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Процеси реформування системи освіти України, її входження до 

європейського освітнього простору, вплив освітніх інновацій ХХІ ст., вимоги 

інформаційного суспільства та виклики сьогодення зумовлюють оновлення 

підходів та вимог до використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

вищій школі. Кардинальна перебудова усієї системи освіти, удосконалення 

структури та організації освітнього процесу, а також розробка інноваційних 

технологій навчання сприяє широкому використанню інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців. 

Інтенсивний розвиток та модернізація медіа-засобів, широке включення 

молодого покоління, зокрема молодших школярів, у процес споживання 

продукції масмедіа, посилення ролі медіа-засобів в організації освітнього 

процесу потребує оновлення змісту вищої педагогічної освіти, зокрема 

професійної підготовки фахівців для системи початкової освіти. 

Соціальний запит на підготовку майбутніх учителів початкової школи із 

високим рівнем готовності до розробки авторських медіа-продуктів та 

використання їх у професійній діяльності; актуалізація процесу широкого 

впровадження сучасних медіа-засобів у заклади загальної середньої освіти і 

недостатня розробленість цієї проблеми в теорії та методиці професійної освіти 

обумовлює актуальність проблеми формування медіа-компетентності 

майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки, яку 

досліджує І.Г. Толмачова. 

Дисертація свідчить, що науковий апарат дослідження, його структура та 

зміст демонструють логічність, системність, результативність та самостійність 

наукового пошуку автора. Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 
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медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі 

професійної підготовки. 

Наукова новизна дослідження підкреслює правомірність поставлених 

завдань і засвідчується такими основними здобутками. Вперше 

І.Г. Толмачовою теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи (формування у 

майбутніх учителів початкової школи позитивної мотивації щодо застосування 

медіа-засобів у процесі фахової підготовки та подальшій професійній 

діяльності; моделювання й реалізація освітнього медіа-середовища ЗВО, 

спрямованого на формування професійних знань, умінь та навичок у майбутніх 

учителів початкової школи; систематичне створення майбутніми вчителями 

початкової школи самостійних медіа-продуктів під час вивчення фахових 

дисциплін); визначено сутність поняття «медіа-компетентність майбутніх 

учителів початкової школи» з урахуванням мотиваційного, когнітивного та 

операціонально-творчого компонентів; удосконалено форми, методи та засоби 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах 

розробки відповідного навчально-методичного забезпечення з використанням 

медіа-засобів. Дістали подальшого розвитку уявлення про особливості 

використання медіа-засобів у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

Результати проведеного дисертантом дослідження можуть бути 

використані в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у закладах вищої освіти різного рівня акредитації, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у науково-дослідній роботі 

та самоосвітній діяльності здобувачів. 

Структура дисертаційної роботи відрізняється внутрішньою логікою, 

послідовністю і чіткістю, відповідає меті та завданням дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу, висвітлено методи 

дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані про їх апробацію й упровадження. Аналіз наукового апарату дає 
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змогу зробити позитивний висновок щодо методологічної обґрунтованості, 

виваженості та органічного взаємозв’язку всіх основних категорій дослідження. 

На позитивну оцінку заслуговує перший розділ дисертації «Теоретичні 

засади формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової 

школи», в якому І.Г. Толмачова проаналізувала проблему формування медіа-

компетентності майбутніх учителів початкової школи у науковій літературі; 

схарактеризувала сутність і структуру медіа-компетентності майбутніх 

учителів початкової школи; визначила роль медіа-засобів у професійному 

становленні майбутніх учителів початкової школи. 

Дисертантом виокремлено медіа-засоби, які доцільно використовувати у 

професійному становленні майбутніх учителів початкової школи, а саме: 

мережа Інтернет, он-лайн сервіси (MyOwnConference (програма для проведення 

вебінарів, відеоконференцій), Emaze (сервіс для створення анімованих 

презентацій з 3D ефектом), Learn Around The World (платформа для створення 

віртуальних екскурсій), Learningapps (сервіс для створення інтерактивних 

виховуючих вправ), Piktochart, Draw.io, PowerPoint (презентації, інфографіка, 

редагування інфографіки), TimeLogger (аналіз розпорядку дня вчителя), Quizizz 

(сервіс для створення опитувань і вікторин) та ін.). 

Автором визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи в 

процесі професійної підготовки: формування у майбутніх учителів початкової 

школи позитивної мотивації щодо застосування медіа-засобів у процесі фахової 

підготовки та подальшій професійній діяльності; моделювання й реалізація 

освітнього медіа-середовища ЗВО, спрямованого на формування професійних 

знань, умінь та навичок у майбутніх учителів початкової школи; систематичне 

створення майбутніми вчителями початкової школи самостійних медіа-

продуктів під час вивчення фахових дисциплін. 

Заслуговує на увагу вміння І.Г. Толмачової працювати з науковим 

матеріалом, ґрунтовно аналізувати його та успішно робити належні 

узагальнення теоретичного і практичного характеру. 

У другому розділі «Експериментальне дослідження ефективності 

педагогічних умов формування медіа-компетентності майбутніх учителів 

початкової школи» дисертантом експериментально перевірено педагогічні 
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умови формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи 

в процесі професійної підготовки; схарактеризовано перебіг та проаналізовано 

результати дослідно-експериментальної роботи. 

Зважаючи на обґрунтування ключового поняття дисертаційної роботи, 

цілком доречним уявляються визначені та обґрунтовані дисертантом 

компоненти, критерії, показники та рівні сформованості медіа-компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Схвальної оцінки заслуговує розроблений автором спецкурс «Основи 

медіатизації освіти в початковій школі» та проведений педагогічний форум 

«Бенчмаркінг медіа-компетентного фахівця сучасності», що сприяло 

сформованості знань здобувачів про ґенезу поняття «медіа-компетентність 

учителя»; визначенню особливостей використання медіа-засобів в освітньому 

процесі початкової школи; виокремленню класифікації різних медіа-засобів для 

сприймання, передачі, аналізу інформації; ознайомленню з еталонними 

зразками педагогічної діяльності; розвитку власного професійного образу та 

формування активної професійної позиції майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Результати педагогічного експерименту супроводжуються матеріалом у 

графічному відображенні, у вигляді таблиць, рисунків, які суттєво розширюють 

та доповнюють зміст дисертаційної роботи. Вірогідність експериментальних 

даних забезпечується використанням сучасних засобів і методик проведення 

дослідження. 

Слід зазначити практичне значення одержаних результатів, яке полягає в 

їхній достатній готовності до реалізації в освітньому процесі закладів вищої 

освіти визначених педагогічних умов формування медіа-компетентності 

майбутніх учителів початкової школи; діагностувального комплексу для 

визначення рівнів сформованості медіа-компетентності майбутніх учителів 

початкової школи в процесі професійної підготовки. 

Загальні висновки дисертаційної роботи І.Г. Толмачової повністю 

відповідають поставленим завданням та свідчать про досягнення визначеної 

мети. Висновки до кожного розділу дисертації ґрунтовні та узагальнюють 

основні наукові результати дослідження автора. 
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Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і 

методичних положень дисертаційної роботи І.Г. Толмачової, її цілісність та 

логіку викладу матеріалу, можна вказати й на наявність певних дискусійних 

положень: 

1. Вважаємо, що до теоретико-методологічних засад дослідження 

необхідно віднести загальні методологічні підходи сучасної педагогічної науки, 

на яких ґрунтується тактика дослідження, та концептуальні положення 

філософії освіти. 

2. На стор. 68-71 підрозділу 1.2 автор двічі наводить визначення поняття 

«медіа-компетентність майбутніх учителів початкової школи». На нашу думку, 

доцільно було б узгодити наведені визначення. 

3. Під час наукового пошуку автором у підрозділі 1.3 було обґрунтовано 

педагогічні умови формування медіа-компетентності майбутніх учителів 

початкової школи в процесі професійної підготовки. Вважаємо, що роботу було 

б підсилено, якби автор у другій педагогічній умові передбачив створення 

персонального освітньо-професійного середовища кожного майбутнього 

вчителя початкової школи та залучення здобувачів до активної професійної 

комунікації з інформаційно-комунікаційною підтримкою. 

4. Схвальною є спроба І.Г. Толмачової розробити власну класифікацію 

засобів медіа-підтримки відповідно до освітніх компонентів для формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів початкової школи. Однак, бажано 

було б коротко схарактеризувати наведені медіа-засоби з теоретичної точки 

зору у тексті дисертації для кращого розуміння сутності проведеної роботи. 

5. На нашу думку, доцільно було б підготувати методичні матеріали щодо 

організації семінарів-практикумів з формування й розвитку медіа-

компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної 

підготовки з огляду на актуальність проблеми в сучасному освітньому просторі. 

6. Робота значно виграла, якщо б автор описала не тільки результати 

формувального експерименту, а й докладніше зупинилася на обговоренні 

можливих причин таких позитивних зрушень. 

Вказані зауваження не мають принципового характеру і не можуть 

вплинути на загальну позитивну оцінку роботи та її результати. 




