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пiдготовки майбутнiх уrителiв початкових класiв на засадах народного
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методика професiйноi освiти

Актуальнiсть дослiдження. Серед подiй, що хвилюють yKpaiHcbKe

суспiльство, першочерговими с проблеми ocBiTHboi галузi, ii реформування

крlзь призму вдоскон€Lпення и навlть кардиЕально1 змlни пlдходlв до процесlв

навчання i виховання. Вони торкнулися ycix ланок освiти, зокрема й виrцоi

педагогiчноi. Процес реформування системи вiтчизняноi вищоi педагогiчноi

освiти зумовлений пiдвищенням суспiльних вимог до рiвня фаховоi

компетентностi й особистiсних якостей майбутнього вчителя, який

здiйснюватиме професiйну дiяльнiсть в умовах становлення i розвитку HoBoi

yкpalнcbкot школи.

З iншого боку, дисертацiйне дослiдження Бучкiвськоi Г, В. е надзвичайно

актуыIьним у KoHTeKcTi iнтеграцii УкраiЪи в европейський освiтньо-науковий

простiр, глобалiзацiйних процесiв, що вiдбуваються у вищiй школi, та сучасних

тенденцiй розвитку початковоТ загальноi освiти. яка вимагас високо-

квалiфiкованого педагогiч}lого супроводу та висувае кардинаJIьно HoBi вимоги

до особистiсних i професiйних якостей вчителя початкових класiв. Так, нинi

актуальними для нього стають художня l технологlчна культура, широка

ерудицiя, активнiсть, iнiцiативнiсть, самостiЙнiсть, непереборне прагнення

творити, генерувати та реалiзувати творчi iдеi, розвивати художЕьо-творчi

здiбностi у своТх вихованцiв. I_\iлком очевидно, що зазначенi якостi повиннi

rрунтуватися на глибокiй професiйнiй компетентностi вчителя початкових

класiв, яка своею чергою може бути забезпечена лише на ocHoBi формування

фундаментальних знань i вiдповiдноi практичноi пiдготовки, в cTpyKTypi якоi

вагоме мiсце посiдае професiйна пiдготовка на засадах народного декоративно-

ужиткового мистецтва.



Актуальнiсть дослiдження також пiдтверлжуе i той факт, що визначення

та реалiзацiя дослiдницею змiсту, методики, засобiв' педагогiчних умов

професiйноi пiдготовки студентiв у галузi засад.lх народного декоративно-

ужиткового мистецтва суттево оптимiзуе процес художньо-трудовоi дiяльностi

майбутнього вчителя початкових класiв - фахiвця, здатного забезпечити

навчання i виховання нового поколiння школярiв, сформувати в них готовнiсть

до творчостi.

.Щисертацiйне дослiдження Буlкiвськоi Г. В. присвячене актуальнiй,

розробленiй та доволi складнiй педагогiчнiй проблемi

теоретико-методологiчному обцрунтуванню й експериментальнiй

перевiрцi системи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових

класiв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва.

Запропонована дисертанткою педагогiчна система, в основу якоi покладеIri iдеi

та засадничl положення культурологlчного, системного, синергетиttного,

дiяльнiсного, компетентнiсного, особистiсно орiснтованого пiдходiв, сучаснi

тенденцii розвитку професiйно-педагогiчноi освiти, методичнi напрацювання

вiтчизняних i зарубiжних учених-педагогiв, складае теоретико-методологiчне

пiдrрунтя ефективноi професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових

класiв засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва у педагогiчних

закладах вищоi освiти (ПЗВО). Адже цiлком очевидно, що належне знання i

творче використання основ народного декоративно-ужиткового мистецтва,

розмаi'ття художнiх TexHiK i технологiй обробки матерiалiв, за допомогою яких

творчi iдеi та задуми втiлюються в життя, стае важливою передумовою

пiдготовки студеЕтiв до творчоi професiйноi дiяльностi як у галузi початковоТ

освiти, так i в багатьох iнших суспiльно-виробничих сферах. Мiркування у

цьому напрямi свiдчать про те, що обрана авторкою тема дослiдження е

актуальною науково-педагогiчною проблемою.

Аналiз основного змiсry дисертацii'. Грунтовне ознайомлення з

рукописом дисертацii й авторефератом дас пiдстави для висновку щодо

недостатньо

створенню,

досвiдченостi авторки наукового лоробку. розумiння нею cyTнocTi науковоi



проблеми, вiдповiдальностi за

з

проведенi узагальнення, теоретичноi

обlрунтованостi висновкiв та результатiв наукового пошуку. Чiткiсть

визначення наукового апарату дослiдження дозволяе системно уявити

стратегiю вивчення обраноi HayKoBoi проблеми, 'fi теоретичнi й

експериментальнi засади. Bci cTpyKTypHi компоненти дослiдження узгодженi

мiж собою: предмет дослiдження логiчно пов'язаний з об'ектом i метою,

вiдповiдно до якоi сформульованi завдання науково-дослiдноi роботи.

Сформульована автором гiпотеза дослiдження достатньо конкретно розкривае

умови, реалiзацiя яких уможливила ефективну пiдготовку майбутнiх учителiв

початкових класlв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва.

,,Д,исертаuiйне дослiдження складаеться з п'яти роздiлiв, на cTopiHKax яких

розгортаеться науковий наратив й аналiз рiзного роду джерел. Тут одразу слiд

наголосити, що характерною рисою дисертацiйноi роботи Бучкiвськоi Г. В. е

надзвичайна чiткiсть використаного нею поняттево-термiнологiчного апарату,

який у дослiдженнi вiдiграс принципово важливу роль. Поняття, категорii,

дефiнiцii на кшталт (художньо-трудова пiдготовка>., (художньо-трудова

дiяльнiсть молодших школярiв>, (культурно-освiтнс середовище у закладi

вищоi педагогiчноi освiти>, (система професiйноi пiдготовки майбутнiх

уrителiв початкових класiв на засадах народного декоративно-ужиткового

мистецтва>, <готовнiсть майбутнього вчителя початкових класiв до професiйноТ

дiяльностi на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва> та iншi

старанно аналiзуtоться та розкриваються, ix тлумачення достатньо

apryMeнToBaнi й пiдкрiпленi авторською iнтерпретацiсю. Особливо iмпонуе

педагогiчне розумiння автором ключового поняття (художньо-трудова

пiдготовка> як, по-перше, ваlкливоi складовоi освiтнього процесу, спрямованоi

на формуванllя основ наукового свiтогляду про красу предметного cBiry,

художньо-мистецькоi та проектно-технологiчноi компетентностей, BMiHb i

навичок проектування, виготовлення i оздоблення декоративно-ужиткових

виробiв, а, по-друге, як гнучкоi педагогiчноi моделi органiзацii освiтнього

процесу, зорiентованоi на творчу самореалiзацiю особистостi молодшого



школяра, розвиток його iнтелектуальних сил i фiзичних можливостей,

якостей i творчих здiбностей у процесi створення (пiд контролем

суб'ективно нових декоративно-ужиткових виробiв, що мають

цiннiсть i практичну значущiсть.

Щодо першого роздiлу, який визначае подальший напрям дослiдження, то

його завдання загЕIлом виконанi, зокрема: схарактеризовано ocHoBHi ocBiTHi

TpaeKTopii та базовi поняття дослiдження; розкрито суrасний стан i перспективи

вдосконаJIення професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв;

висвlтлено роль l мlсце народного декоративно-ужиткового мистецтва у

системi професiйноi пiдготовки цiеi категорii педагогiчних працiвникiв.

Що безсумнiвних позитивiв наступних роздiлiв дослiдження вiдносимо те,

що авторкою дисертацiйноТ роботи здiйснено комплексне теоретико-

методологiчне узагальнення, запропоновано цiкавий пiдхiд до розв'язання

проблеми професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класlв на

засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва; з'ясовано стан Taкoi

пiдготовки в YKpaiHi, що ст€Iло пiдгрунтям для визначення оптимаJIьних шляхiв

ii вдосконалення; виявлено соцiа:tьно-педагогiчнi передумови художньо-

трудовоi пiдготовки студентiв у ПЗВО; розроблено концепцiю та спроектовано

педагогiчну модель системи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв

початкових класiв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва;

обrрунтовано структуру i змiст художньо-трудовоi пiдготовки, визначено

4

вольових

учителя)

естетичну

експериментальну

стверджувати, що

початкових класiв

органiзацiйно-педагогiчнi умови, вiдiбрано форми, методи i засоби навчання

для ефективноi реалiзацii запропонованоi системи, а також здiйснено дослiдно-

перевiрку iT дiевостi. I-\e дало змогу дисертантцi

система професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв

на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва

мае повнiстю реалiзовувати свою випереджувальну функцiю щодо розвитку

суспiльства, тому в ПЗВО потрiбно застосовувати високоефективнi технологii

навчання, враховувати тенденцii становлення i розвитку HoBoi украiЪськоТ

школи.



!ослiджуrочи проблему професiйно'i пiдготовки майбутнiх учителlв

початкових класiв, дисертантка виявила i сформулювала специфiчнi принципи

навчання (органiзацiя освiтнього процесу на компетеЕтнiстнiй ocHoBi; розробка

ocBiTHix програм з урахуванням тенденцiй до збереження народного

декоративно-ужиткового мистецтва, а також розвитку нацlон.t-,,Iьного 1 свlтового

етнодизаЙну; прiоритет творчоi художньо-проектноi дiяльностi в процесi

професiйноi пiдготовки та iH.), якi зумовлюють застосування в ocBiTHboMy

процесi сучасних технологiй проектування, виготовлення й оздоблення

декоративно-у}(иткових виробiв, Використання цих принципiв, за твердженням

БучкiвськоiГ.В., дозволило органiзувати

майбутнiх )..rителiв початкових класiв на

ужиткового мистецтва, оновити змlст навчання завдяки lнтеграцll народного

мистецта, етнодизайну та технологiй з використанням творчого пiдходу.

Заслуговуе на схваJIення й те, що в дисертацii подана чiтка модель

системи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв на

декоративно-ужиткового мистецтва, яка складаеться з п'яти

блокiв: цiльового, концептуального, змiстового,

та оцiнювально-дiагностичного. tIя модель авторкою

структурування ступеневоi пiдготовки майбутнiх учителiв

початкових класiв,, оновлення змiсту робочих програм навч€Lпьних дисциплiн за

напрямами пiдготовки (культурно-мистецьким, художньо-графiчним, проект-

но-технологiчним i методичним), подiлу цiеi пiдготовки в ПЗВО на формальну,

iнформа,,lьну та неформальну, кориryвання традицiйних i запровадження

iнновацiйних педагогiчних технологiй та форм навчальноТ дiяльностi.

У дисертацii зроблено rрунтовний аналiз змiсту, компонентlв 1

органiзацiйно-педагогiчних умов, якi забезпечують ефективнiсть реалiзацii

професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв на засадах

органiзацiйно-народного декоративно-ужиткового мистецтва.

педагогiчними умовами авторкою визначено

мотивацiТ студентiв до пiзнання етноiсторичноi,

Так, основними

TaKi чотири: 1) формування

якiсну професiйну пiдготовку

засадах народного декоративно_

засадах народного

взаемопов'язаних

процесуального

використана для

духовно-культурно1 спадщини,
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втiленоi у творах народного декоративно-ужиткового мистецтва; 2) створення

креативного культ}?но-освiтнього середовища професiйноi пiдготовки

студентlв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва з

урахуванням специфiки молодшого шкiльного BiKy; З) наступнiсть вивчення

художньо-мистецьких i проектно-технологiчних дисциплiн на Bcix рiвнях

професiйноi пiдготовки студентiв у закладах вищоi педагогiчноТ освiти з

педагогiчною спрямованiстю на початкову ланку середньоi освiти;

4) систематичне зzrл}п{ення студентiв до позааудиторноi навч€шьно-виховноi

роботи на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. При цьому

цiлком правомiрно особливе мiсце вiдводиться компетентнiсному пiдходу при

формуваннi змiсту та сучасним iнформацiйно-комунiкацiйним технологiям

навчання. KpiM цього, дисертантка теоретичЕо обгрунтувала доцiльнiсть

застосування професiйно орiентованих завдань та проектiв творчого характеру,

якi потребують активностi та самостiйностi мислення, кмiтливостi, вмiння

студентiв швидко оцiнювати нестандартнi ситуацii тощо,

Логiчним завершенням роботи е п'ятий роздiл, у якому, вiдштовхуючись

вiд результатiв педагогiчного експерименту пiдтверджено дiевiсть

спроектованоi системи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових

класiв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва. [ocToBipHicTb

висновкiв i ефективнiсть запропонованоi методики реалiзацii запропонованоi

авторкою системи на рiзних рiвнях неперервноi професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв початкових класiв пiдтверджусться проведеним

педагогiчним експериментом, Iрунтовним, якiсним i кiлькiсним аналiзом

отриманих результатiв.

Вагомий науково-педагогiчний i методичний досвiд дисертанта був

поширений у практику багатьох ЗВО УкраiЪи, зокрема Комунального закладу

<XapKiBcbKa гуманiтарно-педагогiчна академiя), Сумського державного

педагогiчного унiверситету iMeHi А. С. Макаренка, Тернопiльського

нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Володимира Гнатюка,

Уманського державного педагогiчного унiверситету iMeHi Павла Тичини,
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Хмельницькоi ryманiтарно-педагогiчноi академii, а також Хмельницького

обласного iнстиryту пiслядипломноТ педагогiчноi освiти. Особливо варто

пiдкреслити те, що ocHoBHi рекомендацii доведенi дисертанткою до рiвня

можливостi ix практичного використання викладачами закладiв вищоi освiти,

де здiйснюеться професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii у^rителiв

початкових класiв.

Не викликае заперечень наукова новизна проведеного Буrкiвською Г.В.

педагогiчного дослiдження, яка поляга€ в тому, що: обфунтовано авторську

концепцiю та розроблено педагогiчну модель системи професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв початкових класiв

ужиткового мистецтва; виокремлено

уможливили ефективнiсть реалiзацii

визначено структуру i змiст професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв

початкових класiв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва та

з'ясовано педагогiчно спрямованi мiждисциплiнарнi зв'язки мiж

запропонованими дослiдницею курсами, якi вивчаються студентами на рiзних

рiвнях вищоi освiти; введено в науковий обiг уточненi поняття <художньо-

трудова пiдготовка>. ((художньо-трудова дiяльнiсть молодших школярiв>

тощо; виявлено соцiально-педагогiчнi передумови i перспективи вдосконаJIення

професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв; подальшого

розвитку набули oKpeMi питання методики навчання, виховання i розвитку

особистостi, зумовленi необхiднiстю врахування специфiки психолого-

педагогlчноl та дидактичноr готовност1 студентlв до органlзацlt освlтнього

процесу на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва в початковlи

школi; методичнi пiдходи до органiзацii самостiйноi художньо-трудовоi

дiяльностi з використанням сучасних цифрових технологiй.

Перевагами дослiдження слiд вважати: критичний аналiз зiбраного

фактологiчного матерiалу; високий ступiнь аргументованостi та конкретизацii

декларованих у дослiдженнi положень; rрунтовний аналiз й узагальнення

на засадах народного декоративно-

органiзацiйно-педагогiчнi умови, якi

запропонованоi авторкою системи;

джерельноi бази. Автором дисертацiйного дослiдження проведена копiтка



робота над науковими джерелами. У ix перелiку зарубiжна i вiтчизняна

фiлософська, педагогiчна, психологiчна, науково-технiчна, етнографiчна

лiтература, сучаснi електроннi iнформацiйнi ресурси. .Що переваг цього

дослiдження слiд також вiднести вмiння авторки вд€Iло вводити у контекст

роботи схеми та таблицi, що впливае на доступнiсть i наочнiсть висвiтлення та

сприйняття наукового матерiалу. У мовно-стилiстичному

дисертацiТ враховано особливостi наукового стилю.

оформленнi

Щостовiрнiсть i новизна наукових положень, сформульованих у

дисертацii, забезпечена достатнiм ступенем ix обцрунтованостi та повнотою

викладу в опублiкованих працях Бучкiвською Г.В. Так, результати дослiдження

висвiтленi 58 публiкацiях, з яких: l одноосiбна монографiя; 23 HayKoBi статгi,

в т.ч. 19 - у наукових фахових видаЕнях Украiни, 4 - у закордонних наукових

перiодичних виданнях; 28 - матерi.rли науково-практичних конференцiй i

ceMiHapiB, пiдручники i посiбники, якi додатково вiдображають HayKoBi та

методичнi аспекти дисертацii.

Дослiдження мае не лише теоретичне, а й практичне значення. На

ocHoBi його результатiв розроблено цiлiсний науково-методичний комплекс

професiйно орiентованих дисциплiн зi спецiальностi 013 <Початкова ocBlтa) l

спецiалiзацii <Трудове навчання)), зокрема: пакет навччшьно-методичних

документiв для проведення занять (удосконаленi навчальнi плани, оновленi

робочi навчальнi програми дисциплiн <Основи художнього констр}.ювання та

креслення), <Народне декоративно-ужиткове мистецтво)), <Основи художньоi

працi>, <Народнi промисли i ремесла Украiни>, <Основи дизайну>,

<Красзнавство>, <Етнодизайн>,, укладенi навчальнi посiбники та методичнi

рекомендацii для викладачiв щодо впровадження iдей музейноi педагогiки, а

також iз органiзацii виховних заходiв (етнографiчнi експедицii, краезнавчi

i на вернiсажi, виставки творчих робiт,

та i".); iнструментарiй для комплексного

студентiв до творчоi художньо-трудовоТ та

подорож1, eкcкypcll в музе1

етнофестивалi, майстер-класи

дiагностування рiвня готовностi

професiйноТ дiяльностi у початковiй школi.
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,Щисертацiя складаеться з анотацiй украiнською та англiйською мовами,

вступу, п'яти роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел (659

найменувань на 55 cTopiHKax, iз них 24 - iноземними мовами) i 34 додаткiв на

1З9 cTopiHKax. Загальний обсяг дисертацii становить 593 сторiнки, з них

основний текст роботи - 399 cTopiHoк, що цiлком вlдповlда€ вимогам МОН

Украiни до обсяry докторських дисертацiй.

OcHoBHi положення i результати дослiдження пройшли широку

апробацiю. Матерiали доповiдалися на 1З мiжнародних, 14 всеукраiнських i

l0 регiонмьних науково-практичних конференчiях i ceMiHapax. на засiданнях

кафедри технологiчноi освiти та охорони працi Тернопiльського нацiонального

педагогiчного унiверситету iMeHi Володимира Гнатюка, кафедри образотвор-

чого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання Хмельницькоi

гуманiтарно-педагогiчноi академii, а також вiдповiдних кафедр закладiв вищоi

освiти, задiяних у педагогiчному експериментi.

Що дискусiйних питань хотiлося вiднести TaKi:

1. У другому завданнi дослiдження дисертантка (с.30) задекларувала

виJIвлення соцiально-педагогiчних передумов вдосконалення системи

професiйноi, художньо-трудовоi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових

класiв. Однак у дисертацii вiдсутне чiтке виокремлення й характеристика цих

передумов,

2. На с.36 дисертацii мова йде про те, що на третьому (експеримента-

льно-пошуковому) етапi дослiдження був органiзований пошуковий етап

педагогiчного експерименту, здiйснювалося збирання, Еакопичення й аналiз

одержаних емпiричних даних. Щисертантцi слiд конкретизувати, якi саме

емпiричнi данi пошуково-дiагностичного характеру нею отримано i як цi

результати були використанi для реаriзацiТ подz1,IIьцих завдань дослiдницькоi

роботи.

3. У дисертацii автор часто посилаеться на Нову yKpaiHcbкy школу.

У цьому KoHTeKcTi виникае логiчне запитання: до яких аспектiв офiцiйноТ

концепцii HoBoi ykpal Hcbkol школи звертаеться дисертантка i як1 саме
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компетентностi вчителя початковоi школи розвивас художньо-трудова

дiяльнiсть.

4. Одним iз засобiв художньо-трудовоi пiдготовки майбутнiх вчителiв

rrочаткових класiв дисертантка пропонуе музейну педагогiку. Щей аспект HaBiTb

розкрито в окремiй cTaTTi (п.31 списку публiкацiй) i проглядасться в 1нших

публiкачiях. У дисертацii слiд було rрунтовнiше розкрити cyTHicTb музейноi

педагогiки, акцентуючи основну увагу натому, якi компетентностi майбутнього

вчителя початкових класiв формуються з допомогою цього iнновацiйного

засобу навчання.

5. На с.235 дисертацii наведена модель системи професiйноТ пiдготовки

майбутнiх учителiв початкових класiв на засадах народного декоративно-

ужиткового мистецтва. Загалом вона переконлива i логiчна. Однак, на нашу

думку, у нiй можна було б конкретнiше вiдобразити специфiку пiдготовки

вчителя саме початковоi ланки загальноТ середньоi освiти.

6. На жаль, в дисертац1l недостатньо уваги придiлено пiдготовцi

майбутнiх учителiв початкових класiв до роботи у закладах позашкiльЕоf

освlти, де заняття рукодlллям, художнlми ремеслами, декоративно-ужитковим

мистецтвом е доволi популярними серед молодших школярiв.

Висловленi зауваження та побажання носять суб'ективний та дискусiйний

характер, тому суттево не впливають на загальну позитивну оцlнку

дослiдження, виконаного Бучкiвською Г. В. Рецензоване дисертацiйне

дослiдження, безсумнiвно, мiстить вагомi HayKoBi доробки та HoBi, ранiше не

захищенl HayKoBl положеЕня.

Автореферат дисертацiйного дослiдження написаний вiдповiдно до

lснуючих вимог, повнlстю вlдповlдас cTpyкTypl та змlсту дисертацll, дас чlтке

уявлення про специфiчнi особливостi проведеного дослiдження та його

результати. Змiст автореферату й основних положень дисертацii iдентичнi.

Висновок. Аналiз дисертацiйного дослiдження Буlкiвськоi Галини

Вiкентiiвни <<Система професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових

класiв на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва)) засвiдчив, що
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воно е актуальним, завершеним, цiлiсним, самостiйним науковим

дослiдженням, яке мае нzrлежну новизну, теоретичне i практичне значення.

У процесi роботи отримано HoBi науково обгрунтованi результати, що даJIи

можливiсть цiлiсно i системно представити структуру професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв початкових класiв, на цiй ocHoBi розробити авторську

концепцiю, педагогiчну модель системи та технологiю iT реалiзацii на засадах

народного декоративно-ужиткового мистецтва. ,Щисертанткою окресленi

перспективи подzLпьшого вивчення проблеми професiйноi пiдготовки майбутнiх

учителiв початкових класiв у галузi етнодизайну.

Аналiз дисертацiйноi роботи, автореферату та опублiкованих наукових

праць свiдчить, що дисертацiя Бl^лкiвськоi Галини ВiкентiiЪни <Система

професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв на засадах

народного декоративно-ужиткового мистецтва)) за актуальнiстю та глибиною,

piBHeM узагальнення й обсягом, повнотою викладу iT основних результатiв у

публiкацiях вiдповiдае вимогам пп.9, 10, 12-14 <Порядку присудження

наукових ступенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

24.07.201З р. No 567 (зi змiнами), а

ступеня доктора педагогiчних наук

професiйноi освiти,

Офiцiйний опонент:

ii
iз

доктор педагогiчних наук, професор,
завiдувач кафедри технологtчно'i та
про(lесiйноI освiти Щрогобицького
державного педагогiчного
унiверситету iMeHi IBaHa Франка

24 жовтня 2019 року

автор заслуговус присудження наукового

спецiаrьностi 13.00.04 - теорiя i методика

Л. В. Оршанський

\

yirý
-#

,r/ В.


