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1. AKпlyallbHicmb mемu mа зв'язок Ь планама вidповidнuх zа,чузей наукu
Акryальнiсть дисертацiйного дослiдження Алли Павлiвни Штепури

кПрофесiйна пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчання в унiверситетах Республiки Польща> е безумовною i
незаперечIlою, оскiльки, по-першо, европейсъкий освiтнiй простiр
характеризуеться посиленням iHTepecy до вивчення англiйськоТ мови як засобу
мiжнародного сгtiлкування й розширення мiжнародних зв'язкiв, утвердження
нових стандартiв взаемин мiж краiЪами cBiry, по-друге, англiйська мова е
предметом, що мас широку методологiю навчання, й однiею зi сфер, що
дозволяе . ефективно застосовувати сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi
технологiТ. Пiдсилюе цю акryальнiсть нинiшня ситуацiя, пов'язана з
карантинними заходами i переходом ycix закладiв освiти на дистанцiйне
навчання.

Водночас зазначимо, що питання упровадження дистанцiйних засобiв у
процес професiЙноТ пiдготовки маЙбутнiх учителiв англiйськоТ мови вивч€uIися

фрагментарно, що не розкрив€tло глибинноi cyTHocTi проблеми. Проведений
дослiдницею аналiз та узагальнення науковоi лiтератури, законодавчих i
нормативно-правових документiв, ознайомлення з практичЕим досвiдом
пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови дав можливiсть виявити низку
суперечностей мiж:

- прагненням вищоi освiти УкраiЪи iнтегруватись у европейсъкий освiтнiй
простiр i неготовнiстю украТнських унiверситетiв до дотримання основних
принциlriв органiзацii европейсъкоi педагогiчноТ освiти;

- необхiднiстю широкого впровадження дистанцiйних технологiй з
урахуванням динамiки змiн у суспiльствi й традицiйними пiдходами до
пiдготовки майбутнiх учителiв, зумовленими повiльною модернiзацiею системи
вищоi освiти;

- динамiчним зростанням попиту на висококвалiфiкованих вчителiв
англiЙськоТ мови й неспроможнiстю вiтчизняноi системи вищоТ освiти
задовольнити його на належному piBHi.

У дисертацiТ чiтко представлено науковий апарат дослiдження: мету,
Завдання, об?екц предмец методи, наукову новизну дослiдженнrl, теоретичне i
Практичне значення одержаних результатiв та iнше. Подано концептуальне
бачення дисертанткою теоретичних i практичних аспектiв дослiдження, якi



розглянуто на методологiчному, теоретичному та rrрактичному рiвнях.
,Щисертацiйне дослiдження виконано вiдповiдно до плану науково-дослiдноТ

роботи вiддiлу андрагогiки Iнстиryту педагогiчноТ освiти i освiти дорослих
iMeHi IBaHa Зязюна НАПН Украiни кТеоретико-методичнi засади розвитку
освiти рiзних категорiй дорослого населенно (РК J\Ъ 0117U001071).

2. Найбiльап icmomHi ншуковi резульmаmu, tцо мiспшmься в dасерmацii
,.Щисертацiя мiститъ анотацii украiЪською, англiйською мовами, вступ, три

роздiли, висновки до роздiлiв, загальнi висновки, список використаних джерел
(515 найменуваIIь, iз них 335 iноземними мовами), 35 додаткiв на б5 cTopiHKax.
Робоry iлюструють 8 таблиць i 13 рисункiв.

У перuлолlу розdiлi дисертантка здiйснила бiблiографiчний аналiз стану
дослiдженостi проблеми, узагаlrьнила результати аналiзу поняттево-
термiнологiчноТ бази дослiдження, представила авторське визначення дефiнiцii
<професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного Еавчання).

Вартим уваги е проведений аналiз iсторичноТ ретроспективи розвитку
дистанцiйноi освiти у Республiцi Полъщ€l, який показав, що навчання, коли
викJIадач i студент були вiддаленi один вiд одного територiально i в часi, мае
багаторiчну iсторiю. Аналiз сl^rасного стану дав можливiстъ виявити важливi
документи, що засвiдчують досягнення Республiки Польща в галузi
дистанцiйноi освiти протягом ocTaHHix poKiB. Ще Програма <<еПольща> та
Стратегiя розвитку вищоi освiти в Польщi до 2010 року, у яких визначено план
дiй розвитку iнформацiйного суспiльства. Польськi державнi стандарти
квалiфiкацiй базуються на результ€Iтах европейсъкоi рамки квалiфiкацii. На
ikнiй ocHoBi проведено модернiзацiю стандартiв вищоТ педагогiчноi освiти.
Вiдповiдно il стандарти професiйноi пiдготовки вчителiв iноземних мов
адаrrтовано до европейських вимог.

У dруzолwу розdiлi окреслено загаJIьнi особливостi поколiнь Х, Y, Z та
Альфа. Особливу увагу придiлено дослiдженню цоколiння Z (нинiшнiх
сryдентiв), яких вважають кцифровими аборигенами>). Виявлено органiзацiйно-
методичнi умови професiЙноi uiдготовки маЙбутнiх учителiв англiйськоi мови
засобами дистанцiйного навчаЕня, серед яких найбiльш вtIливовими е: 1)
створення вiрryального навч€lJIьного середовища, 2)створення структурних
пiдроздiлiв для пiдтримки, регулювання й контролю дистанцiйного навчання; 3)
приведення у вiдповiднiстъ до псrгреб суспiлъства, економiки, ринку працi та
вимог роботодавцiв освiтньо-професiЙних програм пiдготовки майбутнiх
учителiв англiйськоi мови з урахуванням дистанцiйних технологiй; \ адаптацiя
освiтнього процесу до IIотреб сучасних студентiв; 5) змiна ролi викладача.

ВисокоТ оцiнки засJIуговус модель органiзацiйно-педагогiчного
забезпечення професiйноТ пiдготовки майбутнiх 1^rителiв англiйськоi мови
засобами дистанцiЙного навчання охоплюс сукупнiсть структурних елементiв:
викJIадач, студеЕт i вiрryальне Еавчальне середовищо, в якому вони взаемодiють
у синхронному чи асинхронному режимi. Ще середовище передбачае наявнiотъ
платформи й вiдповiдного програмного забезпечення. Серед ocBiTHix



iHcTpyMeHTiB виявлено поцулярнiсть платформи Moodle, сеРеДоВища'V/еЬ 2.0, а

також використання мулътимедiйних та iнтерактивних cepBiciB: Quizlet, Kahoot,
Дпswеr Gaiden, Popplet, Animoto, Vосаrоо, Voki, Hot Potatoes та iH. Серед видiв

навчання в пiдготовцi майбутнiх учителiв англiйськоi мови в унiверситетах
Республiки Польща домiнуе змiшане.

Здiйснений аналiз i порiвняння стандартiв пiдготовки майбутнiх учителiв
англiйськоТ мови освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня ((бакалавр) в унiверситеТах
Ресгlублiки Польща та закладахвищоТ освiти Украiни дозволив виявити спiльнi
й вiдмiннi характеристики: 1) в унiверситетах Республiки Польща програМа

пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоТ мови базуеться на Стандартах
пiдготовки вчителя, розроблених у 20112 роцi зi змiнами, внесенимиу 2019 РОЦi.
В YKpaiHi Стандарти професiйноi пiдготовки вчителя англiйськоi мови Ще Не

затвердженi, е лише Методичнi рекомендацiТ щодо розроблення стандаРтiв
вищоi освiти; 2) у полъських програмах вк.вано, що обсяг дистанцiйних видiв i
фор, навчання не може перевищувати 25% суми кiлькостi балiв ECTS,
зазначених для цих груп занять, а практика не може проводитися з

використанням методiв та гrрийомiв дистанцiйного навчання. В украiнських
ОПП не з€вначено кiлькiсть кредитiв на дистанцiйне навчання, але передбачено
використання вiртуального навчального середовища.

У mpemboJvly роздiлi висвiтлено результати дослiдження готовностi
сryдентiв i викладачiв фаrсультетiв iноземних мов ЗВО УкраiЪи до
дистанцiйного навчання; проаналiзовано стан розвитку дистанцiйноI освiти в

YKpaiHi.
IHTepec для Teopii та практики rrредставляють науково-методичнi

рекомендацiТ щодо вдосконалення професiйноТ пiдготовки майбутнiх уrителiв
англiйськоi мови в закJIадах вищоI освiти Украiни в умовах iхньоi адаптацii до
вимог европейського освiтнього простору на трьох рiвнях: загальнодержавному,
закJIаду вищоi освiти та на piBHi безпосереднiх учасникiв: викладачiв i
сryдентiв. На державному piBHi акry€Lльними на думку дослiдницi постають
питання удоскон€tJIення наявноi нормативно-правовоТ бази щодо розвитку
дистанцiйноi освiти в YKpaiHi, оновлення й узгодженнrI державних стандартiв
вищоi освiти з мiжнародними та европейськими док)rментами, сприяння
мiжнароднiй спiвпрацi та обмiну досвiдом у сферi дистанцiйного навчанЕя;
iнвесryвання коштiв у навчання науково-педагогiчного персоналу та iхнiй
професiйний розвиток, посилення ролi соцiальних партнерiв у сприяннi
професiйнiй пiдготовцi майбутнiх учителiв англiйськоI мови засобами
дистанцiйного навчання, розроблення платформ для надання вчителям
англiйськоi мови теоретичноi та практичноi пiдтримки в застосуваннi засобiв
дистанцiйного навчання та впровадження дистанцiйного навчання в освiтнiй
процес; вивчення, узагальнення й поширення передового досвiду зарубiжних
KpaiH з питань розвитку дистанцiйноi освiти.

На piBHi закпаду вищоi освiти дослiдницею lrредставлено TaKi

рекомендацii: привести у вiдповiднiсть до пOтреб суспiльства, економiки, ринку
працi та вимог роботодавцiв освiтньо-професiйнi програми пiдготовки
майбутнiх учителiв англiйськоТ мови з урахуванням дистанцiйних технологiй;



на ocнoBi системного пiдходу впроваджувати принципи дистанцiйноi освiти в

ocBiTHi стандарти, плани й. навчальнi програми ЗВО; використовувати
технологiчну iнфраструктуру та iнструменти iнших ЗВО та установ на ocHoBi

угоди про спiвпрацю; використовувати дистанцiйнi технологii у процесi
пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови за BciMa формами навчання.

На piBHi викJIадач-сryдент дослiдниця рекомендус удосконалити методику
викJIаданЕя, зокрема шляхом осучасЕення вiдповiдних методiв та iHcTpyMeHTiB,

використання платформ, що дозволяють створювати навчальнi матерiали,
вправи, завдання, тести, а також рiзноманiтних зовнiшнiх додаткiв. ,Щоцiльно
з€шрошувати експертiв, викладачiв-практикiв закордонних унiверситетiв, якi
сприятимуть осr{асненню освiтнього гrроцесу. Необхiдно спроектувати

дистанцiйнi заняття таким чином, щоб вони стимулювали активнiсть студента
на платформi. Викладачам необхiдно опанувати вмiння щодо комплексного
планування освiтнъого процесу, розвивати здiбностi сryлентiв на ocHoBi
вивчення ixHix реальних можливостей; ефективно добирати й поеднувати
методи й форми пiдготовки з використанням засобiв дистанцiйного навчання;
здiйснювати диференцiйований пiдхiд до сryдентiв. З урахуванням
конструктивних iдей польського досвiду варто розробити нормативний
докуменц що врегулюе дiяльнiсть учасникiв освiтнього процесу закладiв вищоi
освiти УкраiЪи в умовах дистанцiйного навчання.

3. Н о в uз н а о d ер uс ан tM з d о бу в ачем р вул ь mаmiв d о слid ctc ення

,,Щисертацiйна робота е комплексним дослiдженням, у якому вперше у
вiтчизнянiй педагогiчнiй науцi здiйснено uорiвняльно-педагогiчний аналiз
професiйноТ пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчанЕя в унiверситетах Республiки Польща; обrрунтовано
психолого-педагогiчнi засади та органiзацiйно-методичнi умови забезпечення

цiеТ пiдготовки (створення вiрryаrrьного навчulJIъного середовища, що
передбачае наявнiстъ платформи й вiдповiдного програмного забезпеченЕя;
створення структурних пiдроздiлiв для пiдтримки, регулювання й контролю
дистанцiйного навчання; приведення у вiдповiднiсть до IIотреб суспiльства,
економiки, ринку гrрацi та вимог роботодавцiв освiтньо-професiйних програм
гriдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови з урахуванням дистанцiйних
технологiй; адаптацiя дидактичного процесу до потреб сучасЕих сryдентiв;
змiна ролi викладача в дидактичному процесi, що передбачае вiдмову вiд
викJIадацького домiнування й контролю та перехiд до партнерства,
спiвробiтництва i взаемонавчання); виявлено й схарактеризовано види, форми й
методи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови в

унiверситетах Республiки Польща в KoHTeKcTi використання засобiв
дистанцiйного навчання, класифiковано засоби дистанцiйного IIавчання;
схарактеризовано модель органiзацiйно-педагогiчного забезпечеЕЕя
професiйноТ пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчання в унiверситетах Республiки Польща; проаналiзовано
змiст i струкryру програм пiдготовки майбутнiх )^rителiв англiйськоi мови в

унiверситетах Республiки Польща, здiйснено порiвняльний аналiз з ocBiTHbo-



професiйними програмами закладiв вищоi освiти УкраТни; виокремлено
чиЕники, якi необхiдно враховувати пiд час професiйноТ пiдготовки майбутнiх

1.,rителiв англiйськоТ мови ;

- уmочнено змiст основних понять кпрофесiйна пiдготовка вчителiв>>,

кдистанцiйне навчання), <дистанцiйна ocBiTa>>, <<засоби дистанцiйного
навчання), <<пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчання) ;

- поdшlьuлоzо розвumлу набулu полоэtсення u4оdо сучасного стану розвитку
дистанцiйноi освiти в Республiцi Польща; законодавчого й нормативно-
rrравового забезпечення цього процесу в Республiцi Польща та в УкраiЪi,
психологiчноi готовностi викладачiв i сryдентiв до використання засобiв
дистанцiйного навчання.

4. Суmнiсmь обlрунmованосmi науковuх полоilсенц вuсновкiв i
р е ком е нd а цiй с ф ормуль о в ан uх у d ас ер mацii

HayKoBi положення дисертацiйного дослiдження обЦрунтованi, висновки
вiдповiдають поставленим завданням i сформульованiй MeTi. Висновки до
роздiлiв i загальнi висновки KoHKpeTHi, чiткi та вiдображають ocHoBHi

резулътати наукових пошукiв.
Методологiчною основою дослiдження ст€Llrи положення неперервноi

професiйноi освiти щодо формування й розвитку особистостi вчителя, його
професiоналiзацii; методологiя системного, компетентнiсного, дiяльнiсного та
особистiсно зорiентованого пiдходiв до професiйноi пiдготовки майбутнiх
уrителiв, бiхевiористична, когнiтивна та конструктивiстська концепцii
навчання й здобування знань; cyracHi тенденцii свiтових iнтеграцiйних i
глоба;liзацiйних процесiв, теоретико-методологiчнi засади iнформатизацii
освiти та упровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в освiтнiй
процес закладiв вищоi освiти, провiднi положення педагогiчноi
комrrаративiстики.

Варто з€Lзначити вагомий внесок автора у розроблення пропозицiй i
рекомендацiй щодо нововведень на piBHi держави, piBHi закJIаду вищоТ освiти та
на piBHi викладач-студент. Yci вони достатньо аргументованi та слушнi.

5. Повноmа вакпшdення науковuх полоilсень, BllcHoBKiB i рекоменdацiй
d асерmацii в о пу блiко в анuх пр аI4ях

Аналiз публiкацiй Алли Павлiвни Штепури засвЦчив повноry
висвiтлення наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дослiдження,
пiдтверджуе вiдповИнiсть вимогам до оприлюднення результатiв
кандидатського дослiдження. OcHoBHi резулътати дослiдження висвiтлено у 21
науковiй працi, з-rrомiж яких: З статгi в наукових фахових виданнях УкраiЪи; 1

стаття в зарубiжному перiодичному науковому виданнi (Республiка Польща); 1

науково-методичнi рекомендацii; 16 публiкацiй у збiрниках наукових праць та
матерiалiв науково-практичних конференцiй.

6. 3начення Dля нuукu i пракmuкu оmрuлlанLtх авmорол| рвульmаmiв



Практичне значення дослiдження полягае в розробленнi наУкоВО-

методичних рекомендацiй щодо вдоскон€tлення професiйноi пiдготОвКИ

майбутнiх учителiв англiйськоТ мови в закJIадах вищоi освiти УкраiЪи. ВисокоТ
оцiнки заслуговуе те, що результати дослiдження А. Штепури впроваджено В

освiтнiй процес Вiнницького державЕого педагогiчного унiверситеry iMeHi
Михайла Коцюбинського (довiдка J\b06/04-1 вiд 26.0|.202| р.), Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситеry iMeHi Г. С. Сковороди (довiдка
J\b 01/10_129 вiд 0З.02.2021 р.), Мелiтопольського державного педагогiчЕого

унiверситеry iMeHi Богдана Хмельницького (довiдка Ns 0U28l22t вiд
|2.О2.2021 р.), КиiЪського нацiон€tJIьного лiнгвiстичного унiверситеry (довiдка
JФ 1б9116 -24 вiд 17 .а2.2021 р.),

Апробацiя результатiв дисертацiйного дослiдження здiйснюв алася пiд час
мiжнародних i всеукраТнських науково-праюичних конференцiй, форумiв,
ceMiHapiB, вебiнарiв, круглих столiв, педагогiчних читань.

Автореферат вiдповiдае змiсry дисертацiйноi роботи i вiдображае ocHoBHi
iT положення.

7. PeKoMeHdatlii tцоdо вакорасmання рвульmаmiв i BacHoBKiB
d uс ер mа цii, пр о zH о с mачнiсmь d о слid)rc е ння

Положення, результати й висновки дослiдження можуть бути використанi
для вдосконаленЕя вiтчизняноi системи вищоi освiти, зокрема пiдготовки,
перепiдготовки та професiйного розвитку вчитедiв англiйсъкоi мови вiдповiдно
до вимог часу1' в розробленнi концептуальних i нормативних документiв щодо
впровадження дистанцiйних засобiв навчання в освiтнiй процес, в розробленнi
й оновпенн1 дистанцlиних щурсlв з ангJIlиськоl мови, в освlтнlи дlяльност1
закладiв вищоi та пiслядипломноТ освiти, а також як методичний суuровiд для
проваидерlв та онлаин-шкlл, що надають освlтн1 послуги з вивчення 1ноземних
мов за дистанцiйною формою навчання.

Прогностичнi результати дослiдження можуть бути основою подаJIьших
наукових розвiдок, пов'язаних iз професiйною пiдготовкою майбутнiх уrителiв
у KoHTeKcTi загальноцивiлiзацiйних змiн.

8. luсtусiйнi полоilсення mа заува:нсення
Не знижуючи загального схваIIення здiйсненого Аллою Павлiвною

Штепурою дослiдження, що мае високий науковий piBeHb, безумовну
теоретичну новизну та практичне значення, вважаемо доцiлъним висловити
певнi побажання й зауваження дискусiйного характеру, а саме:

1. У всryпi дисертацiйного дослiдження мова йде про системний,
компетентнiсний, дiяльнiсний та особистiсно зорiентований пiдходи до
професiйноТ пiдготовки майбутнiх учителiв. Проте, в TeKcTi дисертацii мало

уваги придiлено аналiзу цих пiдходiв.
2. Дослiдниця представила детаIIьний порiвняльний анатriз структури

освiтньо-професiйних програм унiверситетiв Республiки Польщi та ЗВО
Украiни, виявила спiльнi й вiдмiннi ознаки, узагалънила Тх у таблицi. Можливо
варто було б оглядово розкрити змiст цих програм.



З. Значний iHTepec представляе модель органiзацiйно-педагогiчного
забезпечення професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови
засобами дистанцiйного навчання в унiверситетах Республiки Польща. Однак
вважаемо недостатнiм сryпiнь вiдображення Bcix взаемозв'язкiв мiж
суб'ектами освiтнього процесу.

4. Креативним пiдходом у порiвняльно-педагогiчному дослiдженнi е

роздiл 3.1. дисертацii, у якому представлено результати виявленого рiвня
готовностi майбутнiх учителiв англiйськоТ мови закладiв вищоi освiти УкраiЪи
до впровадження засобiв дистанцiйного навчаIlня. При цьому не достатньо
чiтко прописанi прогностичнi висновки.

5. У роботi представлено репрезентативнi науково-методичнi
рекомендацii та додатки, що значно збагачують змiст дисертацiТ. На нашу
думку, цiлком логiчно було б узагальнити цi матерiuLгIи в програмi сгlецкурсу

Зазначенi побажання й зауваження не знижуютъ загаlrьного позитивного
враження вiд дослiдження.

9. Заzаllьнuй вuсновок
Вивчення та аналiз змiсту дисертацiТ дозволяе зробити висновок щодо

належноТ науковоi компетентностi авторки, а також дае пiдстави оцiнити
дослiдженнrl як акту€Lльну, оригiн€ulьну, самостiйну працю, в якiй на високому
теоретико*методологiчному i науково-практичному рiвнях проаналiзовано,

узагаJIьнено i представлено результати наукового пошуку.
Враховуючи акту€lльнiсть теми, наукову новизну отриманих результатiв

та iхню практичну значущiсть, а також вiдповiднiсть поданоТ роботи сучасним
вимогам МОН Украiни до кандидатських дисертацiй та вимогам кПорядку
присудження наукових сryпенiв i присвоення вченого званЕя старшого
наукового спiвробiтника>), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 24.07.201З року J\b 567), вважаемо, що дисертацiйне дослiдження
Алли Павлiвни Штепури з теми кПрофесiйна пiдготовка майбутнiх уrителiв
англiйськоi мови засобами дистанцiйного навчання в унiверситетах Республiки
Полъщо>, i може бути представлене до захисту в спецiалiзованiй вченiй радi за
спецiа-гrьнiстю 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти.
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