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Актуальність теми дисертаційної роботи та зв'язок із планами 
відповідних галузей науки. 

Професійно-педагогічна підготовка вчителів іноземних мов початкової 
школи спрямована передусім на формування фахівців з новітнім типом мислення, 
котрі сприймають швидкозмінні соціально-економічні, міжнаціональні й 
міжетнічні реалії навколишнього світу через ідеї людиноцентрованої освіти, 
заснованої на вихованні всебічно і гармонійно розвиненого, цілісного, 
високогуманного, високоморального, високоосвіченого педагога. 

Істотною прогалиною у професійно-педагогічній підготовці вчителів 
іноземних мов початкової школи є їхня недостатня підготовленість у забезпеченні 
високоякісної професійної діяльності у сучасному полікультурному середовищі 
відповідно до особливостей розвитку суспільства на основі толерантності й 
діалогу, здатності до співпраці і прагнення враховувати особистісні та соціальні 
відмінності суб'єктів педагогічного процесу, унаслідок чого знижується 
ефективність навчання школярів. У зв'язку з цим учителі іноземних мов 
початкової школи мають опанувати не тільки знання у сфері професійно-
педагогічної підготовки, але через впровадження феномена педагогічної 
толерантності досягти професійної компетентності педагога. Досягненню цієї 
мети сприяють підготовка і перепідготовка педагогів у сфері професійно-
педагогічної діяльності та досягнення двох стратегічних цілей: підвищення 
ефективності всіх видів освітньої практики завдяки формуванню педагогічної 
толерантності та підвищенню якості підготовки вчителів іноземних мов 
початкової школи відповідно до вимог полікультурного суспільства. 

Стратегічні цілі впровадження поняття «педагогічної толерантності» лише 
частково відображаються у нормативно-правовому полі України (С.16). 

Довготривалою проблемою у нашій країні є ряд застарілих соціальних 
відносин до поняття «формування педагогічної толерантності» майбутніх 
учителів іноземних мов початкової школи у професійній діяльності. Багато хто з 
урядовців та науковців країни стверджує, що цей час характеризується 



забезпеченням вищої професійної педагогічної освіти високої якості. Але 
викладачі іноземних мов, які працюють у цій сфері, часто піднімають питання, 
пов'язані з проблемою формування педагогічної толерантності у майбутніх 
учителів іноземних мов початкової школи як першочергове значення (С.18). 

Слід наголосити на злободенності та своєчасності дисертаційного 
дослідження Гордієнко Юлії Анатоліївни, предметом якого є модель формування 
педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи 
(С. 19). 

Дослідження є складовою частиною науково-дослідницької держбюджетної 
теми Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
«Реалізація філософії людиноцентризму в сучасній національній освіті» (д/р № 
0113Ш02224). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки (протокол № 7 від 28.01.2015 р.) та 
узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі 
педагогіки і психології в Україні (протокол № 2 від 24.03.2015 р.). 

Оцінюючи ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації Ю.А.Гордієнко, слід 
зазначити, що підхід дисертантки до вирішення проблеми формування 
педагогічної толерантності майбутніх фахівців на основі обґрунтованої, 
розробленої та апробованої моделі формування педагогічної толерантності 
майбутніх учителів іноземних мов початкової школи характеризується 
фундаментальністю, ґрунтовністю дослідження. Структура дисертації, яка 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних 
висновків, списку використаних джерел і додатків, є обґрунтованою, а її складові 
взаємопов'язаними. 

Об'єкт і предмет дослідження адекватні меті та завданням роботи. 
Зауважимо обґрунтованість наведених дисертанткою висновків, які 

базуються на грамотному використанні теоретичних методів: аналізі і синтезі, 
порівнянні, систематизації та класифікації положень філософських, 
соціологічних, психолого-педагогічних наукових джерел літератури для 
з'ясування теоретичних основ та стану розробленості досліджуваної проблеми; 
узагальненні та систематизації теоретичних та експериментальних даних для 
обґрунтування педагогічних умов формування педагогічної толерантності 
майбутніх учителів іноземних мов початкової школи; теоретичного моделювання 
професійної підготовки студентів, завдяки якому було сформульовано систему 
формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов 
початкової школи, виділено педагогічні умови та компоненти цього процесу; 
емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом ВНЗ, вивчення 
документації й педагогічного досвіду для виявлення потенціалу іноземних мов у 
формуванні педагогічної толерантності майбутніх учителів; застосування 
діагностичних процедур анкетування, тестування, інтерв'ювання для кількісного 
розподілу майбутніх педагогів за рівнями сформованості педагогічної 
толерантності на етапах констатувального й підсумкового зрізів; проведення 



педагогічного експерименту для перевірки ефективності визначених умов 
формування педагогічної толерантності майбутнього учителя іноземних мов 
початкової школи; методів математичної статистики використаних для обробки 
емпіричних даних та доведення достовірності результатів педагогічного 
експерименту. 

Окрім того, як теоретичні підходи проаналізовано та використано 
дослідження Н. Бордовської, А. Реана, К. Роджерса та В. Сухомлинського. 

Дисертація виконана на достатній джерельній базі, що охоплює 266 
найменувань, із них 10 іноземною мовою у списку використаних джерел. Наукові 
праці та публікації, включені до списку використаної літератури, насамперед 
вітчизняної, свідчать про фундаментальне опрацювання проблеми формування 
педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи, і 
високий рівень наукової підготовки авторки, її наукову зрілість. 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 
вказати на наступні результати, що мають вагому наукову новизну: розроблено 
структура педагогічної толерантності майбутніх учителів та модель її формування 
за структурними компонентами професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов початкової школи; визначено потенціал іноземних мов у 
формуванні педагогічної толерантності майбутніх учителів; розроблено та 
обгрунтовано структуру (змістово-когнітивний, мотиваційно-цільовий, 
процесуально-комунікативний, рефлексивно-поведінковий компоненти), критерії 
та показники педагогічної толерантності майбутніх учителів; уперше у структурі 
педагогічної толерантності виокремлено такі показники, як мотивація професійної 
діяльності, мотивація успіху/страху перед невдачею. 

Важливим з педагогічної точки зору є аналіз конфліктологічної 
компетентності вчителя у структурі педагогічної толерантності. 

На основі аналізу наукової літератури теоретично обґрунтовано та 
запропоновано комплексний підхід до підвищення рівня педагогічної 
толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи шляхом 
впровадження методу інтерактивного тренінгу англійською мовою. 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 
кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
розробці програми та методичних рекомендацій для студентів-філологів з 
навчальної дисципліни «Практика толерантної англомовної комунікації»; 
апробації інтерактивних форм і методів формування педагогічної толерантності у 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов початкової 
школи. 

Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено та обговорено на 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, засіданнях 
кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки упродовж 2015-2017 років та 
викладено в 17 наукових публікаціях, а саме: 2 методичні рекомендації; 4 статті - у 
наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому виданні України, 2 



статті - у міжнародних наукових фахових виданнях, 8 тез у збірниках матеріалів 
науково-практичних конференцій. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 
У вступі чітко обґрунтовано актуальність теми дослідження, стан її 

вивчення, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет, методологічну та 
теоретичну основу дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення 
одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію та впровадження у 
практику роботи. Проведена експертиза виконаних завдань переконливо 
доводить, що автору вдалося всебічно розглянути теоретичні і методичні засади 
означеної проблеми. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади дослідження 
педагогічної толерантності» на основі глибокого аналізу довідкової літератури 
автор вказує на варіативність трактування терміну «толерантність» у вітчизняній 
та зарубіжній науковій літературі (С.26-28). Заслуговує на увагу запропоноване 
авторське визначення толерантності, як позиції визнання інших цінностей, 
поглядів, звичаїв як рівноправних зі своїми власними, незалежно від ступеня 
згоди з ними (С.ЗО). Шляхом наукового узагальнення автор виділяє 15 типів 
толерантності / інтолерантності (С.32-33). Дисертантом визначено сутність 
поняття педагогічної толерантності як інтегративної динамічної особистісної 
якості, яка обумовлює здатність та готовність педагога до успішної взаємодії у 
сфері професійної діяльності, його розуміння, визнання та прийняття без агресії 
суб'єктів педагогічного процесу як носіїв інших цінностей, поглядів, переконань і 
форм поведінки (С.59). Виокремлено шість особливостей діяльності викладача 
іноземної мови , на які автор рекомендує звернути увагу при підготовці викладача 
іноземної мови у ДВНЗ чи вчителя загальноосвітнього закладу (С.64-66). 

Обґрунтовано роль учителя початкової школи, який скеровує навчальну 
діяльність дитини молодшого шкільного віку. Педагога, від професійних якостей 
та педагогічної толерантності якого, зокрема, залежить формування особистості 
учня та його успішності у майбутньому (С.72-74). 

Автором дисертаційного дослідження конкретизовано визначення 
досліджуваного явища як: педагогічна толерантність майбутніх учителів 
іноземних мов початкової школи формується шляхом мотиваційного 
забезпечення навчання та встановлення із суб'єктами педагогічного процесу 
толерантних відносин, основою яких є довіра, співпраця, радість, емпатія, 
рефлексія, активна позиція, консенсус та психологічний комфорт (С.79). 

У другому розділі роботи «Моделювання педагогічної толерантності 
майбутніх учителів іноземних мов початкової школи» дисертантом розглянуто 
методологічні підходи до розробки компонентів (когнітивного, емоційного та 
поведінкового); педагогічних принципів, критеріїв (як ознак, на основі яких 
відбувається оцінка, визначення і класифікація досліджуваного явища) та 
показників досліджуваного феномену (С.82-85). 

Опираючись на аналіз періодичної, монографічної літератури та праць 
вітчизняних науковців дисертант виділяє наступні функції педагогічної 



толерантності: інформаційну функцію; функцію розуміння; емотивну функцію; 
значеннєву (сенсову) функцію; регулятивну функцію (С.92). 

Вважаємо, що авторське визначення мотиваційно-цільового, змістово-
когнітивного, процесуально-комунікативного та рефлексивно-поведінкового 
компонентів у структурі педагогічної толерантності, аналіз функцій педагогічної 
толерантності та особливостей системно-діяльнісного підходу (С.94) й опис 
моделі педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової 
школи (С.95) з відповідними рівнями сформованості педагогічної толерантності 
(високий, середній, низький) позитивно вирізняє дану роботу (С.96). 

Слідом за вітчизняними вченими, дисертант визначає зміст термінів 
«педагогічної толерантності» та «терпимості» , вказує на їх змістове наповнення у 
контексті підготовки вчителів початкової школи (С.105). 

На підставі аналізу психолого-педагогічних досліджень А.Ю.Гордієнко 
виділяє загальнонаукові (системність, наступність, доступність, науковість 
навчання) та специфічні (суб'єктність, адекватність, індивідуалізація, 
рефлексивність, діалогічність, мультикультуризм, мотиваційне забезпечення 
навчання, сенситивність до гуманістичних цінностей) принципи формування 
педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи 
(С.160). 

Здобувачем проведено діагностику рівнів сформованості педагогічної 
толерантності студентів на етапі констатувального експерименту (підрозділ 2.3). 

У третьому розділі дослідження «Експериментальне дослідждення моделі 
формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов 
початкової школи» дисертантом здійснено поетапний опис формувального етапу 
педагогічного експерименту, який проходив упродовж трьох семестрів (2015-2016 
н/р.) та проаналізовано ефективність авторської моделі формування педагогічної 
толерантності (С.199). 

Авторський тренінг «Навчаємося педагогічної толерантності» забезпечив 
формування високого рівня професійної компетентності викладачів у сфері 
впровадження педагогічної толерантності у професійну діяльність (С.200-213). 

Вельми корисною є розроблена автором робоча програма дисципліни 
«Практика толерантної англомовної комунікації», в основу якої поставлено 
потребу створити сприятливі педагогічні умови для підготовки компетентного і 
толерантного учителя іноземних мов. З цією метою навчальний матеріал було 
розділено на 6 змістових модулів: 1) Толерантність; 2) У світі дитинства; 3) 
Стереотипи; 4) Життя людей з особливими потребами; 5) Глобальні проблеми; 6) 
Насилля і толерантність у школі. (С.214-229). 

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 
застосування різнотипових вправ, завдань та видів діяльності для налаштування 
студентів на конструктивну роботу на занятті, згуртування та створення 
атмосфери довіри та введення їх в іншомовне середовище, такі як: вправи 
«Ідентифікаційні картки» (Identity cards), різні види інтерв'ю, вправи на здогадку, 
завдання на заповнення пропусків та вправи-головоломки, тощо (С.230-234). 



На основі експерименту проведено підсумковий зріз рівнів сформованості 
педагогічної толерантності у майбутніх учителів іноземних мов початкової 
школи, який підтвердив ефективність авторської моделі формування педагогічної 
толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи (С.236-238). 

Формувальний експеримент був проведений у 2015-2016 навчальному році 
на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
Луцького педагогічного коледжу та Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Усього у проведеному дослідженні 
брали участь 131 студенти, які були розподілені на контрольну (КГ 69 осіб) й 
експериментальну (ЕГ 62 особи) групи. 

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають зі 
змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних результатів 
дисертаційної роботи. 

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можемо дійти висновку, 
що мета дисертаційної роботи у ході виконання дослідження була досягнута, а 
дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею. 
Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації щодо 

їх можливого використання 
На наш погляд, результати дисертаційного дослідження характеризуються 

теоретичною та практичною значущістю. Вони можуть бути використані: 
-для проведення теоретичних досліджень з теорії і методики професійної освіти, а 
також для розробки навчально-методичних посібників і навчальних курсів, 
написання рефератів, дипломних, магістерських робіт з педагогіки; 
-для проведення порівняльних педагогічних досліджень щодо застосування 
сучасних педагогічних принципів у підготовці майбутнього вчителя іноземних 
мов початкової школи; 
-у навчальному процесі здобувачів вищої педагогічної освіти, зокрема під час 
викладання навчальних дисциплін «Основи педагогічної майстерності», 
«Педагогіка», «Історія педагогіки»; у системі підвищення кваліфікації та 
перепідготовки педагогів. 

Відповідність змісту автореферату основним 
н оложен ням д ис ер та ції 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 
стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що ставляться 
МОН України. У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, 
результати і висновки здійсненого ІО.А.Гордієнко дисертаційного дослідження. 
Наголосимо, що зміст автореферату та основні положення дисертації є 
ідентичними. 

Дискусійні положення та зауваження 
Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної 
роботи: 
1. У дисертаційній роботі детально описано процес формування 

педагогічної толерантності майбутніх учителів, але процес формування 



педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової 
школи у неповній мірі використано у контексті проведеного дослідження. 

2. Як для такої ґрунтовної роботи уявляється недостатнім авторський аналіз 
компетенцій педагога у другому розділі оминаючи аналіз компетенцій 
Стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 013 
«Початкова освіта» затвердженого наказом МОН України від 21.09.2016р. 

3. Доцільно було би розширити експериментальну базу дослідження та 
долучити більшу кількість респондентів для отримання більш достовірних 
результатів. 

4. Дисертаційна робота, на жаль, не позбавлена стилістичних помилок та 
технічних неточностей, зокрема в оформленні таблиць та рисунків, подекуди 
превалює описовий стиль. 

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані наукові 
результати та повністю можуть бути виправленими у подальшій науковій роботі 
дисертанта. 

Загальний висновок 
Дисертаційна робота на тему «Формування педагогічної толерантності 

майбутніх учителів іноземних мов початкової школи» виконана вперше і 
поглиблює існуючі знання педагогічної науки, а саме є суттєвим внеском до теорії 
і методики професійної освіти. 

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих 
працях повністю відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. 

Вважаємо, що дисертаційна робота на тему «Формування педагогічної 
толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи» представлена 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, відповідає вимогам 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі змінами), а висвітлені в ньому 
теоретичні положення і отримані результати можна кваліфікувати як вагомий 
внесок у розвиток теорії і методики професійної освіти, а її авторка - Юлія 
Анатоліївна Гордієнко заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної 
освіти. 
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