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Актуальність теми дисертаційного дослідження, зв'язок з науковими 

планами, темами. Актуальність дослідження відповідає сучасним вимогам 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

(2013 р.) щодо модернізації структури, змісту й організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу, а також Законам України «Про освіту» (2017 р.), 

«Про вищу освіту» (2014 р.), «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» (1998 р.), «Про Національну програму інформатизації» 

(1998 р.), а також Указів Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (2000 р.), «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

(2013 р.).  

Авторка вказує, що на сьогодні досягнення бажаної якості підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов гальмується недостатньою розробленістю 

інноваційних методик та технологій формування їхньої читацької 

компетентності засобами навчальних комп’ютерних програм, що негативно 

позначається на здатності ними виконувати професійні обов’язки, пов’язані з 

читацькою діяльністю. Такий стан актуалізує необхідність забезпечення 

науково-методичних засад формування читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм, що й 

висвітлено в дисертаційній роботі. 

Підтвердженням наукової актуальності теми дисертації є також і те, що 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Запорізького 

національного університету  у межах держбюджетної теми кафедри англійської 

філології «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної 



освіти» (ДР № 0115U000762); госпдоговірних тем: згідно з договорами № 3/15

між ЗНУ й ТОВ «АІСС ГРУП» (протокол у № 7 від 09.03.2015) та № 5/15 між

ЗНУ та дитячим оздоровчим закладом «Весна» (протокол № 10 від 18.06.2015),

а також згідно з ліцензійним договором (№ 1/16 від 08.07.2016) між ЗНУ й

ТОВ «АІСС ГРУП» про використання навчальних комп’ютерних програм.

Тема дослідження затверджена на засіданні вченої ради Запорізького

національного університету (протокол № 8 від 16.03.2017).

Аналіз дисертаційної роботи надає підстави констатувати, що

дослідження Драч Анни Сергіївни виконане за актуальною темою, оскільки

дослідницькі зусилля авторки спрямовані саме на теоретичне обґрунтування,

практичну розробку та експериментальну перевірку науково-методичних засад

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов

засобами навчальних комп’ютерних програм.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових положень, висновків

та рекомендацій, наведених у дисертації, забезпечено чіткістю встановлених і

вирішених завдань, правильністю сформульованої теми, проведенням

теоретичного аналізу з використанням комплексу сучасних загальнонаукових

методів, послідовністю виконання експериментальних досліджень.

Достовірність теоретичних положень, правильність визначених науково-

методичних засад формування читацької компетентності майбутніх учителів

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм та розробленої

авторської моделі підтверджено коректністю застосованих математичних

методів в ході експериментальної роботи.

Обґрунтованість і достовірність отриманих Анною Сергіївною

результатів підтверджено шляхом апробації на 12 всеукраїнських та

міжнародних науково-практичних конференціях, 26 публікацій у провідних

наукових фахових виданнях в галузі педагогіки, наукових іноземних та

наукометричних виданнях, авторської навчальної комп’ютерної програми

«English for philologists: aspect of reading»; впровадженням результатів

дослідження в освітній процес 6 навчальних закладів.



Зазначене надає підстави стверджувати, що висновки, пропозиції та

рекомендації, сформульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованими й

достовірними.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у

дисертації. До найбільш вагомих наукових положень, висновків та

рекомендацій, що відзначаються новизною, науковою цінністю, слід віднести

те, що авторкою вперше здійснено наукове обґрунтування та експериментальну

перевірку науково-методичних засад формування читацької компетентності

майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм,

а саме: технології конструювання навчальних комп’ютерних програм, що

базується на загальних і специфічних принципах навчання та основних

функціях дидактичних засобів і враховує особливості формування компонентів

читацької компетентності; розробленого комплексу навчальних комп’ютерних

програм; моделі й сукупності організаційно-педагогічних умов, що

забезпечують ефективність формувальних заходів у процесі професійної

підготовки (усвідомлення майбутніми вчителями іноземних мов навчальних

можливостей комп’ютерних програм та алгоритму пізнавально-практичної

діяльності; орієнтація змісту, форм і методів навчання на використання засобів

навчальних комп’ютерних програм; урахування особливостей читання

електронного тексту при створенні навчального контенту).

На схвалення заслуговує визначена суть поняття «читацька

компетентність майбутнього учителя іноземних мов», яку автор визначає як

інтегральне особистісне явище, що формується на основі динамічної комбінації

знань, умінь, навичок, цінностей, способів мислення та визначає здатність

здійснювати читацьку діяльність шляхом сприйняття, осмислення й

використання письмових текстів різних типів.

Імпонує виокремлена структура читацької компетентності майбутніх

учителів іноземних мов; удосконалений діагностичний інструментарій

оцінювання рівнів сформованості читацької компетентності майбутніх учителів

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм.

Цінність результатів для науки і практики. Наукова цінність отриманих



результатів полягає в розробленні й упровадженні в освітній професійної

підготовки майбутніх учителів іноземних мов авторську (у співавторстві)

навчальну комп’ютерну програму «English for Philologists: aspect of reading» з

комплексом вправ для формування читацької компетентності майбутніх

учителів іноземних мов (що підтверджено відповідним свідоцтвом про

реєстрацію авторського права на твір); методичні рекомендації для

використання розробленої навчальної комп’ютерної програми в освітньому

процесі; практикум «Мова і література (англійська)»; практикум щодо

виконання завдань самостійної роботи «Англійська мова професійно-

комунікативної спрямованості».

Підтвердженням прикладної значимості рекомендацій дисертантки є

впровадження й використання основних результатів досліджень у практиці

Херсонського державного університету, Одеського національного університету,

Класичного приватного університету, Мелітопольського державного

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Житомирського

державного університету імені Івана Франка, Запорізького національного

університету.

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Якісний аналіз

дисертаційної роботи свідчить, що авторкою проведено ґрунтовне вивчення та

узагальнення теоретичних основ формування читацької компетентності

майбутніх учителів іноземних засобами навчальних комп’ютерних програм.

Визначено та охарактеризовано зміст читацької компетентності майбутніх

учителів іноземних мов як сукупності органічно взаємопов’язаних компонентів:

мотиваційного, інформаційного, когнітивного, інтерактивного, рефлексивного

(с. 56-58). З’ясовано, що навчальні комп’ютерні програми мають низку переваг

(урахування специфіки електронного тексту, підвищення ефективності

навчального процесу, наявність оперативного зв’язку, ефективних засобів

виконання завдань, сприяння підвищенню інтересів читання) і недоліків

(відсутність аудіовізуальних засобів презентації матеріалу, неможливість

перегляду/аналізу та виправлення помилок, вибору рівня складності завдань),

які необхідно враховувати під час упровадження в освітній процес (с. 70-71).



Розроблено й обґрунтовано науково-методичні засади ефективного формування

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами

навчальних комп’ютерних програм: розкрито технологію конструювання

навчальних комп’ютерних програм, яка базується на загальних і специфічних

принципах навчання та основних функціях дидактичних засобів і враховує

особливості формування компонентів читацької компетентності; розроблено

комплекс навчальних комп’ютерних програм («Easy reading», «English for

philologists: aspect of reading», «English page», «Using English», «Learn English

(British Council))» (с. 108), які пропонують поетапність формування читацької

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; запропоновано модель, яка

містить цільовий, змістово-операційний, результативний блоки та

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність освітнього

процесу (с. 146-160 ).

Заслуговують на увагу та схвалення подані авторкою результати

експериментальної перевірки ефективності науково-методичних засад

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов

засобами навчальних комп’ютерних програм програма та загальна організація

дослідно-експериментальної роботи, аналіз і узагальнення результатів

констатувального та формувального етапів експерименту (с.164-198).

Відповідність змісту автореферату та опублікованих праць основним

положенням дисертації. Автореферат є ідентичним щодо основних положень

дисертації, його зміст відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено

наукові положення, пропозиції, рекомендації та висновки, що викладені в

дисертації. Опубліковані праці відображають результати дослідження.

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в

опублікованих працях. На увагу та схвалення заслуговує те, що матеріали

дисертації авторкою висвітлено в 26 публікаціях, зокрема: 8 статтях у

провідних наукових фахових виданнях в галузі педагогіки (у т.ч. 2 – у

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 3 статті в

іноземному науковому наукометричному виданні; 14 статтях і тезах у збірниках

наукових праць і матеріалів конференцій (у т.ч. 1 – у співавторстві, 3 –



англійською мовою, 1 – у збірниках матеріалів конференцій іноземних держав),

1 електронному засобі навчального призначення, 2 практикумах, 1 свідоцтві

про реєстрацію авторського права на твір № 63205.

Дисертація А. С. Драч відповідає профілю спеціалізованої вченої ради

Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і

науки України, а її зміст – паспорту спеціальності 13.00.04 – теорія і методика

професійної освіти.

Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані в дисертації,

відображені в авторефераті, який за змістом ідентичний дисертаційній роботі.

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторці право для

публічного захисту дисертації.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційного

дослідження. Відзначаючи важливе значення одержаних наукових результатів

проведеного дослідження, на нашу думку, необхідно зупинитись на деяких

зауваженнях, що потребують додаткової аргументації, а саме:

1. Під час теоретичного обґрунтування особливостей професійної

діяльності майбутніх учителів іноземних мов (с. 29-32) доречним вбачається

посилання на національний Класифікатор професій ДК 003:2010 (ред.

30.11.2017).

2. Автору слід було ґрунтовніше охарактеризувати форми навчання у

процесі формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних

мов засобами навчальних комп’ютерних програм (практичні заняття в

навчальній аудиторії; практичні заняття в аудиторії інтерактивних технологій;

аудиторна та позааудиторна робота), навести фрагменти та скріншоти

дистанційних он-лайн курсів (с. 154).

3. На нашу думку, доречно б було представити більш ґрунтовний

аналіз зарубіжного досвіду впровадження навчальних комп’ютерних програм у

систему професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (параграф

1.3), оскільки саме інформаційно-комунікаційні засоби навчання виконують

значну роль у підготовці досліджуваних професіоналів за кордоном.
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