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Сьогодні стратегія фахової підготовки майбутніх вчителів 

гуманітарних спеціальностей акцентує на формуванні  у них комплексу 

ключових, предметних, галузевих компетентностей як компонентів 

професійної компетентностей, а також готовності до професійної діяльності, 

які забезпечать майбутньому креативному фахівцеві можливість критично 

мислити й реалізовувати творчий підхід.  

Перехід до інформаційного суспільства супроводжується зростанням 

ролі комунікації у всіх сферах життєдіяльності, у т. ч. й у сфері професійної 

освіти. Внаслідок цього актуалізується нова освітня комунікативна 

парадигма – спілкування у полісуб’єктному навчальному середовищі.  

Проведений дисертанткою аналіз джерел з теми дослідження довів, що 

теоретико-методичні аспекти проблеми підготовки майбутнього вчителя 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі вивчені і висвітлені у науково-педагогічній 

літературі лише частково. Разом з тим, сучасні підходи до професійної 

підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищій школі 

зумовлюють актуальність проблеми обґрунтування і конструювання 

педагогічної системи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних 

спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному 

середовищі, методологічну основу якої складає оптимальне поєднання 

традиційних та інноваційних підходів до вирішення визначеної проблеми. 

Чітка постановка проблеми й коректно визначений його 

методологічний апарат дали дисертантці можливість здійснити 



систематизацію матеріалу, що висвітлює особливості підготовки 

майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності 

в полісуб’єктному навчальному середовищі, сконструювати відповідну 

педагогічну систему та довести її ефективність у процесі проведення 

комплексного педагогічного експерименту на основі аналізу значної 

кількості науково-педагогічної літератури та Інтернет джерел (495, 100 з яких 

– іноземними мовами).  

Відзначимо продуману логічну структуру дисертаційного дослідження 

як його позитивну характеристику. Розділи роботи являють собою поетапний 

аналіз проблеми підготовки майбутнього вчителя гуманітарних 

спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному 

середовищі. У роботі з’ясовано чинники, що розкривають її зміст, здійснено 

аналіз ключових понять дослідження, обґрунтовано важливість врахування 

особливостей професійної діяльності вчителів гуманітарних спеціальностей 

їхній професійній підготовці до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі, доведено переваги обґрунтованої 

експериментальної педагогічної системи . 

Аналіз рецензованого дисертаційного дослідження дозволяє 

стверджувати, що Є. О. Співаковська вдало визначила його методологію й 

ефективно застосувала науковий апарат, чітко й об’єктивно сформулювала 

ідеї, положення та висновки. 

Дисертантка досягла мети дослідження, успішно вирішивши поставлені 

завдання.  

Щодо першого завдання дослідження – здійснений аналіз педагогічних, 

соціально-психологічних та методичних проблем професійної підготовки 

майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей у системі професійної 

освіти України в контексті полісуб’єктної взаємодії. Вивчення й 

систематизація існуючого досвіду підготовки майбутнього вчителя 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі дозволили дисертантці обґрунтувати потенціал 



віртуалізації навчального процесу, що передбачає активізацію та 

інтенсифікацію навчання, розвиток суб’єктної позиції суб’єктів навчального 

процесу, створює нові умови для їхнього саморозвитку та 

самовдосконалення. Визначено сутність понять «готовність майбутнього 

вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі», «ІКТ–полісуб’єкт навчального 

середовища». 

Щодо другого завдання – вивчено і систематизовано досвід підготовки 

майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності 

в полісуб’єктному навчальному середовищі. 

Вирішене й третє завдання дослідження – розроблено концептуальну 

модель підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до 

професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі і 

схарактеризовані її компоненти. Концептуальні засади підготовки майбутніх 

учителів гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі охоплюють методологічну, 

теоретичну й методичну основи, враховують специфіку професійної 

діяльності майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей в умовах 

полісуб’єктної дидактики, відображають взаємозв’язок та інтеграцію 

методологічних підходів (системно-суб’єктного, синергетичного, 

рефлексійного, компетентнісного, ресурсного, суб’єктно-орієнтованого та 

діалогічного), реалізовують поетапну (діагностико-аналітичний, 

структурувально-мотиваційний, формувально-технологічний, оцінювально-

результативний етапи) системну підготовку з використанням активних та 

інтерактивних інноваційних методів, методів психолого-педагогічного 

впливу та засобів веб-сервісів Web 2.0. 

У відповідь на четверте завдання дослідження обґрунтувано й 

розроблено педагогічну систему підготовки майбутнього вчителя 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі. Згадана педагогічна система підготовки майбутніх 



учителів гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі включає наступні основні 

компоненти: концептуальний (підходи, методологічні принципи: загальні 

(діяльності, доцільності, оптимальності, взаємності, наступності, 

формалізації, імітації та проектування, об’єктивності та продуктивності, 

відповідності та невизначеності, сутнісного аналізу (принцип конкретності), 

всебічності пізнання та концептуальності дослідження) та специфічні 

(сприяння самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення суб’єктів 

навчальної взаємодії в полісуб’єктному навчальному середовищі, 

диференційованого та індивідуального підходу, опори на потенційні 

можливості суб’єкта, інтеграції ресурсів) принципи, цільовий (мета), 

стимулювально-мотиваційний (суб’єктна позиція майбутнього вчителя 

гуманітарних спеціальностей, комплекс мотивів, комплекс цінностей 

особистості майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей), змістовий 

(спецкурс «Підготовка вчителя гуманітарних спеціальностей до взаємодії в 

полісуб’єктному навчальному середовищі», навчальні дисципліни 

гуманітарного циклу), процесуально-технологічний (технологія формування 

готовності до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному 

середовищі, що передбачає реалізацію змісту зазначеного вище спецкурсу, 

програми тренінгу формування компетентності полісуб’єктної взаємодії в 

полісуб’єктному навчальному середовищі та програми самостійної 

навчальної діяльності студентів у полісуб’єктному навчальному середовищі 

через комплекс форм, методів і засобів) та корегувально-результативний 

(компоненти готовності: психологічної стратегії співробітництва, 

рефлексійний, мотиваційний, суб’єктно-інтерактивний, когнітивний, 

компетентнісно-діяльнісний, інформаційно-технологічний; рівні: 

рецептивно-репродуктивний, продуктивний і творчий; критерії: 

мотиваційний, когнітивний, предметно-методичний, комунікативний, 

рефлексійний, діяльнісно-управлінський, проектувально-конструкторський, 

синергетично-акмеологічний, суб’єктно-діалоговий; показники 



сформованості рівнів і результат: готовність майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі). 

Щодо п’ятого завдання дослідження – обґрунтовано педагогічні умови 

ефективної реалізації розробленої педагогічної системи, а саме: 

сформованість суб’єктної позиції майбутнього вчителя гуманітарних 

спеціальностей, активізація рефлексійних процесів під час навчальної 

взаємодії, використання методів психолого-педагогічного впливу на 

ефективність навчальної взаємодії в полісуб’єктному навчальному 

середовищі, використання активних та інтерактивних методів навчання в 

полісуб’єктному навчальному середовищі, використання засобів веб-сервісів 

Web 2.0. 

Шосте завдання дослідження, яке передбачало визначення та 

обґрунтування методики оцінювання рівнів готовності майбутнього вчителя 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі, було також успішно вирішене дисертанткою. 

У ході проведення комплексного педагогічного експерименту доведено 

ефективність розробленої педагогічної системи підготовки майбутнього 

вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі, що було сьомим завданням 

дослідження. 

Дослідження відзначається науковою новизною, оскільки у ньому 

вперше обґрунтовано концептуальні засади підготовки майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному 

навчальному середовищі; розроблено, змодельовано й експериментально 

перевірено педагогічну систему підготовки майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному 

середовищі; визначено педагогічні умови ефективності підготовки 

майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності 

в полісуб’єктному навчальному середовищі. 



Отримані дисертанткою результати дослідження знайшли практичне 

застосування у підготовці науково-методичного супроводу педагогічної 

системи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до 

професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі. Так, 

розроблено авторський спецкурс «Підготовка вчителя гуманітарних 

спеціальностей до взаємодії в полісуб’єктному навчальному середовищі»; 

дидактико-методичне забезпечення (програму та зміст тренінгу формування 

компетентності полісуб’єктної взаємодії, цілісний навчально-методичний 

комплекс для використання в полісуб’єктному навчальному середовищі з 

дисциплін «Лінгвокраїнознавство», «Література Англії» для студентів 

факультету іноземних мов); діагностичну методику визначення рівня 

готовності майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної 

діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі. 

Укладені дисертанткою додатки логічно й гармонійно доповнюють 

зміст дисертаційного дослідження.  

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. У 

тексті автореферату відображено зміст, результати і висновки здійсненого  

Є. О. Співаковською дисертаційного дослідження.  

Основний зміст роботи висвітлено у 26 наукових та навчально-

методичних друкованих працях, з них 1 монографія, 13 статей у наукових 

фахових виданнях України, 8 статей у зарубіжних наукових періодичних 

виданнях і виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз даних.  

Результати дослідження апробовані на численних міжнародних та 

всеукраїнських конференціях.  

Основні положення, результати і висновки здійсненого дослідження 

можуть бути використані у професійній підготовці майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей, розробці методів навчання, під час складання 

навчальних програм для підготовки таких фахівців, для підвищення 

професійної майстерності вчителів, а також у процесі самостійної діяльності 

студентів факультетів гуманітарного спрямування. 



Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес 

Херсонського державного університету (довідка № 01-28/1746 від 

21.09.2016 р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка 

№ 64-01/871 від 29.08.2016 р.); Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1102-28/03 від 

20.09.2016 р.), Державного вищого навчального закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» (довідка № 1908/01 від 02.09.2016 року), Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(довідка № 06/34 від 16.09.2016 р.). 

Даючи загалом позитивну оцінку наукового та практичного значення 

отриманих результатів дисертаційного дослідження Співаковської Є. О., 

вважаємо за необхідне відзначити окремі недоліки та неточності, що 

спонукають до дискусії: 

1. Обґрунтовуючи методологічні підходи, доцільно було б опиратися й 

на праксеологічний та комунікативний підходи, які, на нашу думку, повніше 

доповнювали б концептуальну позицію дослідження. 

2. Авторка у дослідженні пропонує керуватися засадами цифрової 

дидактики. Відповідно виникає запитання, чому не медіа дидактики (як це 

подано в працях Г. Онкович)? Було б доцільним, у контексті даного 

дослідження скористатися підходами медіа дидактики. 

3. Обґрунтовуючи сутність полісуб’єктної взаємодії, яка відображена 

на рис. 1.9., с. 98, варто, на нашу думку, було б показати вплив освітніх 

концепцій, соціально-економічних умов тощо на характер цієї взаємодії. 

4. В окремих випадках авторські визначення понять є занадто 

об’ємними, що утруднює розуміння їх сутності (с. 50, с. 53, с.104–105, с. 206 

тощо). Авторці слід було б лаконічніше виразити основний зміст ключових 

понять дослідження.  

 



Однак висловлені зауваження не стосуються основного змісту 

дисертації та не мають вирішального впливу на достовірність й 

обґрунтованість висновків, зроблених дисертанткою. Загалом висока наукова 

якість дисертаційного дослідження, його позитивна оцінка залишається 

незмінною. 

Дисертація Співаковської Є.О. «Теоретичні та методичні основи 

підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до 

професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі» є 

завершеним, самостійно виконаним дослідженням, яке має наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення, вносить вагомий вклад у вивчення 

проблеми підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в 

полісуб’єктному навчальному середовищі, що визнана однією з актуальних у 

теорії і методиці професійної освіти. 

Дисертаційна робота відповідає всім вимогам«Порядку присудження 

наукових ступенів», які висуваються до дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук, а її авторка – Співаковська 

Євгенія Олександрівна – заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

 


