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Актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, 

що порушена в дисертації Хижняк Інни Анатоліївни, є очевидною. Дійсно, 

однією з найвагоміших освітніх інновацій нашого часу, що спричинює 

докорінні зміни в орієнтирах, методологічних підходах до організації 

навчального процесу, у змісті та методиці підготовки майбутніх педагогів, 

виступає інформатизація освітньої системи у взаємозв’язку всіх її складників.  

Актуальність і значущість дослідження підсилюється ще й тим, що на 

сьогодні констатуємо активне становлення та високий рівень розвитку 

іноземної електронної лінгвометодики та нерівномірне реагування на ці 

процеси в Україні, особливо в контексті застосування засобів електронної 

лінгвометодики в початковій та вищій педагогічній школі. 

Отже, дисертаційна робота набуває не тільки наукової новизни, а ще й 

значного теоретичного і практичного значення для педагогічної науки в справі 

досягнення мети – розробленні, науковому обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці ефективності системи підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності. 

Ретельно й виважено сформульований науковий апарат дослідження, 

зрозуміла логіка, структура, глибокий зміст, доказовість кожного висунутого 

положення свідчать про методологічну грамотність автора, роблять дисертацію 

оптимальною для сприйняття, а тому – цікавою й дуже пізнавальною. Робота 

має багато достоїнств, основні з яких ми згрупували в чотири блоки. 
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По-перше, це глибинне й всебічне охоплення проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності. Так, у роботі вперше розроблено й 

теоретично обґрунтовано систему підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності як цілісний комплекс науково-методичного забезпечення, 

апробовано й експериментально перевірено її ефективність; визначено 

організаційно-педагогічні умови впровадження експериментальної системи 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності; розроблено класифікації 

засобів електронної лінгвометодики для початкової школи та для вишу; 

сформовано теоретичні підвалини впровадження в практику професійної освіти 

авторського е-лінгвометодичного контенту; класифіковано методи навчання 

майбутніх учителів початкової школи на основі застосування засобів 

електронної лінгвометодики; визначено критерії оцінювання якості електронної 

лінгвометодичної продукції для початкової школи тощо. 

По-друге, у роботі чітко виписано і розкрито понятійний апарат 

дослідження, який, без сумніву, збагатить сучасну педагогічну теорію. Автором 

сформульовано й обґрунтовано визначення та структуру понять 

«лінгвометодична компетентність», «лінгвометодична культура», 

«лінгвометодична готовність», «готовність до застосування засобів електронної 

лінгвометодики» стосовно вчителя початкової школи та понять «електронна 

лінгвометодика», «електронна лінгводидактика», «засоби електронної 

лінгвометодики». 

По-третє, робота набуває значного практичного значення, оскільки в 

межах дослідження здійснено й описано широкий педагогічний експеримент, 

який охопив 62 учителя початкових класів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 18 викладачів лінгвометодичних дисциплін вишів; 1130 здобувачів 

ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності «Початкова 

освіта». 
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І, четверте, – виділимо ретельно виписані, ґрунтовні завдання 

дослідження. 

За традицією, що склалася в педагогічній науці, дисертант спочатку виявив 

проблемне поле зазначеного дослідження. Так з’ясовано, що за традиційних 

умов організації професійної освіти вчителів початкової школи теоретичне й 

практичне підґрунтя для їхньої підготовки до застосування засобів електронної 

лінгвометодики, яке виступає необхідним складником фахової діяльності 

сучасного вчителя початкової школи, є недостатнім, що спричиняє низький 

рівень відповідної готовності випускників педагогічного вишу. 

І. А. Хижняк досліджено ґенезу професійної підготовки педагога 

початкової школи в Україні. Ми повністю поділяємо думку автора, яка 

зазначає, що серед усіх інноваційних педагогічних технологій на перший план 

виходять ІКТ, що об’єднують мультимедійні, дистанційні, мережеві, хмарні, 

мобільні технології та е-начання. Заслуговують на увагу ідеї щодо паралельної 

підготовки студентів як до застосування, та і до самостійного проектування 

засобів електронної лінгвометодики в освітньому процесі. 

Зроблено наголос на ключових, надпредметних компетентностях, 

необхідних для будь-якої професійної діяльності фахівця ХХІ століття, що 

певним чином перегукується з результатами наукових досліджень Н. В. Морзе 

щодо формування навичок ХХІ століття.  

У другому розділі досліджено історичні передумови виникнення та 

методологічні засади використання електронної лінгвометодики як 

інноваційної галузі методичної науки, визначено психолого-педагогічні й 

технічні основи підготовки майбутнього фахівця початкової освіти до 

використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. 

Цікавим вважаємо виділення класифікації засобів електронної лінгвометодики 

для початкової школи та вищого навчального закладу. 

Дисертаційне дослідження сприяло розробки е-лінгвометодичного 

контенту, яке увійшло до методичного забезпечення розробленої автором 

системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 
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засобів електронної лінгвометодики: посібник «Засоби електронної 

лінгвометодики», дистанційний курс «Методика навчання української мови в 

початковій школі», електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) із 

дисципліни «Методика навчання української мови в початковій школі» для 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра; підручник «Електронна 

лінгвометодика у ВНЗ», дистанційні курси «Методика навчання у ВНЗ 

методики мови початкової школи», «Електронна лінгвометодика у ВНЗ», 

ЕНМК «Електронна лінгвометодика» для здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра. 

Заслуговує на увагу потужне використання статистичних методів аналізу 

здобутих даних (критерії Спірмана-Брауна, Рюлона, Кюдера-Річардсона, 

Пірсона, Шапіро-Вілка, Кронбаха). 

Теоретичні і методичні розробки, використані під час експерименту, 

містяться в 10 додатках дисертації і представляють цінність викладачам 

лінгвометодики в педагогічних вишах, учителям-практикам, науковцям для 

подальшого обґрунтування теоретичних і методичних засад застосування 

засобів електронної лінгвометодики в процесі фахової підготовки вчителів 

початкової школи, для створення нових засобів електронної лінгвометодики 

для початкової й вищої школи та впровадження їх у практику професійного 

розвитку майбутніх фахівців початкової освіти. 

Цікава апробація результатів дослідження, публікація статей у виданнях, 

що індексуються НБД, зокрема, Web of Science. 

Усе зазначене свідчить про достатньо вагомий внесок дисертанта в 

розвиток теорії і практики професійної підготовки майбутніх учителів.  

Проте, процедура рецензування вимагає від опонента не тільки 

узагальнення достоїнств, а й критичного погляду на подану роботу. Тому, 

дозвольте висловити зауваження, які потребують уточнення в процесі 

обговорення дисертації. 

1. Досить глибоко й різнобічно досліджуючи ґенезу системи підготовки 

вчителя початкової школи в Україні, автор, утім, не висвітлює зв’язки цієї системи 
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із аналогічними системами зарубіжних країн, не описує спільні та відмінні 

традиції в підготовці вчителя початкової школи в Україні й інших країнах. 

Упевнені, що вивчення позитивного зарубіжного досвіду щодо підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної 

лінгвометодики підвищило б теоретичне значення роботи загалом.  

2. Суперечливим вважаємо обґрунтування автором суворої послідовності 

у формуванні лінгвометодичної компетентності, лінгвометодичної культури та 

лінгвометодичної готовності майбутнього вчителя початкової школи. 

Безперечним, на нашу думку, є лише тісний взаємозв’язок у формуванні 

компонентів цих особистісних феноменів учителя, а їх послідовність залежить від 

багатьох чинників як індивідуального, так і типового характеру. 

3. Із метою визначення ключового поняття дослідження «готовність 

майбутнього вчителя початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності» автор вдається до аналізу багатьох 

суміжних понять: «професійна компетентність», «професійна культура», 

«професійна готовність» «лінгвометодична компетентність», «лінгвометодична 

культура», «лінгвометодична готовність». Для їх кращого розуміння в контексті 

підготовки вчителя початкової школи в п. 1.3. варто було б унаочнити їх 

підпорядкованість в узагальнювальній схемі чи таблиці. 

4. Аналізуючи зміст підрозділу 3.3 уважаємо, що більш коректно 

використовувати в назві замість терміну «матриця» інший термін – «структура», 

який краще характеризує систему готовності майбутніх учителів початкової 

школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності. 

5. Загальну практичну цінність роботи значно посилило б наведення в 

додатках не лише навчальної та робочої програми з курсу «Електронна 

лінгвометодика у ВНЗ» для магістрантів факультету підготовки вчителів 

початкової школи, але й усього НМК цієї дисципліни, розробленого й 

впроваджуваного І. А. Хижняк у межах експериментального навчання. 

6. Використання ІТ в освітньому процесі, безумовно, підвищує 




