BIлyK
офiцiйного опонента Нос Любовi Степанiвни,
кандидата педагогiчних наук, доцента, засryпника декана з науковоТ роботи
факультету педагогiчноi освiти Львiвського нацiонапьного унiверситеry iMeHi
IBaHa Франка на дисертацiю Штепури Алли Павлiвни на тему <<Професiйна
пИготовка майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами дистанцiйного
навчання в унiверситетах Республiки Польща>>, подану на здобуття
наукового ступенrI кандидата педагогiчних наук зi спецiальностi 1З.00.04 теорiя i методика професiйноi освiти

Акryальнiсть теми дисертацiйноТ роботи
Щинамiчнi змiни, що вiдбуваються
вимагають пошуку нових пiдходiв

в

сучасному ocBiTHboMy просторi

до

пiдготовки майбутнiх вчителiв

англiйськоТ мови. Потребують удосконztлення ocBiTHi професiйнi програми

здобувачiв освiти

з

ypaxyBaHIuIM сучасних iнформацiйних технологiй.

Особдивого загостреннrI ця проблема набула в умовах глобальноi пандемiТ,
коли заклади освiти перейшли на дистанцiйну форr"rу навчання з використанням

електронних платфорr. Практика

пок€Lз€Lпа,

що майбутнi вчителi мають добре

володiти iнформацiйно-комунiкацiйними компетентностями
використовувати

у

i

ефективно iх

професiйнiй дiяльностi. Нова украТнська школа потребуе

фахiвцiв, готових творчо реаryвати

на

викJIики часу

i

впроваджувати

iнновацiйнi технологii навчаЕнrI.
Щисертацiйна робота Штепури Алли Павлiвни е акту€Lльною для пошуку
ефективнrо< шляхiв удосконЕuIенIuI професiйноi пiдготовки майбутнiх вчителiв

англiйськоТ мови у закладах вищоТ освiти педагогiчного спрямування в УкраiЪi.

Наукова новизна одержаних результатiв
Наукова новизна роботи Штепури Алли Павлiвни полягае в тому, що
вперше

у

вiтчизнянiй педаюгiчнiй науцi здiйснено порiвняльно-педаюгiчний

ана_гtiз професiйноТ

пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами

дистанцiйного навчання

в

унiверситетах Республiки Польща; обцрунтовано

психолого-педагогiчнi засади та органiзацiйно-методичнi умови забезпеченнrI

цiеi пiдготовки;

виявлено

й

схарактеризовано види, форми

й

методи

професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови в унiверситетах
Ресгryблiки Польща в KoHTeKcTi використання засобiв дистанцiйного навчання,

класифiковано засоби дистанцiйного навчаннrI; схарактеризовано модель
органiзацiйно-педагогiчною забезпечення професiйноi пiдготовки майбутнiх
учителiв англiйськоi мови засобами дистанцiйною навчаннrI в унiверситетах
Ресгryблiки Польща; проаналiзовано змiст

майбутнiх учителiв англiйськоi мови

в

i

струкryру програм пiдготовки

унiверситетах Ресгryблiки Польща,

здiйснено порiвняльний аналiз з освiтньо-професiйними про|рамами закладiв
вищоi освiти УкраТни; виокремлено чинники, якi необхiдно враховувати пiд час
професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови;
-

уmочнено змiст основних понrIть кпрофесiйна пiдготовка

вчителiв>>,

<<дистанцiйне навчаннrD>, <<дистанцiйна ocBiTa>, <<засоби дистанцiйного

навчання), <<пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоТ мови засобами
дистанцiйного

навчаннrI)>

;

- поdальtl,tоео розвumку набулu положення tцоdо сучасною стану розвитку

дистанцiйноi освiти

в

Ресгryблiцi Польща; законодавчого

й

нормативно-

в

правового забезпеченiля цього процесу

в

психологiчноi готовностi викладачiв

сryдентiв до використання засобiв

i

Ресгryблiцi Польща та

УкраiЪi,

дистанцiйного навчаннrI.

Сryпiнь

обгрунтованостi наукових положень, висновкiв,

рекомендацiй, сформульованих

у

дисертацiТ забезпечуеться використаннrIм

комплексу загальнонаукових методiв mеореmuчнotх (аналiз, систематизацiя й
узагальненнrI наукових джерел

i

методичних напрацювань вiтчизняних та

зарубiжних учених, законодавчих

i

нормативно-правових документiв;

й уточнення понrlттево-термiнологiчного
апарату; ретроспективний аналiз для виrIвлення особливостей розвитку

дефiнiтивний аналiз для розкриття

дистанцiйноТ освiти в Ресгryблiцi Польща й Украiнi; компаративний аналiз для

зiставлення, порiвняння

й

виокремлення спiльних

i

вiдмiнних ознак

професiйноТ пiдготовки майбутнiх 1..rителiв англiйськоi мови

в

Ресгryблiцi

Польrца), елlпiрuчнl,lх (спостереженнlI, бесiди, участь у проектнiй дiяльностi,
контент-аналiз освiтньо-професiйних програм i освiтньо-квалiфiкацiйних
характеристик, статистична обробка результатiв, виокремлення прогресивни)(

здобуткiв досвiду Ресггублiки Польща), проzносmuчнltх

(теоретичне

узагальненнrI

й

екстраполяцiя польського досвiду

в

професiйну пiдготовку

майбутнiх учителiв англiйськоi мови в закJIадах вищоТ освiти Украiни).

!исертантка на високому науковому piBHi, визначила об'ект
дослiдження. Результати дослiдження впроваджено

i

предмет

в освiтнiй

процес

Вiнницького державною педагогiчного унiверситеry iMeHi Мюсайла
Коцюбинського, Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситеry iMeHi
Г.С. Сковороди, Мелiтопольською державного педагогiчного унiверситеry iMeHi
Богдана Хмельницького, Киiвського нацiон€ulьною

лiнгвiстичного унiверситету.

Високоi оцiнки засJý/говуе сформована джерельЕа база (проаналiзовано

515

наукових джерел, з них - ЗЗ5 iншомовних).

Найбiльш cyTT€Bi результати, що мiстяться в дисертацii
Виклад основного змiсry дисертацii логiчно починасться

з

аналiзу

наукових дослiджень украiЪських i зарубiжних вчених з проблем професiйноi

пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами дистанцiйного
навчаннrI.

У

першому

роздiлi

<Теоретичнi засади професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв англiйськоТ мови засобами дистанцiйного навчаннrI в
унiверситетах Ресгryблiки Польщa>> автор на ocнoBi узагальненнrI результатiв
аналiзу поняттево-термiнологiчноТ бази дослiдження розкривае дефiнiцiю
<професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчаЕня>)

i

визначае це

як цiлеспрямований i

планомiрно

органiзований процес опаIIуванн;I граматичними, лiнгвiстичними,
комунiкативними компетентностями,

що

вiдбуваеться

iндивiдуальним графiком взаемодiТ сryдентiв

з

на

вiдстанi,

за

викладачами шляхом

використаннrI сукупностi педагогiчних, iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй та дистанцiйних засобiв навчаншI, метою якого

е

формування

професiйноi компетентностi майбутнiх учителiв, здатних органiзовувати
навчання учнiв iншомовного мiжкульryрного спiлкування.

Провела аналiз iсторичноi ретроспективи розвитку дистанцiйноi освiти у

Ресгryблiцi Полъща. Охарактеризув€Lла

законодавче

й

нормативно-правове

забезпечення професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови

засобами дистанцiйного навчаЕня в Ресгryблiцi Польща та з€вначило,

що воно

нерозривно пов'язане з вIIливом евроiнтеграцiйних ocBiTHix процесiв.

У

другому роздiлi

-

та органiзацiйно-методичнi

<<Психолою-педагогiчнi

засади професiйноi пiдготовки майбутнiх )л{ителiв англiйськоi мови засобами
дистанцiйного навчаннrI в унiверситетах Ресгryблiки Польща> Алла Павлiвна
схарактеризувапа загальнi особливостi поколiнь Х, Y, Z та Альфа, придiливши

найбiльше уваги дослiдженню поколiння

Z

(нинiшнiх сryдентiв). Описала

найбiльш впливовi органiзацiйно-методичнi умови

та

розробила модель

органiзацiйно-педаюгiчного забезпечентrя гrрофесiйноi пiдготовки майбутнiх
1.,rителiв англiйськоi мови засобами дистанцiйного навчання.

У

моделi

визначила сукупнiсть структурних елементiв, яка вкJIюча€ викладача, студента i

вiрryальне навч€lJIьне

середовище, в якому вони взаемодiють у синхронному чи

асинхронному режимi. Автор зазначае, що в ocBiTHboMy процесi унiверситетiв

Ресrryблiки Польща домiнуе змiшане навчання

з

використаннlIм платформи

Moodle, мультимедiйних та iнтерактивнltх cepBiciB Quizlet, Kahoot, Answer
Garden, Popplet, Animoto, Vосаrоо, Voki, Hot Potatoes та iH. На ocHoBi аналiзу i
порiвняння стандартiв пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови
освiтнього рiвня <бакалавр> в унiверситетах Республiки Польща та закJIадах
вищоТ освiти УкраiЪи виявила спiльнi й вiдмiннi характеристики.

У

третьому роздiлi

-

<<УпровадженIuI конструктивних

iдей полъською

досвiду у процес професiйноТ пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоТ мови
засобами дистанцiйного навчаннrI) автор здiйснила аналiз ютовностi сryдентiв i
викJIадачiв факулътетiв iноземнlD( мов ЗВО УкраiЪи до дистанцiйною навчаннrI,

проаналiзувала стан розвитку дистанцiйноi освiти в УкраiЪi

i на його

ocHoBi

розробила науково-методичнi рекомендацii щодо вдоскон€IJIенн;I професiйноТ
пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоТ мови в закJIадах вищоI освiти
Украiни в умовах ikньоi адаптацii до вимог европейського освiтнього простору

на трьох рiвнях:

загаJIьнодержавному, закJIаду вищоТ

освiти та на piBHi

безпосереднiх учасникiв: викJIадачiв i сryдентiв.

Висновки дисертацii узагальнюютъ результати роботи вiдповiдно до
поставлених завданъ, характеризуються чiткiстю i науковим piBHeM.

Автореферат :lrcepTarriT написаний вi:повiдно .]о вимоГ
розкривас результ

Та

цi;lКОМ

атлt .lo с--ti.]я'.ення.

Безперечним с практичне значення отриманих результатiв ДослiДЖеННЯ,

якi rlox..vTb бути використанi для вдосконалення украiнськоТ системи
освiти. зокре\Iа пiдготовки, перепiдготовки та професiйного розвIlтк\
англiйськоТ лtови. викJадачаN{и закладiв вишоТ

вишОТ

вчtтте--liв

освiти \ процесi онов--tення

йr

розроблення дистанцiйних KypciB з англiйськоТ lчtови, провайдераN{И та ОНЛаЙН-

школами, що надають ocBiTHi послуги з вивчення iноземних МОВ

За

дистанцiйною формою навчання.

у 21 наУковiй ПРаЦi, З
яких: З cTaTTi в наукових фахових виданнях Украiни, 1 стаття в заРУбiжнОМУ
перiодичному науковому виданнi (Республiка Польща), 1 науКОВО-r,tетОДИЧНi
OcHoBHi HayKoBi положення дисертацii висвiтлен о

рекомендацiТ, 16 публiкачiй у збiрниках наукових праць та матерiалiв Har-KoBoпрактичних конференцiй.
гlозитивноТ оцiнки успiшна апробацiя реЗУЛЬТаТiВ

Безумовно, заслугову€

дослiдження на мiжнародних та всеукраТнських науково-пракТичНИХ
конференцiях, форумах , науково-практичних та науково-методолоГiчнИХ
ceMiHapax, вебiнарах, кругJIих столах, педагогiчних читанняХ, звiтНИХ
конференцiях.

Високо оцiнюючи дисертацiйну роботу Штепури Алли Павлiвни
вважасмо за доцiлъне висловити oкpeмi зауваження i побажання:

1.

Розглядаючи змiст професiйноТ пiдготовки майбутнiх вчителiВ

б дiзнатися про органiзацiю науково-дослiДНОТ
самостiйноТ роботи з використанням iнформаuiЙнО-

англiйськоТ мови цiкаво було

роботи та органiзацiю Тх

комунiкацiйних технологiй.

2. У

параграфi

2.З Алла Павлiвна

поверхово описус види, форми, i

методи пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоi мови

засобаМИ

дистанцiйного навчання. Робота виграла б, якби автор зосередила свою уваry на
окремих з них i конкретизувzLла.

3.У параграфi 2.4 зазначено, шо педагогiчна практика

е частиною наукоВо-

дидактичноi програми навчання за спецiальнiстю, доцiльно було

б

бiЛЬш

детально описати процес проходження

ii у

школi для цiлiсного уявлення про

пiдготовку майбутнiх вчителiв англiйськоi мови в унiверситетах Республiки
Польша.
4.

У роботi зустрiчаються

окреп,ri стилiстичнi помилки.

5. Врахов,чючи теоретичну

i

практичн,y цiннiсть дослiдження, здiйсненого,

Штепурою Аллою Павлiвною рекоменд.чемо на ocнoBi шлатерiалiв наукового
гlошуку опублiк,чвати монограф iю.

загальний висновок
Висловленi зауваження i побажаннrI не е принциповими для загалъноi
позитивноТ оцiнки дисертацiТ. На ocHoBi проведеного аналiзу можна
стверджувати, що дисертацiйна робота вiдповiдае нормативним вимогам
<Порядку присудженнrI наукових ступенiв>>, затвердженого Постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24.07.2013 р. Jф 567 (iз змiнами, внесеними
згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns65б вiд 19.08.2015 р.,
jф1159 вiд З0.|2.2015 р., Jф567 в\д27.07.20Iб р., J\b943 вiд 20.11.2019 р.,
Jфб07 вiд 15.07.2020 р.), а rt авторка, Штепура Алла Павлiвна, заслуговуе на
присудження наукового ступеня кандидата педагогiчних наук за спецiальнiстю
1З.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти.

Офiчiйний опонент:
кандидат педагогiчних наук, доцент,
заступник декана з науковоi роботи
факультету педагогiчноi освiти
Лъвiвсъкого нацiонulJlьного унiверситеry
iMeHi IBaHa Франка
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