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теорiя i методика професiйноТ освiти

В УМоВах реалiзацiТ державноi гtолiтики щодо розвитку нацiональноi

аеРОнавiгацiЙноТ системи особливо актуыIьним слiд вважати розв'язання

проблеми особистiсноi орiентацiI професiйноi пiдготовки майбутнiх

авiадиспетчерiв до ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях. Оцiнюючи

НаУКОВиЙ План aKTyaJIbHocTi, пiдкреслимо вiдповiднiсть цього дослiдження

ПОТРебаМ Teopii i методики професiйноТ освiти в положеннях щодо

пеДагогiчних умов, етапiв, засобiв i методiв формування у студентiв авiацiйних

ЗакЛаДiв виЩоi освiти готовностi до управлiння безпекою rтольотiв засобами

якiсного ралiообмiну.

IЦОдо практичного плану актуальностi отриманих результатiв, то

ДОСЛiДниЦя сама вкzlзус на нього, висвiтлюючи у вступi сугtеречностi мiж

СОцiальним Запитом авiацiйним закладам вищоi освiти на випускника з високим

piBHeM готовностi до ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях та

реыIьним його piBHeM, що не може задовольнити суспiльство.

ВОна добросовiсно прагнула до достатньо повноТ реалiзачii складових

МеТОДблогiчного апарату наукового пошуку: йдеться насамперед про TaKi

ПРИНЦИПи Його органiзацiТ Й проведення, як принцип NIетодологiчноТ повноти (в

ДИСеРТаЦii роЗкриваються компетентнiсниЙ, особистiсно орiснтований i

КОМУНlкативниЙ пiдходи до гtiдготовки маЙбутнiх авiадиспетчерiв), надiйностi,

ДОСТатностi Й оптимаJIьностi; а також про способи визначення стратегii

ДОСЛiдження, тактичнi засоби методологiчного аналiзу (в роботi мае мiсце

спроба використання ,методiв рiзних функчiон€IJIьних груп * теоретичних i

еМПiРичних, якi в сукупностi е адекватними специфiцi обраноi проблеми, а ik
кiлькiсть с достатньою для вирiшення поставлених завдань).



у роботi вiддзерка-шена загалом несуперечлива поняттево-категорiйна

основа, виконанi вимоги до отриманих результатiв.

Оцiнюючи ocTaHHi за критерiями науковоi новизни, теоретичного i

практичного значення, робимо загаJIьний висновок про наявнiсть у роботi iх
провiдних ознак. Можна, зокрема, стверджувати, що в дисертацii с Taki ознаки

HayKoBot новизни отриманих Васюкович о.М. результатiв, як коЕцептуальнiсть,

доказовiсть i перспективнiсть.

концептуа-пьна iдея дослiдження пов'язана з потребою у розробчi такоi

комунiкативно орiснтованоi технологii формування професiйнот готовностi

майбутнiх авiадиСпетчерiв до ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях,

стрижнем якоi е англомовний складник у форматi <бiлiнгва> (перехiд iз
стандартноi фразеологiТ на звичайну англiйську мову в авiацiйному KoHTeKcTi).

логiчно, що розкриття цiсi iдет знаходить вiдображення як в гiпотезi

науковоГо пошукУ, таК i в спецiальнО побудованому теоретичному KoHcTpyKTi -
моделi формування професiйноi готовностi майбутнiх авiадиспетчерiв до

ведення радiообмi"у у нестандартних ситуацiях.

!оказовiсть як суттсва ознака науковоi новизни отриманих дослiдницею

результатiв гtритаманна положенням ycix трьох роздiлiв fi дисертацii.

у першому домiнуе доказовiсть методологiчного i теоретичного планiв.

Насамперед в ньому створюеться методологiчна платформа для побудови

власного уявлення про вiдповiдну професiйну готовнiсть майбутнiх

авiадиспетчерiв, педагогiчнi умови Ti ефективного формування.
не можна не погодитися з авторкою, що ядром цiет платформи е

компетентiсний i комунiкативний пiдходи. Розкриваються поняття професiйноТ

компетентностi майбутнього авiадиспетчера, його комунiкативноi

компетентностi тощо.

I все це робиться закономiрно з метою формування авторського

визначення професiйнот компетентностi майбутнього авiадиспетчера,

удосконЕLлення iснуючот вiдповiдноi освiтньо-квалiфiкацiйноi характеристики.

Васюкович о.М. обгрунтовано робить акцент на особистiсно орiснтованiй

стратегiчнiй лiнiт власного наукового пошуку, виокремлюе систему особливих



професiйно важливих якостей авiадиспетчера (с.52). Сильною стороною роботи

с i стратегiчна лiнiя Васrокович О.М., пов'язана з пiдпорядкуванням навчальних

планiв i програм за нагIрямом пiдготовки 6.070102 <Аеронавiгацiя>

(спецiальнiсть: <<Обслуговування повiтряного pyxyD) iдеi формування у

студентiв професiйноi готовностi до ведення радiообмiну й виконання iнших

професiйних функцiй.

Правильним i логiчним вважасмо пошук

дисциплiн рiзних циклiв пiдготовки (особливо професiйноi

практиLIноi) у забезпеченнi процесу оволодiння майбутнiм фахiвцем рiзними

складниками вiдповiдноi готовностi.

Переконливим виглядас змiст робочоi навчаJIьноi програми <Професiйна

англiйська мова) (лив.табл.l.З.З), в якiй фразеологiя радiообмiну (стандартнi i

нестандартнi ситуацiТ) знаходиться в iзоморфнiй залежностi вiд специфiки

конкретного модуля. Наприклад, модуля 7: <Рух у повiтрi. Приземлення)).

На доказовiстъ отриманих результатiв працюють встановленi нею

мiждисциплiнарнi зв'язки професiйноi англiйськоi мови з такими предметами,

як тренажерна пiдготовка, управлiння повiтряним рухом, людський чинник в

аеронавiгацii, автоматизованi системи управлiння повiтряним рухом та iH"

Щобре, що висловлюючи певне положення, органiзатор наукового пошуку

намагастъся його довести засобами поеднання гIедагогiчного i лiнгвiстичного

аналiзу. Зокрема, йдеться про проведений дослiдницею лiнгвiстичний аналiз

особливостей англомовного ралiообмirrу у нестандартних ситуацiях (у таблиui

додатку В зафiксовано резупьтати аналiзу З7 автентичних епiзодiв), побудову

нею класифiкацii емоцiйно-забарвлених речень, окреслення кола тих

нестандартних ситуацiй, в яких вони найчастiше N{ають мiсце. Результати цього

аналiзу пiдтвердили iT концептуаJIьне положення гtро здатнiсть фахiвця до

англомовного радiообмiну як ключового складника його професiйноi

готовностl.

Вони виконаJIи функцiю закономiрноi пiдстави для висновку: ((для

безпечного ведення радiообмiну авiадиспетчерами важливим с знання зi

стандартноi фразеологii радiообмiну IKAO, а також звичайноi англiйськоi мови

доспlдницею можливостеи

и змlстово-



В аВiаЦiЙНОмУ KoHTeKcTi, оскiльки радiообмiн у нестандартних ситуацiях

зумовлюе переключення у форматi кбiлiнгвa> (с.94).

НОВИХ Обертiв реалiзацiя установки на обrрунтованiсть висунутих

ТеОРеТичних положень набирае у другому роздiлi. Спираючись на численнi

результати психологiчних i педагогiчних дослiджень, авторка дисертацiТ

СПОЧаТКУ ВИЗНаЧае ocHoBHi компоненти професiЙноТ готовностi майбутнiх

авlадиспетчерiв до ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях

(гrсихологiчний i змiстово-практичний)' критерii оцiнки ступеня iх
СфОРМОВаностi в особистостi студента (мотивацiйний, емоцiйно-вольовий,

когнiтивний i операцiйно-дiяльнiсний).

ТИМ СаМИм фактично вона створюс гriдгрунття для розв'язання наступних

ЗаВДаНЬ ПОбУлОви класифiкацiТ i характеристики педагогiчних умов
ефеКТИВнОго формування професiйноi готовностi майбутнiх авiадиспетчерiв до

ВеДеННЯ РадiОобмi"у у нестандартних ситуацiях i розробки моделi здiйснення

цього процесу. Потреба У цих конструктах була з'ясOвана за результатами

констатувыIъного експерименту, проведеного за устЕUIеними в научi методами з

метою виявлення фактичного стану сформованостi у студентiв психологiчного i

ЗМiСтОвО-Практичного компонентiв вiдгlовiдноТ професiйноТ готовностi.

ВiДДЗеРкаЛена у розлiлi модель (цiльовий, методологiчний, змiстовий,

ПРОЦеСУаЛЬНО-ТеХНологiчниЙ i оцiнно-результативний блоки) дiйсно мае

потенцiал для виконання функчii iдеального об'екта для гrобудови процесу

фОРМУВаННЯ ПрофесiйноТ готовностi майбутнiх авiадиспетчерiв до ведення

ралiообмi"у у нестандартних ситуацiях.
+..li особливий складник - вiдповiдна комунiкативно opieHToBaHa технологiя

- мае TaKi необхiднi елементи, як етапи, форми, засоби i методи.

TaKi ВИди аргументацii, як емпiрична (приклади, iлюстрацiТ) Васюкович

о.м. умiло сполучае не тiльки з дидактичним i системним обrрунтуванням

моделi як теоретичного конатрукту, але й з доказовiстю емпiричного характеру.

така доказовiсть е характерною для третього роздiлу, присвяченого описанню

хОДу та результатам експеримент€UIьноТ роботи. fiобре, Що дослiдниця

намага€ться булувати iT програму як цiлiсне утворення: формулюс мету i



гiпотезу експерименту, окреслюе його етапи, сукупнiсть з€шежних i незалежних

змiнних. Форшrувальний етап емпiричного пошуку органiзовусться на

дiагностичнiй ocHoBi. Фактично ефективнiсть визначених умов перевiряеться на

ocHoBi розробленоi комунiкативно opieHToBaHoi технологii, зокрема, в процесi

вивчення студентами практикумiв кзвичайна англiйська мова в авiацiйному

KoHTeKcTi (нестандартнi ситуацii в польотi)> та <<Iноземна мова (англiйська)>. З

метою кiлькiсноi оцiнки отриманих результатiв використовуються методи

математичноТ статистики (t-критерiй Стьюдента).

Без cyMHiBy, можна вести мову про Тх перспективнiсть. Ifi результати е

основоЮ длЯ пошукУ закономiрностей, розробки класифiкачii методiв

формування професiйноi готовностi майбутнiх авiадиспетчерiв до ведення

радiообмiну у нестандартних ситуацiях. Вони мають Bci ocHoBHi ознаки i

практичного значення - готовнiсть до впровадження в практику, достатнъо

широкий масштаб упровадження, в них зацiкавлена велика кiлькiсть

споживачiв та iH.

щостатньо позитивно оцiнюючи лослiдження Васюкович о.м. та його

результати, зазначимо, що воно не уникнуло певних недолiкiв:

1. Враховуючи предмет наукового пошуку, його мету бажано було б

обмежити теоретичним обrрунтуванням та експериментаJIьною перевiркою

педагогiчних умоВ формування професiйноi готовностi майбутнiх

авiадиспетчерiв до ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях у закладах

вищоi освiти авiацiйного профiлю. До того ж, моделювання це лише

теоретичниЙ метод дослiдження, а в розробленiЙ дослiдницею моделi

окресленi умови с iT складником.

2. у першому параграфi дослiдниця правильно робить акцент на
.компетентнlсноI\{у пiдходi до розв'язання шоставлених завдань як одному з

прiоритетних? зокрема, на с. 43 вона планус удоскон€IJIити ocBiTHbo-

квалiфiкацiйну характеристику майбутнiх авiадиспетчерiв за рахунок
окреслення системи авторських компетентностей. Проте, Hi в змiстi першого

роздiлу, Hi в висновках до нього опонент не замiтив таких чiтко



СфОРмУлЬованих нових компетентностей як здатнiсть фахiвця до виконання

певних функцiй.

3. Висновки до першого i другого роздiлiв мають бiльше не аналiтико-

СИНТеТИЧНиЙ, а звiтниЙ характер. iх слiд було б збагатити умовиводами

узагальненого плану.

4, СеРед Представлених на c.l48 завдань практикуN.{у <Звичайна

англiйська мова в авiацiйному KoHTeKcTi (нестанлартнi ситуачii в польотi)u с

завдання Щодо ознайомлення студентiв з майбутньою дiяльнiстю пiд час

нестандартних ситуацiй. Вважаемо, що з позицii особистiсно орiснтованого

ПiДходУ Воно сформульовано некоректно. У майбутнiх фахiвцiв олiд формувати

самоцiннi знання про особливостi

нею на iнформацiйному piBHi.

вiдповiдноТ дiяльностi, а не знайомити ix з

5. РОбОТа тiльки виграла б, якби у третьому розлiлi було описано

бiльше авторських педагогiчних методiв, фор' i засобiв формування у
СТУДеНТiВ У хОдi експерименту рiзних компонентiв професiйноТ готовностi до

ведення радiообмiну у нестандартних ситуацiях.

6. ЩИСеРтацiя не уникнула орфографiчних i стилiстичних огрiхiв.

ОДНаК Зробленi заува}кення суттево не впливають на загальну достатньо

високу оцiнку результатiв цього завершеного i самостiйно здiйсненого наукового

пошуку. його вела всебiчно пiдготовлена (методологiчно i теоретично)

особистiсть, яка вiдрiзнясться любов'ю до Украiни, цiлеспряплованiстю i

вiлповiдальнiстtо.

змiст дисертацiт с цiлком адекватним змiсту автореферату.

ОТРИМанi результати дослiдження достатньо повно вiддзеркалено в ]В

публiкацiях, зокрема, У п'яти статтях у наукових фахових виданнях Укратни та

ОДНiЙ У ЗаРУбiЖнОму виданнi. Належною е й ix апробацiя на наукових

конференцiях рiзного рангу.

ТаКИМ ЧИНОМ, дисертацiя <Формування профеоiйноi готовностi майбутнiх

авiадиспетчерiв до ведення радiообмiну У нестандартних ситуацiях> с

актуальною, Qамостiйно виконаною i завершеною науково-дослiдною працею,

яка за рiвнями науковоi новизни, теоретичного i практичного значеннrI



вiдповiдас державним вимогам до кандидатських дисертацiй, <Порядку

присудження наукових ступенiв i присвоення вченого звання старIцого

науковогО спiвробiТника)>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪИ вiд24,04.201З р. JФ 567, а сама авторка * Васюкович оксана Миколаiвна

- заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за

спецiальнiстю 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти.

Офiцiйний опонент,
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