiх учителiв математики до забезпечення вzlпеологiчного

супроводу навчання учнiв основноi школи) (п. 1.З, с. 93). Реалiзованiсть

окреслеНого сприяла цiлiсному осмисленню пiдходiв до пiдготовки майбутнiх

уrителiв *ur"*ur"ки до забезпеченнlI в€}JIеологiчного супроводу навчання учнiв,
виявленню прогресивних iдей, що впливають на органiзацiю цього процесу.

у фокусi особливот дослiдницькот уваги здобувачки е вивчення структурних

*orro"."TiB готовностi (мотивац7йниiт, когнiтивний \ операцiйно-дiяльнiсний),

критерiiв (мотивацiйно-цiннiсний, когнiтивно-в€tпеологiчний, дяльнiсний),
.rЪ**""*iв та вiдповiдних piBHiB (високий, достатнiй, серединнiй i початковий).

ЩiлкоМ вмотивоВаними е побудова i презентацiя на cTopiHкax дисертацii
моделi пiдготовки майбутнiх уrителiв математики до забезпечення

в€UIеологiчного супроводу навчанНЯ 1..rHiB (п.2.1). ЩостатнЬо rрунтОвно, на наШ

погляд, висвiтлено авторську позицiю щодо змiстового наповнення блокiв

презентованоi моделi: теоретико-методологiчного, змiстово-процесуulпьного та

результативного. Так, на пiдтримку заслуговують зазначенi i схарактеризованi

здобувачкою у теоретико-методологiчному блоцi моделi пiдходи (аксiологiчний,

дiялiнiсний, системний, iндивiдуальний, комгIетентнiсний, ваJIеологiчний,

кульуроЛогiчний) та принципИ реалiзацii пiдготовки майбутнiх учителiв
математики до забезпеченнrI вЕlJIеологiчного супроводу навчання учнiв.

вiдзначимо й обrрунтованi здобувачкою педагогiчнi умови, реалiзацiя яких

впливае на ефективнiстъ пiдготовки майбутнiх 1^rителiв математики до

забезпеченнjI 
"Ь.опо.iчного 

супроводу навчання учнiв в основнiй школi:

формування позитивноi мотивацiт майбутнiх уrителiв математики до здiйснення

в€lJIеологiчного суtIроводу (пiдумови: усвiдомлення необхiдностi створення

здоров'язбережуваJIьного освiтнього середовища навчання математики в школi;

розумiнн" Сrуд."тами особливостей упровадження коМпетентнiСНОГО ПiДХОДУ ДО

навчаннrI в школi та формування здоров'язбережувальноi компетентностi учнiв);
оновленнЯ змiсту, фЬр' та методiВ фаховоI пiдготовки майбутнiх улителiв
математики, що Ъ"р""Ь формуванню у студентiв в€lJIеологiчноТ iorrr.r."THocTi;
набуття майбутнiми вчителями математики досвiду використання та

удосконаJIення методичного забезпечення здiйсненнrl ваJIеологiчного супроводу

освiтнього процесу (п.2.2).
Позитивне схв€UIення заслуговус опис авторкою реалiзацii кожноi з

визначених нею педагогiчних умов, який мiстить органiзацiйнi форми, методи i



засоби роботи зi студентами (п.2.2). З методичноi точки зору iHTepec
представляють запропонованi дослiдницею: розробка планiв-конспектiв ypoKiB та
позакласних заходiв iз використаннrIм здоров'язбережув€шьних та iнтерЬктивних
технологiй; використання М-lеагпiпg; виконання навч€шъних проектiв
в€tпеологiчного змiсту; методичне забезпечення, яке презентовано авторським
навчаJIьно-методичним посiбником i електронним збiрником задач.
Погоджусмося з авторкоЮ, Що використання математичних задач в€UIеологiчного
змiсту сприяютъ зацiкавленостi учнiв основноi школи у вивченнi математики.
особливу наукову i методичIry зацiкавленiсть викJIикае органiзацiя i проведення
занять у студентському науковому гуртку <<Елементи в€UIеологii в IIIKM>.

Вiдзначимо логiчнiсть i послiдовнiсть проведення дослiдно-
експериментЕLпьноi роботи з доведення ефективностi реалiзацiI визначених
авторкоЮ педагогiчних умов. Заслуговуе на схв€UIення чiтко продумана
здобувачкою програма дослiдно-експеримент€lJlьноi роботи, яка мiстить у собi
поставленi мету, завдання, етапи i вiдповiдний дiагностичний iнструментарiй
(п.3.1). Показовим е те, що, дослiджуючи стан готовностi майбутнiх yr"..ni"
математики до забезпечення валеологiчного супроводу навчання учнiв в основнiй
школi на кожному етапi педагогiчного експерименту, авторка застосову€ методи
математично1 статистики для доведення достовiрностi змiн у динамiцi

кожного з компонентiв готовностi.сформованостi
у цiлому результати формувального етапу педагогiчного експерименту

ПiДТВеРДИЛИ ефеКТИВНiСтъ реалiзацiТ запропонованих дослiдницею педагогiчних
умов, що продемонстровано на cTopiHкax дисертацii змiнами у динамiцi стану
готовностi за кожним компонентом за допомогою дiаграм i наведених даних утаблицях, а також доведенням вiрогiдностi отриманих результатiв за допомогою
критерiю Пiрсона.

наголосимо ще на одному якiсному показниковi проведеного
д. А. ВозносиМенкО дослiдження: уточненню наукових категорiй i презентацii
авторських трактуванъ понять дослiдження передус rрунтовне вивчення
здобувачкою наукових напрацювань щодо проблеми 

"-.опо.iчного супроводу
освiтнього процесу, пiдготовки майбутнiх учителiв математики у зво
педагогiчного профiлю, рефлексiя професiйного досвiду вчителiв, виклЬдачiв i
власного досвiду.

з огляду на зазначене вище, вiрогiднiсть отриманих результатiв забезпечена
грунтовним аналiзом достатнього обсягу iнформацiйних джерел, доцiльно
вибраними й використаними методами дослiдження, реrтрезентати""i..о вибiрки,
пiдтверджена апробацiсю на наукових конференцiях рiзного рiвня, математ"""о-
статистичною iнтерпретацiею кiлъкiсного та якiсного аналiзу емпiричних даних.

значення отриманих автором результатiв дослiдження для науки i
практики, рекомендацii щодо ix використання.

Теоретична значущiсть виконаного дослiдження не викликас cyMHiBy. Воно
полягае не лише в узаг€шьненнi i систематизацiI теоретичних надбань науковцiв i
методистiв щодо проблеми валеологiчного супроводу та пiдготовки майбутнiх
уrителiВ математикИ дО йогО забезпечення, €ше й у презентацii u"rop."r.o.o
бачення вирiшення зазначенот проблеми i окреъл.""" орiентирiв щодо
удосконЕLпення фаховоI пiдготовки майбутнiх уrителiв математики.



До переваг презентованої роботи можна віднести її безсумнівне практичне 

значення, яке полягає у тому, що дисертанткою розроблено та впроваджено в 

освітній процес ЗВО педагогічного профілю робочих програм з дисциплін 

«Методика навчання математики», «Вибрані питання методики навчання 

математики», педагогічної практики, електронного навчального посібника 

«Збірник задач з математики валеологічного спрямування для учнів 5-9 класів», 

що відкриває нове бачення з формування пізнавального інтересу в учнів основної 

школи до вивчення математики, навчально-методичного посібника «Елементи 

валеології у ШКМ». Беззаперечну практичну цінність має розроблений 

здобувачкою навчально-методичний комплекс наукового гуртка. 

Результати виконаної Д. А. Возносименко наукової роботи можуть 

використовуватись викладачами ЗВО у процесі освітньої діяльності, зокрема під 

час професійно-педагогічної і методичної підготовки майбутніх учителів 

математики, а також у закладах системи післядипломної педагогічної освіти та 

вчителями практиками у професійній діяльності. 

Дискусійні положення, зауваження і побажання. Позитивно оцінюючи 

проведене Д. А. Возносименко дослідження, вважаємо, що у роботі присутні 

моменти, з якими не можна однозначно погодитися, що викликають роздуми, 

спонукають до дискусії: 

1. Вважаємо, що у Вступі здобувачкою не приділено належної уваги 

презентації переліку праць і відповідно їх авторів, присвячених проблемі фахової 

підготовки майбутніх учителів математики. Хоча у п.1.2 авторкою наведені праці 

дослідників, в яких вивчалися питання, пов’язані з різним аспектам підготовки 

майбутніх учителів математики. 

2. Дискусійними є сформульовані авторкою мета і п’яте завдання 

дослідження. Вважаємо, що вони не відображають у повній мірі отримані 

результати проведеного наукового пошуку (отримані результати перевищують 

поставлену мету і завдання). Зокрема варто було окрім педагогічних умов вказати 

й розроблену та експериментально перевірену авторську методику підготовки 

майбутніх учителів математики, на якій сама здобувачка неодноразово наголошує 

у третьому розділі дисертації (п.3.1). 

3. Бажано було б зазначити до якого виду (змістова, структурна, 

функціональна та ін.) моделей відноситься презентована у п.2.1. авторська модель 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. Оскільки у тексті дисертації авторка називає її 

структурно-функціональною (с. 129), структурною (с. 142). 

4. Варто було б у п.2.2 при описі реалізації кожної педагогічної умови 

навести приклади занять, фрагментів планів-конспектів уроків валеологічного 

змісту, фізкульхвилинок, які використовуються на уроках математики, тематику 

навчальних проєктів, розроблених студентами під керівництвом здобувачки у 

програмі AutoPlayMediaStudio8.0.7.0, фрагменту використання інтерактивних 

методів на заняттях з методики навчання математики. Презентація таких 

методичних напрацювань авторки збагатило зміст основного тексту дисертації. 

Проте цей матеріал у своїй більшості розташований у Додатках. 

5. Побажання здобувачці надалі: дотримуватися єдиного підходу до 

використання вже визначених понять (готовність чи методична готовність, 

професійна    підготовка    чи    професійно-педагогічна    підготовка,    навчально- 



методичне чи методичне забезпечення), вживати термiни вiдповiдно до с)rчасних

нормативних документiв, а також коректно ставитися до вiдповiдностi

.обрu*""ня на рисунку i його нz}зви. Так, дискусiйними е назви рис. 1.1. (п.1.2,

c.Zb) i рис. 1.2. (л.|.2, с.76). Вважаемо, що на першому зображено види

пiдготовки та ik взаемозв'язки, а другий мuшюнок скорiше вiдображае

рiзноаспектнiсть обраноi проблематики дослiдження.
водночас стверджусмо, що висловленi дискусiйнi положення, зауваження i

рекомендацii не знижуютЬ загаJIънОТ цiнностi науковоi роботи

Д. А. Возносименко.
повнота викладу основних наукових результатiв в опублiкованих

працях. ocHoBHi положення i результати дисертацiт вiдображено у З9 працях

u"ropu, iз яких: 9 статей опублiковано в наукових фахових виданнях Украiни, 2

cTaTTi - у зарубiжниХ наукових виданнr{х, 3 cTaTTi в iнших виданнях УкраТни, 25

тез та матерiалiв доповiдей на конференцiях рiзного рiвня, видано 2 навчально-

методичних посiбники.
На ocHoBi аналiзУ змiстУ публiкаЦiй автора можна констатувати, що HayKoBi

положеннrI, висновки та рекомендацii, якi було отримано в результатi проведеного

дослiдженнrl,у Друкованих працях викладено достатньо повно.

висновок про вiдповiднiсть дисертацii вимогам <<порядку присудження
наукових ступенiв>>. дналiз дисертацii та опублiкованих праць дае пiдстави для

висновку про те, що дисертацiя <пiдготовка майбутнiх учителiв математики до

забезпеченнrI в€lJIеологiчного супроводу навчання учнiв основноi школи)> е

самостiйною, завершеною науковою працею, яка мiстить HoBi науково

обцрунтованi результати, що збагачують педагогiчну теорiю i практику,

заслуговус позитивноi оцiнки, вiдповiдае вимогам наказу MiHicTepcTBa освiти i
наукИ УкраТнИ Jф 40 вiд 12 сiчня 2017 р. (зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii

УкраТни вiд 03 JIютого 2о17 р.за J\b 155/з002З) та пп.9-18 <Порядку проведення

експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii> (затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд б березня 20119 р. Ns |67), а ii автор

возносименко Щарiя днатолiiвна засJý/говуе на присудження ступеня доктора

фiлософiТ зi спецiальностi 011 - ocBiTHi, педагогiчнi науки.

Офiцiйний опонент,
доктор педагогiчних наук,
професор, професор кафедри дошкiльноТ освiти
Черкаського нацiонzшьного унiверситету
iMeHi Богдана Хмельницького К. М. Гнездiлова

Пiдпис Гнездiловоi К. М.
Учений секретар Вченоi ради
Черкаського нацiон€шъного
iMeHi Богдана Хмельницько
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