
 



 

майбутшх  вчител!в-логопед1в  до  професшно 1 д1яльност1    в  сшьськш  

мюцевостГ 

вис ноете Суттстъ  обтрунтованост1  наукових  положень,  

рекомендацш, сформулъованих у  дисертаци та г

положения,  висновки  та  пропозицп,  сформульоваш  Мицик  Ганною  

Михайл1вною в дисертаци, е некими й обгрунтованими, послщовними та  

лопчними, зм1стовними й аргументованими. Високий ступшь достов1рност1  

та переконливост1 результате дослщження забезпечуеться оптимальною  

дослщницькою методолопею, комплексним застосуванням теоретичних,  

дослщження,  р1зномаштшстю  емтричних  та  статистичних  метсццв  

документа, освшп програми пщготовки майбутшх вчител1в-логопед1в,  

науков1 доробки вггчизняних та закордонних вчених, що свщчить про  

глибину опрацювання проблеми й наукову зршсть дисертанта. 

Грунтовнють науково 1  пращ Мицик Ганни Михайл1вни пщкреслюеться  

можливютю вщтворення педагопчного досвщу з виршенням окреслено!  

проблеми у вичизняних закладах вищо1 осв1ти, свщченням чого е п’ять  

довщок про впровадження результате дисертацшно!' робота (с. 284-288). 

Детально ознайомившись 3i змютом дисертаци можна ствердно  

зазначити, що вона мае ч1тку структуру, лопчний виклад i яюсне оформления  

основних  завдань  наукового  апарату,  пщпорядковану  реал1защю  

дослщження. 

У першому роздш - «Теоретичш основи формування готовносп  

майбутшх  вчител1в-логопед1в  до  професшно!'  д1яльност1  в  сшьськш  

мюцевостш- з’ясовано базов1 поняття дослщження (с. 24-29); сутшсть i  

структуру готовност1 до професшно!' д1яльносп (с. 51-63), виокремлеш та  

охарактеризован! базов1 компонента готовност1 майбутшх вчител1в-логопед1в  

до професшно! д1яльност1 в сшьськш мюцевост1 (с. 63-64); вггчизняний  

( с. 64-74) та заруб1жний (с. 75-84) досвщ пщготовки майбутшх вчител1в-  

логопед1в до професшно! дшльност1 в сшьськш мюцевостг 



Мае безумовну науково-методичну цшшсть та практичну значупцсть, а  

вщтак, на особливу увагу i схвалення заслуговуе широкий спектр авторських  

оргашзацшно-  формувальних  заход1в,  спрямованих  на  реал1защю  

педагопчних умов формування готовносп майбутшх вчител1в-логопед!в до  

професшно! д1яльност1  в  сшьськш  мюцевоеи,  зокрема:  введения до  

навчального плану шдготовки спещальност1 016 Спещальна освгга (для  

першого  ( бакалаврського) р1вня вищо '

1 
  осв1ти) авторського спецкурсу  

«Основи логопедичного партнерства» (с. 125-132), окремих модугйв (с.  

133-134)  та тем (с. 134-135) до дисциплш; використання рольових irop,  

анал1зу мотив1в батьювсько!’ поведшки та д1й, трових вправ, шсценування  

ситуац1й, колективного обговорення, дискусн, взаемооцшки та самооц1нки (с.  

119-121) ; залучення до практичного надання фахово! допомоги дшш з  

порушеннями мовлення (на баз1 Логопедичного навчально-консультативного  

пункту), здшснення консультативно-методичного супроводу с1мей, як1  

( с. 121-124);  виховують  д1тей  з  особливими  осв1тшми  потребами  

застосування мультимедшних технологш, хмарних cepBiciB (Classroom  

«Логопедична скарбничка», Padlet «Творча майстерня»), мобшьних додатюв,  

1 нтернет-серв1су  Leamingapps,  програмного  забезпечення  Scratch  та  

Classtools, PowerPoint, Microsoft Sway, веб-шструменту Google Auto Draw  

(c. 140-145). 

Вщтак, у третьому роздш «Оргашзащя та проведения педагог1чного  

д1агностичний  iHCTpyMeHTapift  експерименту»  детально  обгрунтовано  

вщповщно до компонент1в готовност1, розкрито змют та хщ орган1зац1!  

педагопчного експерименту (с. 150-170). 

Подаш  на  с. 171-182  результата  пор1вняльного  анал1зу  

констатувального та формувального етап1в педагог1чного експерименту  

наочно  засвщчили  eфeктивнicть  впроваджених  в  осв1тнш  процес  

експериментально!' групи формувальних заход1в, комплексу opraHi3aniftHO-  

педагог1чних умов. 

У загальних висновках (с. 187-190) стисло та чггко викладено основш 



 

результаты дисертацшного дослщження. 

Наукова новизна резулътатгв   Виконана дисертацшна 

е  робота суттево  збагачуе теор1ю  та методику  професШноУ ocBira,  

новаторською  i  перспективною, мае теоретичну щншсть  i  практичне  

значения та свщчить про умшня дисертантки бачити актуальш HayKOBi  

проблемы й  ycniniHO  працювати над Ухшм вир1шенням. 

Серед найсуттев 1 ших наукових результат! в, отриманих дисертанткою,  

слщ виокремити таю: дослщжено шдготовку майбутшх вчител!в-логопед1в  

до професшноУ д1яльност1 в сшьськш мюцевост1 як педагопчну проблему;  

визначено,  науково  обгрунтовано,  експериментально  перев 1 рено  

ефективнють оргашзацшно-педагопчних умов, що забезпечують  ycniniHicTb   

до  професшноУ  формування  roTOBHocTi  майбутшх  вчител1в-логопед!в  

д 1 яльност 1  в сшьськш м1сцевост1, структурно-функщональну модель цього  

процесу; визначеш компоненты (мотивацшний, когнггивний, д!яльнюний,  

особистюний) roTOBHocTi майбутшх вчител1в-логопед1в до професшноУ  

д1яльност!  в  сшьськш  мюцевост!,  показники,  критер1У  та  piBHi  У

У  
сформованост! (репродуктивный, продуктивный, творчий); удосконалено та  

апробовано змютовно-методичне наповнення форм та метод1в навчання через  

його професшне спрямування в контекст! !нклюз!У. 

Значущштъ резулътагглв дослгдження для науки й практики та   

можлив1 шляхи lx використання.  Значения одержаних результате для  

педагопчноУ науки визначаеться тим, що обгрунтоваш в дослщженш  

узагальнення та положения можна використати: у процеш розробки осв1тшх  

програм шдготовки майбутшх фах!вщв за спец!альн!стю 016 Спец!альна  

освгга,  ocBiTHboro  ступеня «бакалавр»; при модершзащУ змюту навчальних  

плашв за ц!ею ж спещальнютю; при написанн1 шдручниюв, навчально-  

методичних пос!бник!в  i3  Teopii  та методики профес!йноУ шдготовки  

майбутшх спец!альних педагопв. 

Повнота викладу наукових положень, висновкгв та рекомендацт в   

опублтованих працях.  Основы! положения дисертащУ Мицик Г. М. досить 



 

повно висвНлеш у 20 наукових i науково-методичних працях, i3 них: 5 -  

статей в наукових фахових виданнях Укршни, 2 - в наукових виданнях  

Укршни, що реферуються м1жнародними наукометричними базами; 2 - статп  

 - матер!али  в заруб1жних  виданнях;  9 конференщй;  1   -  методичш 

рекомендаций 1 - авторське свщоцтво про винахщ. 

змгсту й оформления  Оцшка  

та автореферат написан! грамотно й оформлен! зпдно з чинними вимогами.  

Виклад основних наукових положень, висновюв i рекомендац!й у робот! -  

послщовний, лопчно завершений, з некими формулюваннями; мова тексту  

дисертащ! - в!дпов!дае науковому стилю. Зм!ст автореферату - щентичний  

основним положениям дисертацп. Наукова робота характеризуеться високою  

яюстю та глибоким науково-методичним пщходом до и виконання. 

В ц!лому позитивно оц!нюючи дисертац!ю Мицик Ганни Михайл!вни,  

необхщно висловити деяю м!ркування/зауваження, як1 виникли в npoqeci  

рецензування робота i вимагають окремих пояснень. 

. У першому роздш, пщрозд!л! 1.1 автор розглядае особливост!  1 

д!яльност1 вчителя-логопеда в сшьськш м!сцевост! в контекст!  

викладено  дуже  сощолопчного  екскурсу.  I  хоча  пщроздш  

грунтовно, вважаемо, що цей матер!ал не стосуеться безпосередньо  

предмету дослцркення. 

2 . В структур! roTOBHocTi майбутн1х вчител!в-логопед!в до профес!йно 1   

д!яльност! в с!льськ!й м!сцевост! автор зазначае так! компонента, як  

мотивацшний, копптивний, д!яльн!сний, особист!сний. На нашу  

думку, слщ було б виразн1ше вказати, у чому полягають специф!чш  

особливост!  мотивацшного  та  особист!сного  компонент!в  ще!' 

roTOBHOCTi. 

3 . На наш погляд, дисертацшна робота виграла б, якби авторка  

здшснила анал!з план!в подготовки майбутн!х вчител1в-логопед!в до  

профес!йно 1  д!яльност! в с!льськ!й м!сцевост!  i3 зазначенням  

були дисциплш  та  l'x  обсягу  вивчення  у  ЗВО,  що  



 

експериментальними  базами та анал1зом дидактико-практично!  

тдготовки майбуттх вчител1в-логопед1в до професшно! д1яльност1  

на р1зних р1внях вищо! освгги. 

проведен!  4 . При  констатувального  експерименту  дисертантка  

розробила програму д1агностичного обстеження сучасного стану  

тдготовки вчител1в-логопед1в до професшно! д1яльност1 в сшьськш  

MicpeBOCTi.  автору  що  Вважаемо,  варто  було  б  грунтовно  

представити д!агностичш методики для виявлення сучасного стану  

тдготовки вчител1в-логопед!в до професшно! д1яльност1 в сшьськш  

мюневостг 

5.  У  третьому роздш дисертантка представляе змют i методику  

до  формування  roTOBHOCTi  майбутн1х  вчител!в-логопед1в  

профес 1 йно 1  д1яльност1, проте не зазначае специфку формування  

pie'i готовност! з урахуванням профес!йно 1  д 1 яльност 1  в сшьськш  

мюцевостг 

6 . Наступне зауваження стосуеться методики д1агностики готовност!  

майбутн!х вчител!в-логопед!в до профес!йно! д!яльност! в сшьськш  

мюцевост!, подано! у третьому роздш!. При вивченн! мотивац!йно-  

цшьового критер!ю готовност! майбутн!х вчител!в-логопед!в до  

професшно! д!яльност! в сшьсьюй мюцевосп, на нашу думку,  

доречним було б використати адаптивш методики К. Замф!р у  

модифшаци А. Реана, Р. Немова, С. Рогова та ш. на дослщження  

мотивацн на досягнення ycnixie та уникнення невдач з урахуванням  

внутрчшньо! i зовшшньо! мотивацн або вивчення профес!йно!  

спрямованосН особистост! тощо. 

Загалъний  висновок.   Зазначеш  зауваження  та  побажання  не  е  

принциповими, мають дискусшний характер i не впливають на загальну  

позитивну оцшку та беззаперечну значущ!сть наукового дослщження.  

Вважаемо, що дисертащя на тему «Формування готовност! майбутшх  

вчител!в-логопед!в до профес!йно! д!яльност! в сшьськш м!сцевостЬ> е 



 

завершеною самостшною науковою роботою, яка мютить HOBi науково  

обгрунтоваш результаты в галуз1 професшно '

1 
 освгги i за актуальшстю,  

обсягом,  зм1стом,  новизною,  обгрунтовашстю  наукових  положень,  

i практичним значениям вщповщае  вимогам «Порядку  достов1ршстю  

присудження наукових ступешв» (затвердженого Постановою КМ № 567 вщ  

24.07.2013  р., 3i змшами внесеними зпдно з Постановою КМ №656 вщ  

Мицик  Ганна  Михайл1вна  заслуговуе  на  19.08.2015 р.) ,  а  и  автор,  

присудження  наукового  ступеня  кандидата  педагопчних  наук  за  

спещальшстю 13.00.04 - теор1я i методика професшно! освгги. 

Офщшний опонент:  

доктор педагопчних наук, професор  

кафедри педагопки та методики  

початкового навчання 

iMeHi М. П. Драгоманова 
ЗАВЕРЯЮ: заз.каниелят'см'ъ 


