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У системі освіти України відбуваються масштабні реформи, зумовлені 

зміною освітньої політики на всіх її рівнях. Одним із важливих напрямів 

реформування є зміна ключових підходів у визначенні результатів навчання 

здобувачів освіти, зокрема орієнтування на розвиток їхніх наскрізних умінь 

(м’яких навичок), серед яких є критичне та системне мислення. Це відзначено в 

освітніх нормативних документах: Законі України «Про освіту», Державному 

стандарті початкової освіти, Професійному стандарті за професіями «Вчитель 

початкових класів закладів загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)». Відтак, проблема формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки, яку 

піднімає дослідниця, є надзвичайно актуальною та своєчасною. Актуальність 

дослідження підтверджується і виявленими дисертанткою суперечностями на 

соціальному, політичному, нормативному, науково-методичному рівнях. Ці 

суперечності утворили підґрунтя для визначення завдань дослідження, які були 

успішно виконані дослідницею,  що є одним з найсуттєвіших показників якості 

проведеного дослідження. 

Починковою М. М. здійснено глибокий аналіз джерельної бази, що 

дозволило визначити науковий апарат дослідження, обґрунтувати теоретико-

методичні засади системи формування критичного мислення майбутніх 

учителів початкової школи в процесі професійної підготовки, що містить ціле-

результативний, субʼєкт-суб’єктний, змістово-технологічний, діагностичний 



 

 

 

компоненти. Предмет дослідження узгоджується з об’єктом і метою. Водночас 

у змісті роботи обґрунтовано та визначено також теоретико-методологічні 

засади формування критичного мислення майбутніх учителів початкової 

школи. 

Наукова новизна дослідження є незаперечною: особливим здобутком 

авторки є обґрунтування теоретико-методологічних і теоретико-методичних 

засад, моделювання та розроблення системи формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. 

Слід відзначити також практичне значення одержаних результатів 

дослідження, що полягає в розробці змістового наповнення курсів 

професійного спрямування майбутніх учителів початкової школи, навчально-

методичного забезпечення формування критичного мислення майбутніх 

учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. 

Вбачається обґрунтованим та доцільним вибір дослідницею методів 

дослідження, які дозволяють здійснити багатоаспектний характер 

досліджуваної проблеми. 

Слід відзначити глибину занурення дисертантки в історію питання, 

теоретичні передумови, які ретельно проаналізовані та логічно викладені у 

тексті дисертації. Заслуговує на схвалення обрана дисертанткою логіка викладу 

змісту та основних результатів дослідження, коректного анотування  

авторських позицій стосовно кожного розділу роботи. 

У структурі дисертації передбачено вступ, 4 розділи, висновки до 

розділів, загальні висновки, список використаних джерел та додатки. 

Більш детальне вивчення результатів дослідження М. М. Починкової 

засвідчило наступне. У першому розділі здійснено порівняльний аналіз та 

узагальнення положень теоретичних джерел, що дозволило представити 

філософсько-світоглядні погляди на поняття «критичне мислення», простежити 

виникнення й розвиток концепції критичного мислення у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній теорії і практиці, розкрити психолого-педагогічні 

передумови формування критичного мислення в майбутніх учителів 



 

 

 

початкової школи. Вагомим здобутком стало визначення основних етапів 

становлення теорії критичного мислення від стародавніх часів до сучасного 

періоду. 

Здобувачкою проаналізовано традиційні та сучасні підходи до формування 

критичного мислення майбутніх учителів, у тому числі  європейський досвід 

щодо розв’язання означеної проблеми. Здійснений аналіз нормативної бази 

дозволив засвідчити ключові тези щодо важливості  формування критичного 

мислення майбутніх учителів, зокрема було здійснено співставлення основних 

цілей підготовки майбутніх учителів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

вимог до їхніх компетентностей у різних нормативних документах.   

Важливою тезою вбачається визначення у якості однієї зі стрижневих ідей 

теорії розвитку критичного мислення таксономії цілей Блума-Андерсона, яка 

ґрунтується на ієрархії розумових процесів: запам’ятовування ‒ розуміння ‒ 

застосування ‒ аналіз ‒ синтез ‒ оцінка.  

У другому розділі обґрунтовано методологічні засади формування 

критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі 

професійної підготовки; розкрито сутність і структуру критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи; представлено формування критичного 

мислення майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці як 

процес. 

Цінним здобутком є висвітлення основних теоретичних положень, які 

дозволяють утворити підґрунтя для подальшого моделювання системи 

формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи, зокрема 

таких: опора на суб’єктний досвід і знання кожного здобувача, зокрема й щодо 

теорії критичного мислення; суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів та здобувачів 

як основний смисл освітнього процесу під час формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи; опора на психолого-педагогічні 

особливості кожного й сприяння становленню їхньої індивідуальності, зокрема 

професійної; сприяння життєвому самовизначенню та самореалізації здобувачів; 

здатність системи формування критичного мислення майбутніх учителів 



 

 

 

початкової школи в процесі професійної підготовки до саморозвитку, а отже, до 

впливу на освітній процес.  

У ході теоретичних розвідок дослідницею визначено закономірності та 

принципи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової 

школи на підставі загальних закономірностей та принципів педагогічного 

процесу.  

Здобувачці вдалося визначити сутність понять «критичне мислення»,  

«критичне мислення майбутніх учителів початкової школи» та показати їх 

взаємозв’язок. Сутність ключової дефініції відображено у ґрунтовному 

визначенні, а саме: тип мислення, що на основі поєднання логічних та 

рефлексивних навичок у процесі роботи з фаховою інформацією дозволяє 

робити аргументовані оцінки й висновки, приймати обґрунтовані рішення, 

продукувати нові ідеї в умовах мультифункційності професійної діяльності. 

Показово, що, на відміну від загального визначення критичного мислення, у 

визначенні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи не 

вказуються творчі навички. 

Особливо слід відзначити ретельно проведений авторкою аналіз компонентів 

критичного мислення майбутніх учителів у розрізі вертикальної й горизонтальної 

структур: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний 

компоненти – за вертикальною структурою; особистісний, мисленнєвий, 

інформаційний та операційний блоки – за горизонтальною структурою. Це 

дозволило обґрунтувати систему формування критичного мислення майбутніх 

учителів початкової школи у процесі професійної підготовки  як змішану 

ієрархічну структуру з вертикальними й горизонтальними зв’язками.  

Відмітимо вияв належної ерудиції здобувачки щодо обґрунтування 

компонентів критичного мислення майбутніх учителів та подальшого  

виокремлення критеріїв, зокрема мотиваційного, когнітивного, 

комунікативного, діяльнісного, рефлексивного. Із урахуванням сутнісних 

характеристик критеріїв та відповідних показників схарактеризовано рівні 



 

 

 

сформованості критичного мислення майбутніх учителів: елементарний, 

репродуктивний, конструктивний, продуктивно-творчий. 

У третьому розділі дослідницею розроблено й схарактеризовано систему 

формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в 

процесі професійної підготовки, яка базується на таких концептуальних 

засадах: розуміння критичного мислення майбутніх учителів початкової школи 

як здатності до використання різних прийомів роботи з інформацією; побудова 

процесу професійної підготовки на психолого-педагогічних засадах; опора 

процесу професійної підготовки на навчальну, квазіпрофесійну, навчальну 

професійну діяльності; урахування мультифункціональності майбутньої 

професії; формування критичного мислення через створення педагогічної 

системи; реалізація системи формування критичного мислення майбутніх 

учителів початкової школи через технологію розвитку критичного мислення. 

Розроблена система містить ціле-результативний, теоретико-методологічний, 

суб’єкт-суб’єктний, змістово-технологічний, діагностичний компоненти. 

Заслуговує на увагу розроблена структурно-функційна модель системи 

формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи, що 

дозволяє цілісно представити весь процес, відзначити взаємозв’язки та 

взаємозалежність її компонентів. 

Достатнім за обсягом й цілком логічнім є четвертий розділ, у якому 

висвітлено результати дослідно-експериментальної частини дослідження. 

Розроблений діагностичний інструментарій, що вміщував стандартизовані тести 

та методики, дозволив визначити рівні сформованості критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному та контрольно-

оцінному етапах педагогічного експерименту, співставити результати та 

засвідчити їх динаміку. 

Базою експериментального дослідження виступили вищі заклади освіти 

Східного та Північно-Східного регіонів України (до експериментальної групи 

увійшли 329 студентів; до контрольної групи - 332 студенти). 



 

 

 

Починковою М. М. експериментально перевірялись теоретико-методичні 

засади системи формування критичного мислення майбутніх учителів 

початкової школи в процесі професійної підготовки. Для імплементації 

системи в освітній процес було розроблено технологію розвитку критичного 

мислення, представлену сукупністю форм (індивідуальних і групових), методів 

(за етапом заняття, провідним видом діяльності, кількістю учасників, способом 

дії, категоріями), засобів (сукупність професійної інформації, джерела 

інформації) та фаз (виклик, усвідомлення, рефлексія).  

Цікавими для вітчизняної теорії і практики педагогічної освіти є 

матеріали формувального експерименту, який здійснювався у такі підетапи: 

організаційно-пропедевтичний, операційно-технологічний, проєктувально-

творчий. Авторкою описано досвід впровадження семінарів-тренінгів, діалогів 

з обговорення проблемних питань та ситуацій, інтерактивних вправ, 

спрямованих на розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової 

школи. Розроблено прийоми формування критичного мислення на основі таких 

методів: мозковий штурм, асоціативний кущ, корзинка ідей, ключові терміни, 

займи позицію, метод ПРЕС, коло ідей, діаграма Венна, подвійний щоденник, 

дерево рішень, укладання списку відомої інформації, правильні й неправильні 

твердження, маркування з використанням різних знаків, бортовий журнал, 

читаємо і запитуємо, есе, сенквейн та ін.  

Практичну цінність мають розроблені дисертанткою посібники з 

формування критичного мислення, семінари-практикуми із теоретико-

методичних засад критичного мислення для науково-педагогічних працівників, 

які викладають курси професійного спрямування для майбутніх учителів 

початкової школи, навчальні програми та змістове наповнення курсів фахового 

циклу, зокрема: «Українська мова за професійним спрямуванням», 

«Менеджмент в системі початкової освіти», «Технологія з методикою 

викладання», «Педагогіка початкової школи». Доцільним вбачається 

проведення систематичної роботи із викладачами щодо формування 

критичного мислення майбутніх учителів початкової школи.  



 

 

 

Аналіз результатів формувального етапу експерименту здійснювався на 

основі зіставлення емпіричних даних контрольної та експериментальної груп з 

використанням методів математичної статистики та підтвердив життєздатність 

ключової ідеї дослідження, справедливість загальної та часткової гіпотез.  

Висновки до розділів дисертації побудовані логічно, відбивають основні 

їх положення та здобутки. Загальні висновки висвітлюють результати 

дослідження відповідно до поставлених завдань та переконують в успішності 

їх розв’язання дисертанткою.  

Зміст рецензованої роботи свідчить про ґрунтовне вивчення дослідницею 

проблеми, глибину, виваженість і самостійність її аналізу, системне 

осмислення матеріалу. Вірогідність отриманих результатів забезпечена 

ґрунтовним аналізом значного обсягу інформаційних джерел; доцільно 

вибраними й використаними методами дослідження; підтверджена достатньо 

представницькою апробацією на наукових конференціях різного рівня, 

математично-статистичною інтерпретацією кількісного та якісного аналізу 

емпіричних даних. 

Відзначимо, що дисертація містить 20 рисунків та 67 таблиць, що вдало 

ілюструють теоретико-практичні результати опонованого дослідження, які 

висвітлювались на багатьох науково-практичних конференціях різних рівнів, 

апробовувались і впроваджувались у практику роботи закладів вищої освіти 

України.  

Основні наукові доробки дисертантки висвітлено у 44 публікаціях, із них 

38 ‒ одноосібні, зокрема: 3 монографії ‒ 1 одноосібна та 2 колективні, 12 

статей у наукових фахових виданнях України та 9 у зарубіжних періодичних 

виданнях та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження та побажання: 

 

1. Обґрунтування та визначення в дисертації теоретико-методологічних, 

теоретико-методичних та психолого-педагогічних засад формування 



 

 

 

критичного мислення майбутніх учителів початкової школи підтверджує 

ретельне ставлення дисертантки до теоретичного обґрунтування системи, що 

розроблена в дослідженні, проте дещо відволікає увагу від предмета 

дослідження, яким є теоретико-методичні засади системи формування 

критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в процесі 

професійної підготовки.  

2. Ключова дефініція «критичне мислення майбутніх учителів 

початкової школи» є теоретично обґрунтованою, сформульованою на основі 

загального визначення критичного мислення, наданого дисертанткою у межах 

свого дослідження. Водночас деякі аспекти цієї дефініції є дискусійними: 

зокрема, відсутність творчих навичок у визначенні критичного мислення 

майбутніх учителів, тоді як у загальному визначенні цей компонент присутній, 

а вищим рівнем сформованості критичного мислення майбутніх учителів 

початкової школи названо продуктивно-творчий. 

3. У роботі визначено принципи та закономірності педагогічного 

процесу, які застосовані до системи формування критичного мислення 

майбутніх учителів початкової школи. Більш доцільно було б визначити 

специфічні принципи формування критичного мислення майбутніх учителів 

початкової школи на основі встановлених закономірностей.   

4. Під час аналізу компетентностей та вимог до підготовки вчителя 

початкової школи доцільно було б проаналізувати професійний стандарт 

"Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", прийнятий у 

2018 році та чинний на момент проведення дослідження. 

5. Експериментальна база дослідження представлена закладами вищої 

освіти Східного та Північно-Східного регіонів України. Результати 

дослідження були б більш цінними, якщо б до вибірки було включено 

студентів закладів вищої освіти з інших регіонів. 

Проте зазначені зауваження мають дискусійний характер та не 

зменшують високу наукову значущість дисертаційного дослідження, яке є 

концептуальним, цілісним, системним, завершеним. Отримані авторкою  



 

 

 

 


