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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента 

Прошкіна Володимира Вадимовича 

про дисертацію ВОЗНОСИМЕНКО ДАРІЇ АНАТОЛІЇВНИ 

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки 

 

Відповідно до ідеї «Нової української школи», найціннішим результатом 

шкільної освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на 

успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя. Тому, як справедливо 

зауважує авторка дослідження, проблема збереження здоров’я підростаючого 

покоління відображається як стратегія гармонізації фізичного та психічного 

розвитку особистості, що спрямована на ефективність адаптації до 

навколишнього середовища шляхом набуття необхідних знань про збереження 

здоров’я та закріплення навичок здорового способу життя. Тому повністю 

погоджуємося, що для розв’язання окресленої проблеми необхідно створювати 

відповідні умови, сприяти органічному поєднанню освітнього та оздоровчого 

процесів. 

Цікаво, що базою для вирішення зазначеного завдання 

Д. А. Возносименко обрала математичні дисципліни. Авторкою вдало 

доведено, що математика, як навчальний предмет, має потужний потенціал 

для розвитку в учнів тих навичок і умінь, які необхідні їм для того, щоб бути 

здоровими й успішними в сучасному житті. Математичне відображення 

проблеми збереження здоров'я учнів у вигляді завдань, у сюжеті яких 

містяться факти з реального життя, здатні чинити більший вплив, ніж довга 

лекція-настанова  і товста брошура про збереження та зміцнення свого 

здоров'я. У результаті цього виникає нагальна потреба в підготовці майбутніх 

учителів математики які не лише готові реалізувати себе у мобільному світі та 

реформувати вітчизняну систему освіти, але й зобов’язані зберігати і 

підтримувати власне здоров’я й здоров’я підростаючих поколінь. Це яскраво 
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свідчить про сучасність, актуальність і доцільність наукового дослідження 

дисертантки.  

Актуальність дослідження покріплюється ще й даними статистики, що 

наводить Д. А. Возносименко, так 20 – 40 % негативних наслідків, які 

впливають на здоров’я дітей, пов’язані зі школою. Згідно з науковими 

дослідженнями, успішні в навчанні діти, які витрачають багато енергії та 

часу на навчання, частіше хворіють через слабкі захисні механізми 

організму, збільшення хронічних захворювань, зниження рівня збереження і 

відновлення здоров’я. 

Дисертацію виконано відповідно до напряму науково-дослідної роботи 

кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Система 

організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації 

педагогічних інновацій» (державний реєстраційний номер № 0116U006437, 

2016 – 2021 рр.). 

Структура роботи є логічною й адекватно відображає траєкторію руху 

теоретико-експериментального дослідження. Основний зміст дисертаційної 

роботи свідчить про широку ерудицію здобувачки, її здатність до системного 

охоплення різних аспектів досліджуваних педагогічних явищ і процесів, 

критичність і креативність професійного мислення. 

Викликає інтерес проведений аналіз стану досліджуваної проблеми в 

педагогічній теорії та практиці. Залучення широкої української теоретичної 

бази з питань підготовки майбутніх учителів математики дозволило авторці 

дослідження ґрунтовно висвітлити теоретичні та методологічні засади 

дослідження, сформулювати його вихідні положення. 

Унаслідок узагальнення поглядів науковців, конкретизовано сутність 

низки понять: «валеологічний супровід навчання учнів математики», 

«здоров’язбережувальне освітнє середовище», «професійна підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів», «готовність майбутніх учителів математики до забезпечення 
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валеологічного супроводу навчання учнів». Заслуговує на схвалення уважне 

ставлення дисертантки до понятійно-термінологічного апарату дослідження.  

Авторкою визначено компоненти (мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний), критерії (мотиваційно-ціннісний; когнітивно-

валеологічний; діяльнісний), показники та рівні сформованості (високий, 

достатній, середній, початковий) названих критеріїв готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів.  

Характеризуючи наукову новизну виконаного дослідження, слід 

відзначити, що дослідницею вперше визначено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного 

супроводу 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 вчителями математики досвіду використання та удосконалення 

методичного забезпечення валеологічного супроводу освітнього процесу). 

Нам імпонує сформульоване авторкою на с. 151 означення педагогічних 

умов  підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного супроводу 

навчання учнів, а також детальне обґрунтування їхнього застосування, що 

подано на наступних сторінках дисертації.  

Цікавою є розроблена модель підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, що складається із 

трьох основних блоків. Теоретико-методологічний блок моделі досліджуваного 

процесу відображає соціальне замовлення, мету діяльності й завдання, що її 

конкретизують, методологічні підходи та принципи успішної реалізації 

модельованого процесу. Змістово-процесуальний блок моделі визначає її етапи 

реалізації, зміст, форми, засоби, методи взаємодії, педагогічні умови. 

Результативний – репрезентує структуру готовності майбутніх учителів 
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математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної 

школи, критерії її діагностування, показники та рівні сформованості, а також 

окреслений результат. 

Варто підкреслити й основні здобутки, що відносяться до практичного 

значення дослідження – розробленні робочих навчальних програм із 

дисципліни «Методика навчання математики»; наскрізної та робочої програм з 

педагогічної практики (навчальної, навчально-предметної, виробничої); 

електронного навчального посібника «Збірник задач з математики 

валеологічного спрямування для учнів 5 – 9 класів»; навчально-методичного 

посібника «Елементи валеології у ШКМ»; навчально-методичного комплексу 

наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»; діагностувальної методики 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

Виділимо ще низку переваг дослідження. 

 По-перше, заслуговує на увагу досвід авторки щодо підготовки студентів 

до реалізації навчання засобами цифрових технологій, зокрема мобільного 

навчання, використання доповненої та віртуальної реальності, середовищ 

LearningApps.org та ін.,  що є вкрай актуальним в умовах соціального 

дистанціювання.  

По-друге, заслуговує на схвалення потужна статистична база, яку авторка 

застосовує для обґрунтування ефективності результатів дослідження (критерії 

Стьюдента, Пірсона та ін.). 

По-третє, для більш чіткого з’ясування проблеми дослідження авторка 

наводить данні опитування та анкетування діючих учителів математики. Так, 

31,7 % учителів вважають, що не вистачає часу на пошук матеріалу 

валеологічного змісту; 63,4 % – вважають, що відсутня методична література з 

рекомендаціями щодо здійснення валеологічного супроводу уроків математики 

та ін. Це дає  підстави стверджувати, що проблема реалізацї 

здоров’язбережувального навчання є важливою, а її вирішення потребує 

удосконалення підготовки майбутніх учителів математики до професійної 
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діяльності, зокрема до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів.  

У четверте, цікавою вважаємо навчально-методичну скарбницю, подану 

в додатках до дисертації. Так, наведено приклади кейсів, навчальних проєктів, 

завдань, ділових ігор, екскурсій, тренінгів та ін., які розкривають, як саме 

математика допомагає людині реалізовувати здоровий спосіб життя. 

Робота містить 24 рисунки та 23 таблиці. Матеріали, подані в 29 

додатках на 104 сторінках, загалом сприяють повноті сприймання основного 

тексту.  

Результати дослідження впроваджено в діяльність чотирьох ЗВО 

(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, Полтавський державний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, Бердянський державний педагогічний університет, Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Упровадженням 

охоплено низку регіонів України, про що свідчать відповідні довідки. Це 

відображає також і перспективи подальшого поширення отриманих результатів 

дослідження в освітянській практиці України. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались і 

обговорювались на 15 міжнародних і всеукраїнських конференціях.  

Аналіз публікацій засвідчив їхню відповідність (кількісну і якісну) 

вимогам щодо оприлюднення результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення й результати наукового дослідження відображено у 39 публікаціях 

зокрема: 2 навчально-методичних посібники, 9 статей у фахових виданнях 

України, 2 статті у зарубіжних виданнях, 3 статті в інших виданнях України, 25 

тез та матеріалів доповідей на конференціях. 

Анотація стисло і коректно відображає зміст і результати виконаної 

дослідницької роботи.  

Зазначене дає підстави класифікувати дисертаційне дослідження 

Возносименко Дарії Анатоліївни як завершене теоретико-експериментальне 

дослідження, що містить нові наукові положення, має вагоме теоретичне та 

практичне значення. Однак, проведене дослідження не позбавлене певних 
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недоліків. Тому вважаємо за необхідне подати зауваження, які виникли в 

процесі опрацювання матеріалу дисертації: 

1. Упевнений, що дисертаційне дослідження збагатив би ґрунтовний 

аналіз зарубіжних студій з підготовки студентів університетів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в основній школі. Це 

дозволило б здобувачці в процесі розробки авторських педагогічних умов 

урахувати провідні тенденції вирішення зазначеної проблеми в інших країнах. 

2.  Як зазначає С. О. Сисоєва1, предмет дослідження – це та сторона, з 

якої дослідник пізнає цілісний об’єкт, виділяючи при цьому головні, найбільш 

істотні ознаки об’єкта. Тому, на нашу думку, доцільно було б скорегувати 

предмет дослідження більш чітко – як педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи. Таке визначення предмета дослідження краще 

відповідало б науковій позиції С. О. Сисоєвої, яка говорить про конкретизацію 

загальної мети з урахуванням предмета дослідження1. 

3. На с. 99 дисертації подано чотири рівні готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. Ці 

рівні визначаються відповідно до інтервалів: 1 – 40%, 41 – 65%, 66 – 88%, 89 – 

100%. Доцільно показати, що стало підґрунтям до виділяння зазначених 

інтервалів? 

4. У тексті дисертації варто було б пояснити, які саме форми, методи та 

засоби навчання виявилися найбільш ефективними для реалізації мети 

дослідження. 

Проте висловлені зауваження мають дискусійний характер і не впливають 

на загальне позитивне враження щодо дисертаційної роботи.  

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що 

визначені завдання реалізовано, мету досягнуто, сукупність отриманих 

наукових положень має важливе значення для теорії і методики професійної 

підготовки майбутніх учителів математики. 

 
1 Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. С 40 Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / 

С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с. 
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