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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора педагогічних наук,  

професора Гомонюк Олени Михайлівни 

на дисертацію Нечепоренко Марії Анатоліївни 

«Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до 

професійно-особистісного саморозвитку»,  

подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі активних 

трансформацій української держави на шляху до впровадження стандартів та 

цінностей європейського співтовариства, в рамках якого передбачена 

реалізація Національної програми вивчення та популяризації іноземних мов, 

разом із значним зростанням інтересу до вивчення іноземних мов значно 

зросли вимоги до педагога, який їх викладає. Адже сучасний учитель 

іноземних мов має теоретично й практично бути здатним проаналізувати свої 

професійні можливості й на цій основі сформувати програму власного 

подальшого професійного зростання на будь-якому етапі професійної 

діяльності. 

Підтвердженням сказаному є виокремлені авторкою суперечності, що 

проявляються в процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов, зокрема:  

- об’єктивною значущістю проблеми формування готовності 

майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку і недостатньою теоретико-методичною розробленістю цієї 

проблеми; 

- постійним зростанням вимог суспільства щодо підготовки 

вчителів іноземних мов в умовах неперервної освіти і наявним недостатнім 

рівнем їхньої фахової компетентності; 

- необхідністю формування у студентів концептуальних знань про 

особливості професійної діяльності вчителя іноземних мов, вплив 

особистісних характеристик на виконання професійних функцій, можливості 

самореалізації потенціалу особистості в межах обраного фаху та відсутністю 

практичних засобів використання інтегративного ресурсу іноземної мови для 

реалізації зазначеної мети; 

- значним дидактичним потенціалом інформаційно-освітнього 

середовища та недостатнім рівнем його використання для формування 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. 

В обґрунтуванні значущості обраної теми авторка обирає декілька 

шляхів, це: характеристика сфери професійної діяльності вчителя іноземних 

мов і зростання вимог суспільства до професійно зумовлених особистісних 

якостей фахівця. З огляду на сказане, актуальність теми дисертаційного 

дослідження Нечепоренко Марії Анатоліївни не викликає сумніву.  
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Наукова логіка та науковий апарат дослідження. Науковий апарат 

дисертаційного дослідження збалансований.  

Мета дослідження, як передбачення кінцевого результату, відображає 

його основні надбання у вигляді визначення, обґрунтування й 

експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов формування 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження сформульований як професійно-особистісний 

саморозвиток у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов.  

Гіпотеза і завдання дослідження репрезентують картину спрямованості 

наукового пошуку, його проміжні й кінцевий результати та послідовність їх 

досягнення. 

Дискусійні аспекти. 3 і 4 завдання дослідження можна було б 

об’єднати та додати завдання, в якому буде відображена практична 

спрямованість дослідження. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в 

тому, що: вперше обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до 

професійно-особистісного саморозвитку (формування мотивації до 

професійно-особистісного саморозвитку через комплекс стимулювальних 

чинників; використання інтегративного ресурсу іноземної мови для 

здійснення професійно-особистісного саморозвитку; застосування смарт 

середовища професійно-особистісного саморозвитку); створено структурно-

функціональну модель, яка забезпечує досягнення поставленої мети – 

формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-

особистісного саморозвитку через взаємозв’язок і цілісність поетапного 

процесу реалізації педагогічних умов (прогностичний, проектувальний, 

практичний), використання форм, методів, засобів та розкриття компонентів, 

критеріїв, показників і рівнів сформованості досліджуваного виду готовності;  

уточнено зміст та конкретизовано структуру ключового поняття «готовність 

майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку» через виокремлення мотиваційно-спрямувального, 

інформаційно-інтегративного, особистісно-регулятивного, рефлексивно-

коригувального компонентів та відповідних критеріїв і показників, визначено 

та охарактеризовано низький, середній, високий рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку; удосконалено зміст (інформаційно-методичне забезпечення 

навчальних дисциплін «Практичний курс основної мови», «Аналітичне 

читання»), методи (активного і проблемного навчання: дискусії, 

моделювання ситуацій, навчальні ігри; самостійної та групової 

позааудиторної роботи: опрацювання літератури іноземною мовою, онлайн-

робота з освітніми веб-ресурсами, веб-квести; методу кейсів, «Портфоліо»), 
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організаційні форми (практичні заняття; самостійна робота; групова робота; 

тренінги; воркшопи; індивідуальні та групові консультації; круглі столи; 

диспути; конференції; індивідуально-пошукова робота; засоби (тематичні 

інформаційні модулі та практикуми, матеріали та ресурси смарт середовища) 

формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-

особистісного саморозвитку, які систематизовано у формі поетапної 

методики реалізації педагогічних умов. 

У роботі представлено практичні доробки авторки: навчальний 

посібник «Професійно-особистісний саморозвиток педагога в контексті 

актуальних трендів освітньої парадигми сучасності» та методичні 

рекомендації до навчальної дисципліни «Практичний курс основної мови» із 

циклу професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Створено 

смарт середовище у формі вебміксу за тематикою професійно-особистісного 

саморозвитку, що охоплює авторський тематичний блог «Педагог – 

професіонал та всебічно розвинена особистість», електронне портфоліо, веб-

квест «Готовність учителя іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку: теоретична рефлексія». 

Понятійно-термінологічний апарат дослідження. 

Дисертанткою проведена значна робота щодо аналізу поняттєвого 

апарату з досліджуваної проблеми. Проведено аналіз та здійснено різнобічну 

інтерпретацію понять «готовність», «професійно-особистісний 

саморозвиток», «готовність до професійно-особистісного саморозвитку», 

«готовність майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку» та ін. 

Змістове наповнення дисертаційного дослідження. Відповідно до 

логіки дисертаційного дослідження та визначеного наукового апарату 

розкриваються його основні положення. Перш за все, у цьому плані необхідно 

відмітити підхід дисертантки щодо виокремлення положень, які, на її думку, 

визначають стратегію і тактику наукового дослідження проблеми формування 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. 

У дисертації систематизовано теоретичні базові відомості щодо суті 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. Нам імпонує тлумачення авторкою дисертації поняття 

«готовність до професійно-особистісного саморозвитку» як складного 

професійно-особистісного утворення, що охоплює мотиваційно-

спрямувальний, інформаційно-інтегративний, особистісно-регулятивний, 

рефлексивно-коригувальний компоненти і слугує основою для постійного 

підвищення рівня професіоналізму та самореалізації особистості майбутніх 

учителів іноземних мов».  

Марією Анатоліївною, на нашу думку, вдало обґрунтовано структуру 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку; визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку; 

проаналізовано стан її сформованості; розкрито зміст формування готовності 
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майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. Заслуговує на позитивну оцінку розроблена структурно-

функціональна модель, що дало змогу графічно представити процес 

формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-

особистісного саморозвитку та цілісно схарактеризувати сутність 

досліджуваної проблеми у взаємозв’язку мети, соціального замовлення, 

компонентного складу, педагогічних умов, етапів, методів, форм і засобів. 

Позитивним є вивчення зарубіжного досвіду професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов у Німеччині, Великобританії та США.  

Експериментальна складова дослідження включає в себе 

констатувальний та формувальний етапи дослідження, що у повній мірі 

реалізують завдання дослідження та його гіпотетичне припущення. 

Достовірність результатів підтверджується теоретичним 

обґрунтуванням проведеного дослідження, значною вибіркою респондентів, 

валідними методиками, поєднанням кількісного та якісного аналізу 

одержаних емпіричних даних. 

Особливої уваги заслуговує внесок авторки у практичну реалізацію 

розробленого нею навчально-методичного комплексу для забезпечення 

формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-

особистісного саморозвитку (програм, методичних рекомендацій) у ЗВО.  

Марією Анатоліївною підготовлено навчальний посібник «Професійно-

особистісний саморозвиток педагога в контексті актуальних трендів 

освітньої парадигми сучасності» та методичні рекомендації до навчальної 

дисципліни «Практичний курс основної мови» із циклу професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Створено смарт середовище у 

формі вебміксу за тематикою професійно-особистісного саморозвитку, що 

охоплює авторський тематичний блог «Педагог – професіонал та всебічно 

розвинена особистість», електронне портфоліо, веб-квест «Готовність 

учителя іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку: 

теоретична рефлексія». 

Запропонований у дослідженні комплекс педагогічних умов, форм, 

методів і технологій аудиторної та позааудиторної роботи може 

використовуватися з метою вдосконалення професійної підготовки студентів, 

підвищення методичної готовності майбутніх учителів іноземних мов до 

професійно-особистісного саморозвитку. 

Підтвердженням цьому слугують довідки про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження в освітній процес Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 01-

12/26.4/726 від 25.06.2018 р.), Хмельницького національного університету 

(довідка № 3 від 20.02.2017 р.), Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (довідка № 1/459 від 29.05.2018 р.). 

Оцінюючи позитивно виконане дисертаційне дослідження,у за 

доцільне висловити декілька зауважень та побажань:  

1. Робота значно би виграла за рахунок більш детального розкриття 

можливостей педагогічної практики у формуванні готовності майбутніх 
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учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку. 

2. Позитивно оцінюючи досягнення авторки щодо виокремлення основних 

компонентів готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-

особистісного саморозвитку зауважимо, що при розкритті показників їх 

прояву вартувало чіткіше виокремлювати їх для кожного компонента окремо.  

3. Практичне значення одержаних автором результатів полягає в 

удосконаленні організаційних форм (практичні заняття; самостійна робота; 

групова робота; тренінги; воркшопи; індивідуальні та групові консультації; 

круглі столи; диспути; конференції; індивідуально-пошукова робота) та 

засобів (тематичні інформаційні модулі та практикуми, матеріали та ресурси 

смарт середовища) формування готовності майбутніх учителів іноземних 

мов до професійно-особистісного саморозвитку. Проте незрозумілим є 

принцип відбору саме цих форм і засобів роботи. 

4. Розкриваючи професійну підготовку учителів іноземних мов потрібно 

було детальніше зупинитися на змісті навчальних дисциплін, що вивчаються 

студентами у зарубіжних країнах. 

5. З тексту дисертації не зовсім зрозуміло, як можна використати 

результати дослідження у підготовці студентів інших педагогічних 

спеціальностей. 

6. В роботі зустрічаються мовностилістичні неточності, калька. 

Висловлені зауваження, побажання і дискусійні думки не заперечують 

позитивної оцінки наукового рівня дисертації, що здійснює певний внесок у 

розроблення проблеми формування готовності майбутніх учителів іноземних 

мов до професійно-особистісного саморозвитку. 

Вважаю, що новаторська, теоретично і практично зорієнтована праця 

Нечепоренко Марії Анатоліївни відкриває нові шляхи для вдосконалення 

процесу професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, а також 

стане поштовхом до подальшого студіювання багатьох актуалізованих у 

рецензованій дисертації проблем.  

Отже, логіка дослідження, послідовність викладу та доказовість 

положень і висновків – це ті характеристики, що надають дисертаційному 

дослідженню цілісності, повноти, завершеності.  

Робота має теоретичне і практичне значення, оскільки одержані в 

дисертації результати та представлені узагальнення можуть 

використовуватись у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов. 

Висновки сформульовані дисертанткою чітко і повно, розкривають за 

поставленими в роботі завданнями основні надбання та результати 

дослідження. В опублікованих за темою дисертації 17 публікаціях викладено 

основні наукові положення, зроблені у процесі наукового пошуку. Зміст 

дисертації відповідає паспорту спеціальності 13.00.04– теорія і методика 

професійної освіти.  
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