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1. Ступінь актуальності обраної теми.
Новому періоду розвитку людства відповідає нова філософія освіти, нові 

освітні системи і моделі навчання. Парадигма освіти в Україні визначає як 
пріоритет систем навчання орієнтацію на інтереси особистості, адекватні 
сучасним тенденціям суспільного розвитку, спрямування на реалізацію 
активних форм взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу. Це вагомий 
фактор успішного розв’язання багатьох проблем, пов’язаних з оновленням та 
інформатизацією навчання, поєднанням науки з навчальним процесом вищих 
навчальних закладах у сучасних умовах.

У зв'язку із цим інтерактивне освітнє середовище, зокрема, 
зорієнтованість його на структурно-творчі фактори, виступає потенціалом 
оптимізації процесу комунікативної підготовки. Певна річ, йдеться про мову, 
як засіб спілкування й створення умов для самоосвіти майбутніх учителів 
технологій у галузях, які є для них цікавими.

Інтерактивне освітнє середовище, що містить в собі роботу з 
іншомовними інтернет-ресурсами та застосування навчальних програм, 
дозволяє майбутньому вчителю технологій одержати досвід міжкультурного 
спілкування іноземною мовою. Готовність до підготовки професійної 
культури спілкування іноземною мовою розвиває когнітивні вміння 
орієнтуватись у сучасному іншомовному інформаційному середовищі. З 
огляду на це, це дисертаційне дослідження є своєчасним і перспективним.

Формулювання наукового апарату дисертації -  об’єкта, предмета, мети 
та завдань -  дає системне уявлення про обраний аспект роботи, її теоретичні, 
експериментальні засади та достатньо повно визначає структуру і логіку 
роботи. Автором визначено наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення дослідження, яке полягає в тому, що

1) вперше розроблено модель комунікативної підготовки із 
застосуванням засобів ЮС у майбутніх учителів технологій з такими 
блоками: цільовий (мета та завдання); концептуальний (педагогічні підходи, 
педагогічні умови її формування); технологічний (тренінг, завдання, 
організаційні принципи, інтерактивні технології); діагностично- 
результативний (компоненти, критерії, рівні і результат);

2) визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій (реалізація 
системно-діяльнісного підходу для максимального наближення навчальної



діяльності до сучасних умов професійно-педагогічної діяльності; врахування 
психологічних особливостей, що сприяють організації інтерактивної 
взаємодії, використання тренінгової технології як системотвірного засобу 
формування професійної компетентності);

3) уточнено поняття «електронно-методичного комплексу 
комбінованого типу», що припускає комбінацію традиційного навчання й 
інтерактивного освітнього середовища, дидактичні принципи навчання з 
використанням ЕМК комбінованого типу; подальшого розвитку набули 
теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до 
професійної діяльності; уточнено компоненти (професійний, особистісно- 
мотиваційний, соціально-комунікативний), конкретизовано критерії 
(оволодіння загальними знаннями про переклад як вид професійної 
діяльності для майбутнього викладача технологічної освіти).

Щодо першої складової новизни слід відзначити, що автор доречно 
застосовує модель комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій 
із застосуванням засобів інтерактивних середовищ. Детальне ознайомлення з 
текстом дисертації Д. Я. Андреева дає підстави стверджувати, що підхід 
дисертанта до розробки та впровадження у навчальний процес методичних 
рекомендацій щодо визначення особливостей застосування інтерактивного 
освітнього середовища у підготовці майбутніх учителів технологій; 
розроблено авторський підхід до формування комунікативної компетентності 
викладача і комплекс навчально-методичних матеріалів до нього; створений 
педагогічний програмний засіб інструментального призначення може 
слугувати інструментальним середовищем для створення навчальних 
програм з інших іноземних мов для майбутніх учителів технологій на всіх 
етапах; виявлені критерії опису й оцінювання педагогічних програмних 
засобів, орієнтовані на викладача, що створює передумови для організації 
оперативного обміну досвідом використання різних програмно-педагогічних 
засобів (ППЗ).

Теоретичною і технологічною основою дослідження є системний 
підхід, який допомагає виявити джерела розвитку сучасної системи освіти; 
діяльнісний підхід, що обумовлює продуктивне засвоєння знань 
(Л.С. Виготський, А. Н. Леонтьев, В.В. Давидов), кібернетична теорія й 
теорія керування навчальним процесом (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Тализіна, 
Л.М. Фрідман), інформаційна теорія Є.С. Полат, І.В. Роберт), технологічна 
теорія навчання (Т.В. Габай, Е.І. Машбиц, О.К. Тихомиров), поширення 
психолого-педагогічних знань у контексті неперервної освіти (Л.П. Вовк), 
педагогічні технології в підготовці майбутнього вчителя (О.С. Падалка), 
модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної дисципліни 
(В.І. Бондар), індивідуально-орієнтований підхід (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломів, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), програмоване навчання (В. П. Беспалько, 
П.Я. Гальперин, Т.А. Ільїна, І.Д. Салистра, Н.Ф. Тализіна).

Друга складова наукової новизни правомірне визначається самою 
сутністю поняття «комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій 
з використанням засобів інтерактивних середовищ». Ця складова присвячена



розв’язанню питань методичного забезпечення розробленої теоретичної 
моделі, аналізу шляхів впровадження експериментальної технології 
формування у майбутніх учителів технологій та їх готовності до вивчення 
іноземної мови (с. 87-88).

Результатом процесу визначення логічної структури курсу є 
узагальнення результатів етапу концептуального моделювання й графічне 
представлення розробленої моделі курсу за допомогою будови структурної 
схеми програмно-педагогічного засобу для вивчення іноземної мови 
(ППЗВІМ) (с. 94-95).

Модель комунікативної підготовки майбутнього учителя технологій 
(Додаток 11, С. 236) містить у собі базу знань, етапи й алгоритм навчальної 
діяльності, діагностику й контроль комунікативної компетентності. 
Компоненти моделі комунікативної компетенції майбутнього вчителя 
технологій відбиті в складі розробленого ЕМК Lingua Leo і змісті навчання 
різним видам НТЗ (навчально-тренувальних завдань) й аспектам вивчення 
іноземної мови з використанням розробленого ЕМК.

Модель комунікативної підготовки учителів технологій із 
використанням засобів ЮС варіативна й залежить від рівня впровадження 
ЕМК у навчально-виховний процес:

1) застосування ЮС -  як засобу навчання для реалізації функцій, 
виконуваних раніше іншими технічними засобами навчання;

2) застосування ЮС -  як організаційно-педагогічного компонента 
навчання, тобто системна реалізація засобів навчання ІМ, в основі яких 
лежить домінуюча ідея комплексного використання 11113 і можливостей 
мережі Інтернет для оволодіння лінгвістичною й комунікативною 
компетенціями;

3) застосування ЮС -  як центру дидактичної системи, де через 
методичну концепцію ЮС визначається вся модель навчального процесу 
(с. 130).

Досить обґрунтованою є позиція автора щодо третьої складової 
наукової новизни дисертації про те, що основними елементами схеми, які 
виділяються на попередньому етапі концептуального моделювання 
програмно-методичного засобу для вивчення іноземної мови є: електронно- 
методичний комплекс (ЕМК), загальні інформаційні компоненти (зміст та 
теми підручника); словник-тезаурус (база даних лексичних одиниць); 
словник-тезаурус з граматики (база даних граматичних одиниць), бази даних 
мультимедійних даних (відеофрагменти, аудіофрагменти, анімація, графіки); 
база даних текстів; індивідуальна база даних у вигляді окремого програмного 
модуля; модуль генеруючих навчально-тренувальних завдань (НТЗ), модуль 
оцінювання результатів виконання НТЗ; база даних протоколів роботи 
студентів з програмно-педагогічним засобом для вивчення іноземної мови 
(ППЗВІМ); агент-помічник (довідка у програмі) (с. 107).

Слід відзначити досить потужну експериментальну базу дослідження, 
де використано методику потреби у спілкуванні, аналіз Державного 
освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю



«Технологічна освіта»; опитування задля визначення впливу навчальних 
дисциплін на формування комунікативної компетентності. Розроблений ЕМК 
«Інтенсивний курс англійської мови. Початкові рівні А1 і А2 Lingua Leo 
складаються з трьох взаємодоповнюючих елементів: комп’ютерного
підручника для майбутнього вчителя технологій, ІШЗВІМ Lingua Leo та 
методичних рекомендацій для викладача.

Електронно-методичний комплекс Lingua Leo призначений для 
інтенсивного навчання англійської мови майбутніх учителів технологій 
другого курсу спеціальності «6.010103 Технологічна освіта» на початкових 
етапах А1 та А2 за європейською системою рівня володіння іноземною 
мовою. Даний комплекс розроблений з урахуванням Державного стандарту 
вищої професійної освіти за відповідним напрямком підготовки та 
розрахований на перший семестр навчання англійської мови для майбутніх 
учителів технологій немовних факультетів. Електронно-методичний 
комплекс може використовуватися для вивчення англійської як другої 
іноземної мови, а також студентів заочної форми навчання та на курсах 
іноземних мов.

Завершується робота достатньо розгорнутими висновками, які 
випливають зі змісту роботи. Висновки є логічними та відповідають 
основним результатам дисертаційної роботи.

В процесі аналізу дисертації Д. Я. Андреева виявлено кілька 
суперечливих наукових позицій, які можна трактувати як певні недоліки та 
побажання.

1. Дещо розбалансованою є об’єктно-предметна сутність 
дисертаційного дослідження, що обумовлюється рамками фахової підготовки 
майбутніх учителів технологій вищих навчальних закладах. Тому підготовка 
учителів технологій загалом є занадто широкою і виходить за межі теми 
дисертації. Тим паче, дисертант в змісті своєї роботи не виходить за межі 
комунікативної підготовки, що задекларовано в усіх підрозділах першого 
розділу дисертації. Означений в дисертації об’єкт таким чином не є повністю 
розкритим. Еіезрозумілим є співвідношення понять «фахова підготовка», 
«професійна підготовка», «комунікативна підготовка».

Крім того, зведення предмета дисертації до умов формування 
комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій звужує весь спектр 
представлених дисертантом доробок, оскільки він представляє ефективність 
формування комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій у 
процесі фахової підготовки на рівні її сформованості.

2. В підрозділі 1.3. «Особливості використання програмно- 
педагогічних засобів в організаційно-педагогічному процесі вищої школи», 
зосереджено увагу лише на другій частині задекларованої теми; а питання 
формування комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій не 
розглядається.

3. Розроблена дисертантом модель комунікативної підготовки
майбутніх учителів технологій містить такі блоки як: цільовий,
концептуальний, технологічний та діагностично-результативний. Однак



звідки вони взялися, і чому саме такі, автором не зазначається. Тякож 
дисертант не представляє теоретичного аналізу наукових та емпіричних 
напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми формування 
комунікативних компетенцій загалом.

4. В роботі дисертант вказує на доцільність запровадження у процес 
комунікативної підготовки майбутніх учителів технологій комунікативні 
тренінги, рольові та ділові ігри тощо. Доцільно було б подати в додатках 
програми цих навчальних занять. Це дозволило б чітко уявити специфіку 
розв’язання означених дисертантом завдань.

5. Аналізуючи список літературних джерел дисертаційної роботи, 
зазначимо, що дисертантом не завжди висвітлюються останні здобутки 
авторитетних науковців вказаних у списку, зокрема М. Жалдак (за 1986, 
1989, 1997); Машбиць (за 1986); Є. Полат (за 1988), О. Спірін (за 2000); 
С. Яшанов (за 2010, 2011). Також у тексті дисертації недостатньо 
представлені роботи вчених, що, на наш погляд, мають достатньо міцне 
теоретичне підґрунтя щодо досліджуваної проблеми, зокрема -  Ю. Викова, 
В. Дем’яненка, Л. Карташової, Н. Морзе, Л. Макаренко, Ю. Рамського, 
О. Романовського, О. Падалки, Є. Прокоф’єва, Ю. Триуса та ін.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Але враховуючи позитивні наукові теоретичні та прикладні 

напрацювання дисертанта, а також з врахуванням недоліків та побажань, які 
кардинально не міняють загальної логіки та наукових доробок автора, 
відзначаємо чіткий, логічний, аргументований виклад отриманих результатів, 
достатній рівень розв’язання поставлених завдань.

Загалом, аналіз змісту дисертації та автореферату дозволяє зробити 
висновок, що дослідження є актуальним, ґрунтовним, самостійним, 
виконаним на належному науковому рівні, заслуговує позитивної оцінки, 
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника» (пп. 9, 11, 12.2) та іншим 
інструктивним вимогам щодо кандидатських дисертацій, а її автор Андреев 
Дмитро Якович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 -  теорія і методика професійної 
освіти.


