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оф!ц!йного опонента док3ора педагог!чних наук' доцента

Романенко 1етяни Басил!вни на дисертац!по
!{овальчук Р1ай.[ Борис!вни

<<|!рофес!йна спрямован!сть навчання математики як !нтеграц!йна
основа фахово[ п!дготовки студент!в !нлсенерних спец1альностей>>,

подано[ на здобуття [|аукового сц/пеня доктора педагог!чних

Актуальн1сть теми досл!длсення та зв'язок !з
галузей науки. 1нхсенер|я е прощесивним
1нтелектуально] д1яльност1, оск|льки }[ фах|вцями використовук)ться нов|тн|
досягнення науки та техн|ки для вир|тпення наг€}льних сусп1льно_
економ1чних потреб.

у зв'язку з {!![, зростатоть вимоги до конкурентоспроможност|
майбутн1х |нхсенер1в ринку прац| у держав| та за !] мехсами. 1ому, виникае
пощеба суттсвого зростання якост1 вищо? техн!чно| осв1ти. €аме цим
зумовлена акту€}пьн|сть проблеми досл|дження дисертац|?.

Актуальн|сть досл|дхсенй п;д'Ёе|дф''!." Б"""''."** .у,.рЁчнос{ей
концепц€!]1ьного, соц|ально_педагог1чного та теоретико-методолог|чного
характеру' в1дсутн1стто фундамент€!льних досл|дх<ень 1 методичного
забезпеченн'{ |нтещативного п|дходу навчання дисципл|н математичного
циклу п|д нас реа-гт|зац|| осв|тн|х програм 1нясенерних 

. спец|а.гтьностей.

{исертац1йне досл|дхсення реал|зуеться з урахуванням вимог дидактики
вищо| 1школи (профес|йно[ спрямованост|, 1нформатизац1|, !ндив|дуал|зац|| 1

диференц|ац!| процесу навчанн'1) для зростання р1вня фахово| п|дготовки
сцдент|в 1цхсенерних спец|альностей та формування !х готовност| до вм1нь
вчасно | як|сно вир|тттувати профес|йн1 завдання.

.{исертац|я виконана в|дпов|дно тематичного плану науково-досл!дно!
роботи кафедри вищо] математики з тем: <1нформац!йно-комун|йац1йн1

планами в!дповйних

напрямом лтодсько|

технолог|| навчання фундаментФ{ьних та спец|альних дисципл_1ю>,



<<1нновац|йн| методики навчання вищо] математики з мето}о формування

базового р!вня профес|йно| компет@нтност| у випускник|в техн|чних 3БФ>>,

що виконува]тися у Б|нницькому Ёац|ональному 1ехн!чному 9н|верситет|

(затвердэкено Бченото Радото БЁ19' протокол ][ч 9 в|д 30 кв|тня 2020 р.).

[ему дисертац|йного досл|д>кення затвердх{ено Бченото радок)

Ёац|она-гльного педагог1чного ун|верситету |мен] м. п. фагоманова

(протокол ф 9 в|д29 с|чтля 2018 р.) та узгоджено в бторо 1!1|:кв|дошгчо| ради з

координац|! наукових досл!дкень з педагог|чних | психолог!чних Ёаук в

9кра!н| (протокол ]\! 3 в|д 30 червня 2020 р.).

(туп1нь обгрунтованост! наукових поло)!(ень' висновк!в !

рекомендац!й, сформульованих у дисертац1йн!й робот1. }зага-гтьнений

анал|з досл|д>кень заруб|экно| та в|тчизняно| теор|!, практики та методики

фахово!' п|дготовки сцАент|в |юкенерних спец|а.гтьностей. Автором

узагальцено по}ш{ття <<профес|йно| спрямованост| навчання матейатикш) у

закдадах витцо] осв|ти (зво) як гармон|нну едн|сть зм|стового

процесу:}льного цаповненн'{ (ор|снтац|я зм|сц навчання математики

т|льки на вивчення фундамент'ш1ьних пон'{ть та факт|в, а й на реад|зац|}о-на

р|зних р[внях взае]!1озв'язк|в математики з| спец|альними дисципл|нами);

зд|йснено виб|р метод|в, засоб|в | форпл орган1заш|! навчально| д1яльност|,

застосування якцх сприяе формуваннто у студент|в фахових компетентностей

(набуття знань, ум|нь | навичок' розвиток |нтересу до профес!|, ц|нн|сного

ставлення до не|, форшгування профес|йних якостей особистост| тощо).

Брахову}очи |снутон| нин| теоретико-методи(1н| напрац}ованн'т в галуз|

профес|йно| та фундамента-гльно| п|дготовки |нхсенер|в у 3во виявлено, 1{Ф

|снутоть проблеми в гармон|зац|| математичного знання з позиц|й вива)кеного

поеднання компонент|в прикладного зм!сту, спец|ал|зованих |нформац|йних

засоб|в | технолог!й. !отшу' виник.}1а пощеба у конкретизац|| теоретичних та

практичних особливостей модерн|зац|| фахово_т п!дготовки майбутн|х

|нхсенер|в у 3БФ зг|дно сг{асних вимог працедавц!в, як| мо;кЁа зд!йснити за

1

не

допомого1о посилення профес!йно] сшрямованост! математи![ного блоку.



Фб'ектом досл!дхсення було обрано фахову п|дготовц студент1в

навчання1нженерних спец1€|"льностеи за

математики.

|{редметом досл|д>кення е

профес|йното спрямован|стто

спрямованост|

спец1€]льностеи

система забезпечення профес|йно|

математично] п!дготовки майбутн|х фах|вц|в |ня<енерних

на теоретико-методичних | практинних засадах реал|зац||.

€формульовано концепц|то досл|д>кення у як|й пров|дното |деето €

форшгування уявлення про профес|йну спрямован!сть навчання матема1ики як

системоутворто}очого ск.т]адника фахово? п|дготовки студент!в |юкенерн|}(

Фбгрунтован|сть та достов|рн|сть наукових полох{ень та висновк|в

забезпечуеться з€}лг{енням в|тчизняного | закордонного досв|ду фахово|

п1дготовкц студент1в 1ю1(енерних спец|альностей у 3во | базуеться

\,1етодолог|нному' теорети(1но1!гувзаемопов'язаних ф|лософськощ/,

технолог1чному концептах.

на

та

Фц!нка зм|сту дисертац|т' т[ завер[шен1сть у ц!лому. ,{исертац1йна

робота е на-т1ех(но общунтовацо}о' лог!чно побудовано1о, а [1 структурн|

складов! - взаемопов'язан|.

!исертац|я складаеться з анотац!!', перел|ку умовних скорочень, вступу'

п'яти розд|л|в, висновк|в до ко}(ного з розд|лу, заг€ш1ьних висновк|в, списку

використаних дх(ерел та додатк|в. Бс| розд|ли поеднан| заг€}пьно}о меток)

досл|дження, в яких розкривак)ться його об'ект ! предмет. |рунтовне

вивчення дисертантом джерельно| 6ази над€ш1о можлив|сть досягнути

встановлених ц|лей у завданнях, розв'язання яких склало основу

досл|ркення. 11[|сть визначених для р9ал|зац|| мети завдань заповнили отали

теоретико-методолог1чного досл|ркенн'1.

3а сво]й зм|стом автореферат в!добра>кае зм|ст дисертац||, представляе'й

вах<лив! аспекти, основн| полох{ення та висновки. €уперенност|, як|

сформульован[ у вступ|, окреслк)тоть актуальн|сть наукоЁо| проблеми;

дисертац]йного досл|дх<ення з науковими прощамами тавказаний зв'язок



тематичними т|ланам1у|; сфортшульовано 'мету' завдання, об'скт та- предмет

досл|д:кенн'т; вк.ван[ методи досл|д)кення' сформульовано наукову новизну

та практи!{не значенн'{ одер)|(аних результат|в; подано |нформац|то про

впровад)кення та апробац|то результат|в досл|дхсення. !исертантом

представлено в|домост! про струкщру та обсяг дисертац!|

|нформац1то про губл|кац|| за темото досл|дх{ення.

у пер1шому розд|л| <1еоретиин| та методичн| аспекти профес|йно|

спрямованост| навчання математики

п|дготовки студент|в |юкенерних

розробленост| проблеми профес|йно| спрямованост! навчання математики як

|нтещац|йно] основи фахово? п|дготовки стуАент|в

спец[альностей у педагог|чн|й теор|| та практиц|. 3д|йснено

узаг€|.льнення | запрог!оновано нове вир|тттення науково|

1н}кенерних

теоретичне

проблеми

профес|йно| спрямованост| навчанн'{ математики як |нтещац|йно| основи

фахово| п|дготовки сцдент|в 1нхсенерних спец|альностей за умов активного

використа11ня €!,1горитм|чно| компоненти д]яльност|. ||роанал1зовано стан

проблеми досл|дх<ення, що над€}ло мо>клив|сть сформувати базовутй

категор|йно-поняттйний а|\Фат, зокрема деф1н1ц]| осв|тньо| ск.]1адово| та

науковий тезаурус спец|ально] складово|; цредставлено

профес|йно| спрямованост! навчання математики з позиц|й

використанн'1 €|пгоритм|чно| компоненти як |нтеграц|йно|

|1рофео|йну спрямован|сть навчання математики розглянуто

формування €}лгоритм|чнот д|яльност!.

у друго}![у розд|л| <<3м|стовно_осв|тн]й

спрямованост| навчання математики у фахов!й

|нхсенерних спец|€|пьностей>> досл|д)кено дисципл|ни

як| е теоретично1о осново}о для вивчення загальнто< |

у фахов|й п!дготовц| студент|в |нхсенерних спец|альностей, ще спрця}оть

Формуванн}о психолог|чного п|дщунтя д[|я майбутньото

складових

та наведено

як |нтещац|йно|

спец1€}льностеи)

основи ф

визначено

ахово1

стан

структуру

активно]р

основи.

з позиц|й

модуль профес|йно?

п|дготовц| сцдент|в

математичного цикщ.'

спец|Фтьних дисципл|н

оволод1нн,{

у студент|впрофес|ето, тобто забезпечу[оть формування





п]дходи

д1яльн1снии'

модульний,

профес|йно? спрямованост| навчання математики визначено методолог1чн1

(системний, синергетинний, акмеолог\нний, особист1сний,

|нтещати вний, компетен ттсний, технолог|нний, €}пгоритм|нний,

|нформац|йний). €тратег|я реал|зац|| системи забезпечення

профес|йно? спрямованост| навчання математики забезпечуеться

принципами: профес|йно| спрямованост|, науковост|, системност1, !нтещац|1,

шрофес|йно| моб|льност|, досцпност|, стдентоцентриз1шу, ор|ентац|| на

|нформац|йн| технолог||, технолог!нност|, садлост|йност!, диференц|6ц|| та

|ндив|дуал|зац||. Биокремлено профес|йн| компетентност|, як| форшгуоться

п|д час вивченн'1 дисципл|ни <<Бишда математика>.

9 нетверто]шу розд|л| <€пециф|ка фахово| п|дготовки €}лгоритм|зовано|

навч€ш1ьно_п|знавально!] д|яльност| для форшування позитивно] динам|ки

майбутн|х 1юкенер1в))

представлено та теоретично общунтов€}но педагог|чну технолог]то реал1зац::

пр офес|йно| спрямоваътост'|. навчацня через а]1горитм1чцу компонен.щ

дйльност|, яка г!оед}{уе д|яльн|сть студента та вик.]1адача' в|добраясас !1

реал|зац|то на репродуктивно1иу | продуктивному р!внях; проан4л|зов€ш{о

сщуктуру та особливосг| мислення, як| пок.т1аден| в основу €}пгоритм|чно_|.

3аслуговуе уваги наведена технолог|я форшуванн'1 пон'тть виш{от математики

через посднання алгоритм!ки й евристики. Розроблено структурну модель

€}лгоритм|чно] д|яльност|, яка поедцуе д|яльн[сть сцдента та викладача'

в1добрахсае реал|зац|то на репродуктивно1!{у 1 продуктивному р|внщ<. Ёа

основ] досл|д>кення зм!сту :}лгоритм|чно| компоненти навчально{ дйльност|

було визначено' що це мисленневий процес' яус*тй характеризуеться

системо}о мисленневих способ|в д|й, прийом1в, метод|в та в|дпов|дних 'й

мисленневих сщатег|й (стилем мислення). Б]дпов|дно до цього було

виокремлено €|пгоритм!чний стиль мислення' проан€}л|зовано його стр]ктуру'

особливост| та роль у форг"уванн| понять вищо? математики. Фбщунтовано

циш|у завданнями на форш{уванн'1 €|"лгоритм|чно! компоненти д|яльцост!.



)

! п'ятому розд|л| <Рксперимент€штьна перев!рка ефективност| системи

забезпечення профес|йно| спрямованост| навчанн'{ математики як

|нтещац|йно| основи фахово| ш|дготовки стуАент|в |ня<енерних

спец!альностей>> наведено описання та подан| етапи орган|зац|? педагог|чного

експерименту' методику проведення' оц|нтовання й анал|зу результат|в

експериментаг1ьного досл1д)кення ефективност| розроблено| методинно|

системи профес|йно| спрямованост! навчання математики як |нтещац]йно]

основи фахово? п|дготовки студент]в |нхсенерних спец|альностей. Би}твлено

критер|? сформованост| операц|йних компонент €}лгоритм|чного мислення.

Бксперимент€}г1ьно перев|рено ефективн|сть розроблено| системи

забезпеченн'{ профес|йно| спрямованост! навчанн'{ математики як

|нтещац:йно1 основи

спец|а.гльностей, подано

фахово| п|дготовки стуАент|в |нэкенернтш

основн1 результати д1агностування компонент1в

дослщх{енця.

у ц|лому дисертац|йна робота 1{овальчук Р1ай| Борис|вни

характеризусться самост!йн1стто наукового по|шуку та достатн|м р1внем

теоретцчного узаг€1пьнення. Ёфективн|сть системи забезпеченн'{ прфес|йно|

спрямованост! нав{{ання математики як !нтеграц|йно| основи фахово?

€труктурна побудова та зм|ст автореферату в|дпов|далоть основним

положенн'1м дисеРтац||. Ёауков1 поло)кення' висновки та рекомендац|т, 1ц0

наведен1 в

общунтован|

автореферат| дисертантки' напе)кним чином роз'щрит| й

в рукопис| дисертац!?.

Ёаукова новизна ! достов1рн1сть наукових поло?!(ень дисертац!!.

сформульовано

теоретинн| й методичн| аспекти профес1йно!

математики як |шгещащ|йно? основи фахово!' п|дготоЁки сцдент|в

|н:кенерних спец|альностей, зокрема: розроблено авторську концепц|то

|!одо новизни результат|в

в|дзнанити, що дисертантом

досл!дхсення необх|дно

та науково общунтовано

спрямованост| навчанн'!

дисертац1иного



)

профес|йно| спрямованост| навчанн'{ математики як |нтещац|йно] основи

фахово| п|дготовки студент|в |нт<рнерних спец|а-ггьностей, яка в!дтвортое

г|озитивну Аинам1ку набщтя ними профес|йно| компетентност| з врахуванням

ц|льового призначення фахово| |нтсенерно| осв|ти та !т сшрямування ъ{а

конкурентну спромох{н|сть фах|вц|в на ринку прац|; вперш1е зд|йснено

модел1ованъ\я системи забезпечення профес!йно? спрямованост| навчанн'{

математики як 1нтещац|йно] основи фахово| п|дготовки студент|в

!нхсенерних спец1альностей, яка: спрямована на формування у студент|в

мотивац1: до ощимання математичних знань' усв|домленн'{ !'хньо] вах<ливост| €
в

для опануванн'1 заг€|^льнотехн1чних 1 фахових дисципл1н на основ|

комцлексного використант|я |нтещац|йних мот<ливостей !нформац!йних

технолог|й; виявлено та теоретично обгрунтовано пеёаеое|чн1 улоовш, як|

передбанак)ть ефективне впровад)кенн'1 системи забезпечення профес|йно!

спрямованост1 навчання математики як |нтещац|йно| основи фахово|
п|дготовки студент|в |нженерних спец|альностей; утпочнено . зм|ст:

сщуктурних компонент профес|йно| спрямованост| навчанн'{ .математики як
|нтещац|йно| основи фахово| п|дготовки стуАент|в |н>кенернцц

спец1альностей, яка фортшуеться у 3БФ; общунтповано знаиущ|сть математики

як системоутворк)}очо? галуз| науки для характеристики стан|в, р1вн|в
сцпен!в та розвитку ск]1адноорган1зовантос систем з математичним
прогнозуванням' модел}ованням' проектуванн'1м; 3апропоновано ввестй
компоненту €!.лгоритм|чнот д|яльност| у структуру профес|йно[ готовност1

[юкенер|в} уёосконс]лено критер|альний апарат оц|нтовання р!вн9
сформованост| сформованост| " математично] компетентнорт! у . процес1 $

п1дготовки для студент|в |нхсенерно_техн!чних спец|альностей .|з

тлумаченням математики як ф|лософсько|, соц|ально_економ|чно]' категор||

наукового п-|знання; поёальц1оео ро3вцп1ку набулш: теоретинн| полоя(ення

щодо сщуктури |нфорац|йно_осв|тнього середовища " 
формування

фундаментальних знань майбутн[х |юкенер|в, як| зор1ентован! на



акмеолог|иного,

компетент|сного,

особист|сного'

технолог|нного'

д1яльн1сного,

€|лгоритм|нного,

модульного' |нформац]йного п|дход1в до орган|зац|| осв|тньогопроцесу;

теор|я д|яльност| з| знаково-символьними засо6ами; зм|стове наповнення

дисципл|н математичного цикщ
|нх<енерних спец[альностей.

шрофес!йно| п|дготовки сцдент|в

розробленн| та впровадх<енн| в осв|тн|й процес в|тчизттяних 3БФ модел1

забезпеченн'г профес|йно| спрямованост| навчання математики як

спец1альностей; цавч€ш{ьно_методиъ1ного забезпечення

спрямованост! навчання математики з використанн'{м

профес'|йно|

|нформац|йно-

комун|кац1йних технолог|й, яке вк.'11очас: монограф|то <[еор|я | црактика

профес|йно? спрямованост| навчання математики як |нтещац|йно] основи

фахово| п|дготовки студент|в |юкенерних спец|а-г:ьностей>; спецкурс

<€пец|альн| розд|ли вищо!' математики з елементами - дисфетно|
математики)); навча]'1ьн| пос|бники для сцдент|в 1нт<енерно-техн1чних

забезпеченн'т готовност| до профес|йно| д|яльност|; концепц|| системного'

синергетичного'

|нтещативного,

Фсновн| полох(енн'1 та результати досл|дясення |{овальнук йай|
Борис|вни упровад)кено в осв|тн]й процес Б|нницького нац|онального

техн1чного ун1верситету (дов|дка .т\ъ 1-1 1-62 в|д 16.06.2020), |{риазовського

деря{авного техн|чного ун|верситец (дов1дка .]\! 2417з5-08 в1д 04.12.2020),

1(ременнуцького нац!она-гтьного ун|верситету |мен| ]!1ихайла Фстрощадського

(дов|дка ]\ъ 60-10157з в|д 26.06.20 ), -}1ьотно| академ1| Ёац|он-адьного

ав|ац!йного ун|верситец (дов|дка ]\э 01-08/1181 в|д 0|.06'2020),

Ёац|онадьного ун1вщситец водного господарства та природокористуван-н'!

(дов|дка ]\9 011||9 в|д 0з.|2.2020), 9кра!нсько'1 |юкенерно] академ|| (акт в|д

4.\2.2020).

3начення для науки ! практики отриманих автором результат!в !

рекомендац;т стосов[|о використання результат1в 1 вис!|овк!в дисертац![.

|[рактинне значен1ц одерх(аних результат|в досл|дхсення пош{гае у



спец|€}льностей <1еор!я фут-ткц|й комгллексно| зм|нно!), <<[еор|я ряд!в>,

<<Бища математика з комп'тотерншо п|дщимкото. Р|вняння математично|

ф|зики> (рекомендований мон 9кра|ни, лист ]\ъ1/1|-|662 в|д 1.03.2011)'

<<Блементи теор|| ймов|рностей та математично| статистики)' <Бища

математика з комп'тотерното п|дщимкото. Функц|| багатьох зм|нних, кратн|

|нтещали>, <3б|рник тестових завдаъть для систематизац|| та узаг€|льнення

знань з вищо? математики. .[{|н|йна алгебра та ана[\|тична геомещ|я>>, <<Бища

математика. 3б|рник завдань д.]1я орган|зац|| самост|йно| роботи сцдент|в

заочно| форми навчання в двох частинах>>, <<8ища математика. Фпорн| схеми

та €|"лгоритми для самост|йно] роботи стуАент1в>> <Бища математика.

Блементи теор|| по.]1я. 9сновн:

самост|йно| роботи студент1в>>.

шоняття' формули та €|]-|горитми д.т1я

Бисновки дисертац|1 1{овальчук м. Б. достатньо повно в|добрах(ають

результати анал!зу | узага.г'льненн'{ л!тературних дх{ерел, вит|кають

ощиманих результат|в досл|д)1(енн'{ | св|днать, що поставлен| у

завданн'1 с||рияли розв'язаннто ва:кливо| науково| проблеми фахово[

п[дготовки студент|в !нхсенерних спец|альностей.

Фсновн| результати досл!дхсен}{'| в|добра>кено у 53 наукових

навч€|-г!ьно_методичних працях (|з них |6 одноос!бн|), серед них:

однооо|бна монограф|я, 1 у сп|вавторств|, |2 навчальних пос|бник1в, 19

статей у фахових видан}{ях )/кра|ни, 5 статей у заруб|хсних цаукових

пер|одинних видання'х 1 виданнях, що на1е)кать до м}кнароднтц1

наукометру\чних 6аз даних, зокрема 1 стаття у виданн|, яке вк.]1}очено до

)ть 1з

робот|

!

1

наукометрично? бази 5соршз, 15 наукових праць, як| засв|дтутоть апробац|то

матер1ад1в дисертац11.

[искус1йн1 пололсення та 3аувая(ення до зм1сту дисертац![. 3агадом,

позитивно оц|нтоточи дисертац|йне досл!дхсення (ова-гтьчук 1!1ай| Борис|вни,

вважаемо за пощ|бне висловр|ти деяк| заува)кення та побах<ання:



)

1. у створен1й модел| забезпечення профес1йно| спрямованост|

навчанн'1 математики як |нтещац1йно] основи фахово| п1дготовки сцдент|в

[нхсенерних спец!альностей варто було б додати !{ дидактинн| функц!|.

2. у третьому розд|л1

д|яльност| за допомогото

п. 3.1 представлено аспекти !нформац|йно?

[нформац|йного навчаг1ьного середовища

навч€ш1ьного призначення, зокрема' }е11!. |!роте, було б доц|льно вказати'

чому саме це середовище було обране для досл|дх<ення та його призначення.

з. 9 розд|л| 4 пропонуеться використанътя |нтернет_технолог|й ' в|део

конференцтй (7оогп, 6оо91еР1ее1)' що надае студентам доступ до будь-яко[

в|зуал|зовано| теми в процес[ самост|йно[ роботи. Фднак, сл|д зазначити, що

ц| технолог|| мо)кна використовувати й п!д час елекщонного (онлайн)

навчанн'{. 1акоя<, сл|д щунтовн!тпе представити форми проведенн'{ лекц|йнтос

зацять в ре>ким| в|део-конференц|й.

4. у п'ятому розд1л| п. 5.2. представлено анал|з та узагш1ьненн'{

результат|в експеримент€ш1ьно-досл!дно| роботи.

в1зу€}льного представленн'[ результат1в педагог1чного

було б показати !х ще й у вигляд| д|ащам.

5. )/ додатк&)(; Ё0 на1шу А}мку, пощ|бно буд' б у лекц|ях-консультац!ях

навести вс| основн! а-гтгоритмц типових завдань.

6. ,{исертац|йна робота оформлена в|дпов!дально та акуратно' проте,

зустр|натоться деяк| поодинок| стил|стичн| помилки та ощ|хи набору тексту..

Бказан1 недол|ки' заува)кення | рекомендац1| м.}}оть 'дискус|йний

хФактер та не зншку[оть науково| ц|нност1 дисертац!!, яка вид|ляеться

ориг|на_гльн|стто, глибиното зм|сту й новизно}о методичних пропозиц|й у

справ! розвитку педагог|чно| науки.

$исновок про вйповйн1сть дисертац1| вимога1}[ <]1орядк!

присуд}|(ення наукових сцгпен|в>>. Фсновн| полох(енн'{ та результати

досл|д>кенн'1 достатньо общунтован|, достов|рн|, матоть наукову новизну |

г1рактш{ну знанутш|сть, апробован| та впровадхсенн| в пр6ктиц роботи

Але, д;ш{. кращого

експерименту краще

заклад|в вищо| осв!ти. !исертац|я (овальнук йай] Борис|вни



<|!рофес|йна спрямован|сть навчання математики як |нтещац|йна основа

фахово| п[дготовки студент|в |нйенщних спец|€!"льностей>> повното м|рото

в|дпов|дас вимогам щодо <<|{орядку присуд)кення наукових ступен[в>>,

затверд)кеного постаново!о 1{аб[нету }1|н|стр|в }кра|ни в|д 24 луъ|\ня

201з року ]\9567 (з| зм|нами' внесеними зг!дно постанови км ш656 в|д

19.08.2015 р., за ]\91159 в|д з0.|2.201.5 р., за ]\ъ567 в|д27.07.2016 р., за)т[э943

в|д 20.1!.20|9 р.), а !1' автор _ |{овальчук \|айя Борис|вна - зас]уговуе на

присуд}(ення 1й наукового ступен'| доктора педагог|чних наук' з|

спец|альност| 13.00.04 - теор|я | методика профес|йно! осв|ти.


