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П роблема, яку обрала для дослідж ення Т етяна Ігорівна Стамбульська є
актуальною не лиш е з точки зору наукових пош уків у галузі теорії і методики
проф есійної освіти. Ця тем а поруш ує питання

побудови якісно нової

парадигми проф есійної підготовки українського вчительства. Тема не нова,
достатньо

ш ироко

дослідж ена,

однак

на

сучасном у

етапі

потребує

переосм ислення та напрацю вання інноваційних ш ляхів розв’язання. Н а часі в
аспекті ф ормування культури мовлення м айбутнього вчителя перебуває не
лиш е ґрунтовний аналіз педагогічної спадщ ини минулого, а й розробка
інноваційних технологій навчання, визначення кращ их моделей організації
навчального процесу, застосування кращ ого вітчизняного та зарубіж ного
досвіду. К орелю є тем а й з низкою нових законодавчих актів України, що
набули чинності й потребую ть виріш ення в реаліях сьогодення, а саме: Закон
«Про освіту», Закон «П ро вищ у освіту», К онцепція «Н ова українська ш кола»,
де зазначено, що початкова ланка освіти покликана сформувати особистість
високої

мовної

та

мовотворчі якості.
наслідування,

м овленнєвої
О скільки

м овлення

компетентності,

початкова

вчителя

стає

ш кола

розвинути

потенційні

вирізняється

принципом

провідним

чинником

розвитку

ком унікативної сф ери в цілому.
У роботі на високому науковому рівні обґрунтовано вибір теми,
визначено мету, завдання, о б ’єкт і предмет дослідж ення (с.19 - 20). Логічним

видається

визначення

обґрунтуванні

та

мети

роботи,

експериментальній

яка

полягає

перевірці

в

теоретичному

ефективності

моделі

формування культури м овлення майбутніх учителів початкової ніколи у
процесі

проф есійної

підготовки,

(с.19).

Д исертанткою

вдало

дібрано

комплекс загальнонаукових методів та конкретно-наукових підходів, що
дозволило повністю виконати завдання дослідж ення. У спіш ному виконанню
дисертаційної роботи сприяла, на нашу думку, ґрунтовно проаналізована
дж ерельна база дослідж ення (список літератури містить 209 дж ерел), серед
яких сучасна науково-педагогічна література, періодичні видання з фахової
проблематики, дисертації та м онограф ії з проблем ф ормування мовленнєвої
культури особистості в цілому та майбутнього вчителя зокрема.
В арто відзначити й логіку та чіткість подання теоретичного матеріалу,
для чого було визначено хронологічний принцип дослідж ення підходів щодо
виріш ення означеної проблематики.
До позитивного в дисертації слід віднести й те, що в перш ому розділі
здійснено послідовний аналіз основних дефініцій дослідж ення, оскільки
переосм ислення
діяльність»,

підходів

до

«компетенція»,

понять

«культура

«компетентність»,

мови»,

«мовленнєва

«ф ормування

культури

мовлення» у різні історичні періоди потребую ть конкретних визначень,
глибокого розум іння відмінностей, критичного осмислення інновацій та
бачення ціннісного в напрацьованому досвіді. Усі ці якості властиві підходу
Тетяни

Ігорівни

до

вибору

методів

дослідж ення.

Теоретичні

основи

дисертації базую ться на вивченні ш ирокого кола наукових дослідж ень у
різних

галузях

лінгводидактики
визначити

науки:
та

філософії,

методики.

сам обутність

педагогіки,

Такий

наукового

психології,

різноаспектний

осмислення

лінгвістики,

підхід

проблеми

дозволив

формування

м овленнєвої культури особистості в українській науці, оскільки тривалий час
воно відбувалося в складних умовах, щ о позначилися й на світоглядних
позиціях

українців

й

на

наш ій

мовній

картині

світу.

Знаковим

для

дослідж ення Т етяни Ігорівни стало визначення мовної особистості, яку вона

трактує як базовий національно-культурний прототип носія певної мови, що
став о б ’єктом лінгвокультурологічних дослідж ень. Д исертанткою визначено
етапи становлення м овної особистості, які започатковую ться у сенситивному
періоді її ф ормування та продовж ую ться упродовж життя. Д ієвим з-поміж
них у роботі визначено та обґрунтовано етап проф есійної підготовки в
закладі вищ ої освіти.
В аж ливим

у дисертаційній

роботі

став

аналіз

методичних

засад

формування культури мовлення м айбутніх учителів початкових класів у
процесі

проф есійної

підготовки,

який

подано

у

другому

розділі.

Д исертанткою визначено компоненти, критерії, показники та рівні готовності
майбутніх учителів до ф ормування культури м овлення молодш их ш колярів
та схарактеризовано педагогічні умови щ одо організації такого процесу,
розроблено навчально-м етодичне забезпечення успіш ної реалізації створеної
моделі.
Ц інним у роботі є детальне опрацю вання компонентів готовності, що
оптимально забезпечую ть формування м овної культури майбутніх учителів
початкової ш коли, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний,
комунікативно-інф ормаційний, креативний, операційно-діяльнісний. їхню
цілісність

і

проф есійної

єдність

розглянуто

підготовки

як

майбутнього

умову

забезпечення

фахівця.

У

роботі

ефективності
переконливо

доведено, щ о еф ективність навчально-виховної діяльності закладів вищ ої
педагогічної освіти забезпечує низка педагогічних умов, що здатні якісно
впливати на кожен компонент означеної готовності, а саме: посилення
внутріш ньої позитивної м отивації до ф ормування культури мовлення в руслі
концепції

студентоцентрованого

компонент);

опанування

підходу

майбутніми

(мотиваційно-ціннісний

фахівцями

лінгвістичними,

психологічними, педагогічними, ф ілософ ськими, етичними та естетичними
знаннями (когнітивно-пізнавальний компонент); застосування інформаційнокомунікаційних

технологій

у

процесі

реалізації

змісту

мовної

освіти

(комунікативно-інф орм аційний компонент); розвиток естетичної виразності

мовлення м айбутніх учителів початкових класів (креативний компонент);
активізація комунікативно-м овленнєвого супроводу викладача в процесі
формування

культури

мовлення

студентів

(операційно-діяльнісний

компонент). В арто зазначити, що модель усебічно демонструє сутнісні
структурні компоненти формування культури мовлення майбутніх учителів
початкових класів у процесі проф есійної підготовки. Н а наш погляд, Тетяна
Ігорівна свідомо

відійш ла від рецептурних способів

подачі матеріалу,

оскільки процес моделю вання дає м ож ливість творчому педагогу виявити
власне бачення щ одо реалізації запропонованого нею процесу формування
культури м овлення м айбутнього вчителя. У цьому ми вбачаємо практичну
значущ ість її роботи.
В арто

позитивно

оцінити

й

організацію

роботи

на

основі

студентоцентрованого підходу, який дисертантка розглянула як посилення
відповідальності студента за мовленнєві дії та активізацію комунікативномовленнєвого
мовлення

супроводу

студентів,

викладача
що

у

мож е

процесі

формування

розціню ватися

як

культури
створення

висококультурного україном овного формату в педагогічних закладах вищ ої
освіти.
У дисертації чітко і логічно розкрито хід експериментальної роботи. У
третьому розділі презентовано організацію навчального процесу на основі
структурно-функціональної моделі формування культури мовлення майбутніх
учителів

початкової

ш коли

у

процесі

проф есійної

підготовки

та

схарактеризовано результати її впровадження, експериментально доведено
ефективність визначених Тетяною Ігорівною Стамбульською педагогічних
умов. Реалізація педагогічних умов, перевірка їх ефективності проходила в
ум овах

реального

навчального

процесу,

передбачала

впровадж ення

авторського спецкурсу «К ультура мовленнєвого етикету педагога у вимірах
сучасних вимог», щ о передбачав виконання великої кількості різних видів
мовленнєвих

завдань

та

застосування

різном анітних

технологій.

Дані

експерим ентальної роботи засвідчую ть її послідовний перебіг, а результати

свідчать про те, що реалізація визначених дисертанткою умов забезпечує
ефективний процес навчання.
Т еоретичні

узагальнення,

що

викладені

в

загальних

висновках

дисертації засвідчую ть глибоке проникнення автора в проблему дослідж ення,
досягнення мети й р о зв ’язання всіх поставлених завдань, їхню відповідність
змісту й основним результатам.
П озитивно оціню ю чи виконане Тетяною Ігорівною Стамбульською
наукове дослідж ення, вваж аємо за необхідне висловити зауваги, побаж ання
до роботи, виділити питання, які вимагаю ть обговорення:
1. Д оцільно було б дослідити не лиш е досвід минулого, а й здійснити
конструктивний аналіз сучасних явищ (суспільних, політичних, наукових),
що призвели до негативних тенденцій засвоєння україномовного контенту,
певного нігілізм у та ігнорування мовної культури.
2. О сновою ф ормування культури мовлення дисертантка визначила
коло гум анітарних дисциплін циклу проф есійної підготовки («У країнська
мова

за

проф есійним

спрямуванням»,

«С учасна

українська

мова

з

практикумом», «О снови культури і техніки мовлення» та інш і), що входять
до базового плану навчання, фактично залиш ивш и поза увагою варіативний
складник програм підготовки майбутніх учителів початкових класів.
3.

У

роботі

розкрито

переваж но

позитивний

досвід

реалізації

технологій інтерактивного навчання, у той час як поза увагою залиш илися
такі дієві, на наш у думку, види формування м овленнєвої культури вчителя як
практикум, тренінг, творчий семінар.
4. Ц ілком логічним видається побудова навчального процесу на засадах
компетентнісного підходу, однак робота значно б виграла із застосуванням
підходу синергетичного, що дозволив би показати не лиш е якісні зміни у
формуванні культури мовлення, а й у проф есіограмі м айбутнього вчителя в
цілому.

5. Д оцільно було б подати реком ендації щ одо організації самостійної та
індивідуальної роботи студентів, окреслити ш ляхи їх самоосвіти з означеного
питання.
П роте викладені вище недоліки не мож уть вплинути на загальну
позитивну оцінку наукового дослідження.
У цілом у аналіз кандидатської дисертації та опублікованих за темою
праць здобувана дозволяє зробити такі висновки:
1. Д исертація Тетяни Ігорівни С там бульської «Ф ормування культури
мовлення м айбутніх учителів початкової ш коли у процесі професійної
підготовки» є сам остійним заверш еним науковим дослідж енням з актуальної
проблеми.
2. Усі полож ення дисертації науково обґрунтовані, маю ть характер
наукової новизни, достовірність та вірогідність висновків підтвердж ена
логікою дослідж ення.
3. П овнота

подання

основних результатів

дисертації забезпечена

публікацією значної кількості статей у наукових фахових та міжнародних
виданнях, у 18 наукових працях ( 8 - у наукових фахових виданнях У країни, 2
- у зарубіж них періодичних виданнях, 7 - у збірниках матеріалів наукових
конференцій, 1 - навчально-методичний посібник).
4. А втореф ерат адекватно й повністю відображ ає зміст дисертаційної
роботи.
5. Н аукове дослідж ення має практичне значення, що підтвердж ується
використанням його результатів у системі педагогічної освіти (засвідчено
довідками про впровадж ення).
Н а підставі проведеного аналізу мож на вваж ати, що дисертація Тетяни
Ігорівни С там бульської «Ф ормування культури м овлення м айбутніх учителів
початкової ш коли у процесі проф есійної підготовки», подана на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальність 13.00.04 теорія і м етодика проф есійної освіти, є самостійною науковою працею, яка
відповідає вимогам, а саме пп. 9, 11-14 «П орядку присудження наукових

ступенів», затвердженого

постановою Кабінету

Міністрів України

від

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно постанов Кабінету
Міністрів України за № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та
№ 567 від 27.07.2016 р.). Це дає підстави для присудження Тетяні Ігорівні
Стамбульській

наукового

ступеня

кандидата

педагогічних

наук

спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
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