вIдгук

офiцiйного опонента, доктора педагогiчних наук,

професора
Дшrелiноi Свiтлани Миколаiв"" ,ru дисертацiю Олъги Iгорiвни ПiддубцевоТ
<Формlчвання готовностi ivrайбутнiх фахiвцiв_аграрiтв 1о iншомовного
,rроф.йи"о орiентованого апiлкування)), цоданот на здобуття наукового
спецi€tльностi 015 Професiйна ocBiTa (за
стуIIеня доктора фiлософii

зi

спецiалiзацiями)

Дктуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження
OcTaHHiM часоМ У нашiй KpaTHi пQмiтно зрiс iHTepec до вивченця
1.

iноземнИх мов. Ще пов'язано з iнтеграцiею УкраiЪи у cBiToBe спiвтовариство
мiжнародних вiдносин, а також появою нових спiльних
та

розвитком

HoBi реалiТ
науковиХ та виробничиХ проектiв у аграрнiй галузi нашоТ краiни,
зокрема до
висувають бiлъш високi вимоги до професiйноТ освlти,

iншомовноi

гtiдготовки

майбутнiх фахiвчiв. LИ

тенденцiя

виIчIагае

процесу
запровадженIuI iнновацiйних форм i методiв навчання до освiтнъого
в закJIадах вищоi аграрноТ освiти.

дктуальнiсть представленоi дисертацiйнот роботи

зумовлена

проблеми
недостаТньоЮ теоретичною та науково-методичною розробленiстю

формування готовностi майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв

до

iншомовного

професiйно орiентованого спiлкування та необхiднiстю удосконаJIення цъого
Дктуальнiсть дослiдження посилюетъся також iстотними

процесу.

суперечностями,

що iснують на

с)л{асному етапi розвитку професiйнот

пiдготовки фахiвцiв-аграрiiв, а саме:
- високиМи вимогами дО фахiвцiВ аграрноi сферИ череЗ евроiнтеграцiю
вищоi освiти;
УкраТни й недолiки iншомовноi пiдготовки в аграрних закладах

з
об'ективними потребами агропромисловоi галузi в фахiвцях
piBHeM наукововисокиМ piBHeM iншомовноi пiдготовки й недостатнiм

-

процесу;
теоретичного й навчалъно-методичного забезпеченнrI цъого
_

i методiв
домiнуванням традицiйного пiдходу до органiзацiйних фор,

iншомовноi пiдготовки в аграрних закJIадах вищоi освiти й усвiдомленняN(
методiв i форм
необхiдностi пошукУ нових iнновацiйних технологiй,

---l

органiзацii процесУ формування готовностi до iншомовного професiйно
орiентованого спiлкування.

2. Сryпiнь

обfрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, та iх достовiрнiсть.
ознайошrлення iз текстом дисертацii дае змоry констатуваlи, що
авторка досить шереконливо обrрунтовуе вибiр теми, коректно визначас
об'скт та гIредмет дослiдженнrl. Вiдгlовiдно до мети дослiдження логiчно
оформульовано ocHoBHi завданЕя та обрано вiдповiдним
методи дослiдження.

чином

доцiлънi

й

достовiрностi результатiв дослiдження
О. I. Пiддубцевоi пiдтверджуеться: методологiчною й теоретичною базою

СтупiнЪ обЦрунтованостi

вихiдних позицiй дослiдження; системним аналiзом теоретичного матерiалу;
комплексниМ застосуванням теоретичЕих, статистичних та емпiрltчнlж
методiв дослiдження; значною джерелъною базою, що вкJIючас нормативно-

та iншi HaykoBi працi вiтчизняних

i

нараховуе 311 найменуванъ, iз-помiж яких 52

-

методичнi документи, монографii
закордонЕих дослiдникiв

iноземною мовою,

а

i

також можливiстю впровадження запропонованоI

структурно-функцiона-пьноi моделi iншомовного Еавчання в освiтнiй процес

украiнських закладiв вищоi аграрноi освiти.

СтрУктУрароботивiдзначаетъсялогiчноюПроДУМанiстю,
збалансованiстю скJIадових частин

i

пiдпорядкована реалiзацii основних

завдань дослiдження.

у

першому роздiлi <теоретичнi засади формування готовностi

майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв

до

iншомовного професiйно орiснтованого

саме:
спiлкування)) розгJIянутi ocHoBHi теоретичнi питання дослiдження, а
cyTHicTb i структура ключового поняття <<готовнiстъ до iншомовног0

професiйно орiснтованого спiлкування фахiвцiв-аграрiiъ>; особливостi
iншомовного професiйно орiентованого спiлкування фахiвцiв_аграрiтв;
вiтчизняниtа та зарубiжний досвiд форNtування готовностi до iншомовного
професiйно орiентованого спiлкування,

У ш. 1.1.

виокремлено особливостi iншомовного професiйно

орiентованого спiлкування. .щисертантка пiдкреслюе, що iншомовне
професiйно opieHToBaнe спiлкування е специфiчною формою взасмодiТ
людей, що здiйснюетъся на ocHoBi встановлених норм

i

спрямована на

ефективне виконання спiльноi дiяльностi засобами iноземноi мови. На ocHoBi
11роведеного теоретичного аналiзу нею встановлено,

спiлкування

е

специфiчним рiзновидом,

що мова професiйного

хоч вона

пiдгrорядкована

загчIJIьноприйнятим нормам лiтературного мовлення.

У п.

1.2. дисертантка докJIадно характеризус компоненти та пок€tзники

готовностi майбутнiх фахiвцiв-аграрiТв

до

iншомовнОГО

орiентованого спiлкування. На думку О. I. Пiддубцевоi, до

мотивацiйнпй, змiстовно-операцiйний

i

ii

ПРОфеСiЙНО

складу входять

комунiкативний компоненtи.

у

таблицi 1.1. авторка докладно шредставила змiстовне наповнення кожного
компоненту.

ЗдiйснениЙ

У п.

1.3. аналiЗ вiтчизняногО

формування готовностi

до

i

зарубiжного досвiду

iншомовного професiйно орiентованого

спiлкування у студентiв аграрних закладiв вищот освiти засвiдчив особливий
статус iноземноi мови в системi гrрофесiйноI освiти. Iз-помiж основних

пiдходiв до викладаннrI iноземних мов за професiйним спрямуванI{ям в
зарубiжних закладах вищоi освiти дисертантка називас <<Deutsch fiir den

ВеruЪ, <English for specific purposes)), <<Content and language integrated
learning>, <<Content-based second language instruction>, <<Immеrsiоru>,
<<

С

о

operative language

1е

аrпiпg),

((

С оllаЬ

orative lеаrпiпg>.

у

дисертацii наголошено, що iншомовна пiдготовка у вiтчизняних
аграрних закладах вищоi освiти мае певнi недолiки, iз-помiж яких авторка
виокремила TaKi: слабка взаемодiя викJIадачiв-мовникiв iз викJIадача}ли
профiлъних кафедр та небажання вiдiйти вiд вузького бачення викJrадання

iноземних

мов за професiйним

спрямуванням,

що

фунтусться на

з системою до- й пiслятекстових
автентичних текстах фахового сIIрямування
вправ.

засади формування
другому роздiлi <Органiзацiйно-методичнi
iншомовного гrрофесiйно
готовностi майбутнiх фахiвчiв_аграрiiв до
й обlрунтовано структурноорiентованого сгrirrкування) розроблено

У

готовностi майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв до
функцiональну модель формування
спiлкування та органiзацiйно-

iншомовного професiйно орiентованого
педагогiчнi умови цъого процесу,

Уп.2.t.преЗенТоВаноаВторсъкУсТрУкТУрно-фУнкцiональнУМоДелъ
iншомовнQго професiйно орiентованого
формування готовностi до

спiлкУванняУмайбУтнiхфахiвцiв-аграрiiв,ЩоВкJIюЧасЧоТири

теоретико-методологiчний,
взасмоIIов'язанi блоки (мотивацiйно-цiлъовий,

та

у п,

2,3,

результативно-оцiнювалъний),
охарактеризувала три органiзацiйнодисертантка визначиJIа та докладно
моделi iншомовнот
педагогiчнi умови, якi, на Ti думку, сприrIтимутъ решriзачii

змiстовно-технологiчний

гliдготовки майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв,

УТреТъоМУроздiлi<<ЕкспериМенТаJIънаперевiркаефективностi
iншомовного
умов формування готовностi до

органiзацiйно-педагогiчних

майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв> розкрито
професiйно орiентованого спiлкування
експерименту з перевiрки ефективностi
особливостi органiзацiт педагогiчного

розробленихорганiзацiйно.педагогiчнихУМоВ'ПоДанойогоперебiгТа
резулътати.

Вартовiдзначити,ЩоДоцiлъноюеорганiзацiяпеДаГогlчного
пiлотне доспiдження, дналiз його
експерименту, якому передувало

та надав
актуаJIънiсть дисертаuiйного дослiдження
пiдтвердив
результатiв
в
органiзацii iншомовноi пiдготовки
можливiстъ визначити IIоточний стан
час педагогiчного експерименту було
закладах вищоi аграрноi освiти. Пiд
сформованостi компонентiв готовностi
апробовано методи дiагностики рiвня
орiентованого спiлкування студентiв

до

iншомовного професiйно

груп,
експериментzlJIъних та контроJIъних

була побудована

Зазначим0, що доспiдно_експерименталъна робота
педагогiчного експерименту,
вiдповiдно до основних вимог до проведеЕня
групi за BciMa
ВиявленО позитивНу динамiку резулътатiв в експериментuIJIънiй

ПОКаЗНИКИ КОНТРОJIЪНОi ГРУПИ'
цоказниками, що значно перевищуе вiдгrовiДНi
етапi дослiдження
Резулътати експериментаJIъЕоi групи на контрOлъному
щодо ефективностi запропонованих

пiдтвердили гiuотезу дослiдження

моделi формування готовностi
авторкою органiзацiйно-педагогiчних умов та
iншомовного професiйно орiснтованого

майбутнiх фахiвчiв-аграрiтв

до

спiлкування.

о. I.

робота
Викладене виIце дозволило ствердЖувати, що дисертацiйна
HayKoBi положення,
пiддубцевот мiстить HoBi, ранiше не захищенi
i логiчну завершенiоть
висновки дисертацiт свiдчатъ про цiлiснiстъ

загапьнi

дослiдження,

що пiдтверджують отриманi

результати,

та

вiдповiдають

IIоставленим завданням.

перспективи подальшого
схвалъним е те, що дисертантка окреслюе
теоретико-методичним обгрунтуванням
дослiдження проблеми, пов'язанi з
спiлкування на рiзних
системи формування готовностi до iншомовного
мов, що стане корисним пiд
курсах навчання на матерiалi iнших iноземних
час здiйснення наукових пошукiв у майбутньому,
3.

Наукова новизна результатiв дослiдження,

.Щисертацiйна робота е вагомим
на практичному
теоретичному, так

i

внеском нових знанъ як на

рiвнях професiйноТ пiдготовки

майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв,

варто вiдзначити
Серед найсуттевiших отриманих наукових результатiв
готовностi до iншомовного
TaKi: 1) розробка теоретичних засад формування
майбутнiх фахiвцiв-аграрiiЪ;
орiентованого спiлкування

у

професiйно

2) науково обцрунтованi органiзацiйно-педагогiчнi умови,

успiшнiсть

формування

готовност1

майбутнiх

що забезпечують

фахiвцiв-аграрiТв

до

3) розробка авторсъкоТ
iншомовного професiйно орiснтованого спiлкування;

модел1 цъого процесУ;

4)

впровадження спецкурсу <<Iншомовне фахове

спiлкування аграрiiв:

вiд

навчання

до практики), що

вкJIючас робочу

програму, навчальний посiбник, методичнi рекомендацii до проведення
практичних занять й органiзацii самостiйноi роботи, комплекс тестових
завдань.

4. Значущiсть результатiв дослiдженrrя для науки й практики та
можливi шляхи

ii

використання.

Значення одержаних резулътатiв для педагогiчноi науки визначаеться

тим, що обцрунтованi

в

дисертацiйному дослiдженнi положення та

узагЕLльнення мQжна використати

:

- у процесi розробки концепцiй, законодавчих aKTiB та нормативних
документiв з органiзацii професiйноi пiдготовки фахiвцiв-аграрiТв

- пiд час

;

модернiзацii змiсту iншомовноТ пiдготовки: розробки

стандартiв, освiтнъо-професiйних програм та робочих програм дисциплiн

- для

;

написання пiдручникiв, навчzlJIьно-методиlIних посiбникiв iз

Teopii та методики професiйноi пiдготовки майбутнiх аграрiТв.

Вагомим здобутком 0.I. ПiддубцевоТ

с

упровадження навч€IJIьно-

методичних MaTepia-lriB (робоча програмq навчаJIьний посiбник <Практикум з

нiмецькоi мови за професiйним спрямуванням>, методичнi рекомендацii,
комплекс тестових завданъ).
5. Повнота вiдображених результатiв дослiдження в опублiкованих

працях.
OcHoBHi аспекти i резулътати дисертацiйного дослiдженIuI вiдображенi

у 41 публiкацii дисертантки. Iз помiж яких - 5 статей в наукових фахових
виданнrtх УкраiЪи, що входять до мiжнародних наукометричних бж; 4 роздiли в колективних закордонних монографiях; 1
науковому виданнi iнших держав; 2

матерiали конференцiй;
рекомендацiй.

1

_

-

-

стаття в перiодиЧнОМУ

cTaTTi в iнших наукових виданнях;2З

навчалъний посiбник;

5

-

методичних

ПриuьоМУПереJIiкконференцiйТанаУковихпУблiкацiйДисерТанТки
свiдчать про дOстатню географiю апробацiю резулътатiв дисертацiйного
дослlдження.

Щискусiйнi полож(ення та зауваження до змiсry дисертацii,
у цiлому, шозитивно оцiнюючи наукове i практичне значення
б.

отриманих дисертанткою результатiв, слiд вiдмiтити низку дискусiйних
поJIожень i зауважень до змiсту роботи:

1. Висновок авторки дисертацiI про То, що украiнсъка

система

iншомовноi освiти розвивастъся повiльнiше, нiж в бiлъшостi европейсъких
технологiй,
kpaiH та iй притаманне об'еднання традицiйних та iнновацiйних
потребус бiльш детаJIьного обцрунтування. Бажано б було конкретизувати,
якi саме гriдходи до викладання iноземних мов за профеоiйним спрямуванням
е

поширеними в аграрних закладах вищот освiти,

2. РозкРиваючИ В

друго]чtУ

розлiлi роботи органiзацiйно-методичнi

засади формування готовностi до iншомовного професiйно орiентованого
спiлкування, авторцi варто б було висвiтлити, як саме застосування
iнтереси студентiв
запропоНованоI моделi дозволиТь врахувати iндивiдуалънi
академiчноi групи у процесi iншомовноi пiдготовки.

з. для бiпъш цiлiсного rrредставлення змiсту iншоМОВНОi ПiДГОТОВКИ
майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв до iншомовного професiйно орiентованог0
його вiдбiр,
спiлкуванця бажано б було уточнити, яким чином здiйснюетъся

4. Висновки на ocHoBi проведеного дослiдженнЯ доцiлънО булО б
професiйноТ пiдготовки
розширити в аспектi стратегiчних напрямiв
засобiв
майбутнiх фахiвцiв-аграрiiв, зокрема з використанням дистанцiйних
навчання.

5.

У

KoHTeKcTi проблематики виконаного дисертацiйного дослiдження

групи
бажано було б узагалънити утруднення студентiв експериментальнот
етаIIу педагогiчного експерименту, щоб у
пiд час

формувалъного

тrодzшъшому на ocнoBi зворотнього зв'язку можна було б коригувати змiст,
форми та методи пiдготовки майбутнiх фахiвцiв-аграрiIв.

6. У

додатках бажацо було

б

представити бiльше навчально-

методичних матерiалiв, що були пiдготовленi авторкою та впровадженi в
освiтнiй процес украiнських закладiв вищоi аграрноi освiти.

Зазначенi зауваження та побажання мають дискусiйний характер, а

тому суттево не впливаютъ на загЕLльну позитивну оцiнку дисертацiйного
дослiдження О. I. Пiддубцевоi.

Загальний висновок. ,Щисертацiя Олъги Iгорiвни

ПiддубцевоТ

кФормуванця готовностi майбутнiх фахiвцiв-аграрiiЪ до iншомовного
професiйно орiентованого спiлкування>> е самостiйним завершеним
оригiнальним науковим дослiдженням актуалъноi теоретико-практичноТ
проблеми. HayKoBi положення, висновки

рукописi дисертацiТ, апробованi

i

рекомендацii, що наведенi в

та широко

впровадженi.

За

обсягом,

характером фактичного матерiалу, ступенем його якiсного та кiлькiсного
ана-шiзу, piBHeM

науковоi новизни

i

теоретичноi значущостi результатiв,

обцрунтованостi висновкiв, дисертацiйне дослiдження Пiддубцевоi 0.I.

вiдповiдас вимогам <Порядку проведення ексшерименту

з

присудження

ступеня доктора фiлософiТ>>, затвердженим Постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи Jф 167 вiд б березня 2}i-g року, а його авторка Пiддубчева Ольга
Iгорiвна заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора фiлософii за
спецiальнiстю 015 Професiйна ocBiTa (за спецiалiзацiями).
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