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<Теорiя i практика формування цифровоi культури майбутнiх учителiв
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подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогiчних наук
за спецiальнiстю 13.00.04 - теорiя i методика професiйноТ освiти

1. Актуальнiсть теми дисертацiйноТ роботи. Реформування системи

освiти в YKpaiHi зумовлюс необхiднiсть удоскон€tлювати професiйну пiдготовку

вчителiв, а введення карантинних обмежень спричинило появу нових викликiв,

а саме: змiнення ставлення педагогiв до здiйснення дистанцiйного навчання,

пiдвищення професiйного рiвня в галузi використання цифрових засобiв

навчання, наJIагодження

освiтнього процесу. Цi

ефективноТ комунiкацii мiж yciMa учасниками

тенденцiТ сприяли виникненню нового феномена

iнформаuiйного суспiльства - <цифрова кульryра>, формування якоТ в сучасних

умовах с чdнником переходу до HoBoi форми комчнiкацii - мережевоТ або

онлайн-комунiкацii. Разом iз тим, розвиток мiжнародних вiдносин УкраТни та

iнтеграцiя в cBiToBe спiвтовариство актуаliзувЕLпи вивчення iноземних мов,

змiстили акценти на формування iншомовноТ комунiкативноi компетентностi

здобувачiв освiти. Доведеним фактом с безtlосереднiй вплив цифрових засобiв

науковоТ проблеми не

розбудовуючи систему формування цифровоТ культури майбутнiх учителiв

англiйськоi мови початковоi школи.

А той факт, що дисертацiя виконана вiдповiдно до комплексноТ теми

дослiдження <<Професiоналiзм педагога: теоретичнi i методичнi аспекти> (номер

державноТ реестрачiТ 0l l5U00331З), а також проекту <УкраiЪа еС:

мiжкульryрна комунiкацiя в ocBiTi>> (620З54-ЕРР-1-2020-1-UА-ЕРРJМО-

MODULE) за напрямом Jean Monnet Module програми Erasmus* свiдчить на

навчання на пiдвищення

пlдlишла до вирlшення

якостi iншомовноi освiти. Схвальним е те, що авторка

фрагментарно, а цiлiсно,

користь актуальностi дослiджуваноТ проблеми.



2. Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй. У дисертацii Бескорсоi олени Сергiiъни з II€lлежною науковою

аргументацiею визначено предмет, об'скт, мету та завдання, наукову новизну

дослiдження, теоретичне i практичне значення одержаних результатiв. Подано

концептуitпьне бачення дисертанткою теоретичних i практичних аспектiв

дослiдження, якi розглянуто на piBHi методологiчного, теоретичного та

практичного концептiв.

Вiдповiдно до мети дослiдження, яка полягас в обгрунтуваннi

теоретичних l практичних засад, розробцi та експеримента-lIьнiй перевiрчi

ефективностi системи формування цифровоТ кульryри майбутнiх учителiв
англiйськоI мови початкоВоТ школи, дисертанткоЮ було окреслено та вирiшено

низку завдань, зокрема розкрито сучасний стан цифровоi трансформацiТ

суспiльства та освiти, проаналiзовано нормативно-правовi документи, що

визначаютЬ ключовi напрями цифровiзацiТ освiти; проанаrriзовано cyTHicHi

характеристики основних дефiнiцiй дослiдження, визначено змiст поняття

кцифрова кульryра майбутнього вчителя англiйськоi мови початковоТ школи>>,

охарактеризовано його структурно-компонентний скJIад; вивчено особливостi

професiйнот пiдготовки майбутнiх учителiв аltглiйськот мови початковоi школи

В iСТОРИЧНiй ретроспективi та на сучасному етапi реформування вiтчизняноi

СИСТеМи Освiти; здiЙснено ана-пiз зарубiжного досвiлу професiйноТ пiдготовки

МаЙбУтнiх учителiв англiйськоТ мови початковоТ школи та виокремлено ii
Провiднi тенденцii; теоретично обгрунтовано та змодельовано систему

фОРМУвання цифровоТ культури майбутнiх учителiв англiйськоТ мови початковоТ

ШКОЛИ; РОЗРОблено навчilльно-методичне забезпечення системи формування

цифровоТ культури майбутнiх учителiв англiйськоТ мови початковоi школи;

дiагностовано piBHi сформованостi цифровоТ культури майбутнiх фахiвцiв на

ocHoBi виокремлених критерiiЪ та показникiв, схарактеризовано етапи

впровадження змодельованоi системи; експериментЕlльно перевiрено

ефективнiсть системи формування цифровоТ культури майбутнiх 1пrителiв

аНглlиСько1 мови початковоl школи, проанаJIlзовано результати l1 впровадження.



Використанi в дослiдженнi методи, а саме теоретичнi (системний

теоретичниЙ аналiз фiлософськоi, психолого-педагогiчноТ, методичноТ,

лtнгвiстичн<rТ лiтератури, дисертацiйних робот з проблеми дослiдження,

НОРМатиВно-правових та законодавчих документiв для визначеr'ня поняттсво-

термiнологiчного апарату; вивчення й узагальнення вiтчизняного та зарубiжного

досвiду з питань чифровiзацii освiти та професiйноi пiдготовки майбутнiх

Учителiв англiЙськоТ мови початковоТ школи; моделювання для графiчного

зображення системи формування цифровоi культури майбутнiх учителiв

англiЙськоТ мови початковоТ школи), емпiричнi (педагогiчне анкетування,

бесiди, експертне опитування, тесryвання, спостереження за процесом

використання цифрових технологiЙ i створення електрOнних ocBiTHix pecypciB);

педагогiчний експеримент для з'ясування ефективностi розробленоТ системи

формування цифровоi кульryри майбутнiх учителiв англiйськоi мови початковоТ

школи), методи математичноi статистики, забезпечили перебiг дослiдження на

Bcix його етапах, дозволили зробити обгрунтованi теоретичнi та емпiричнi

сформульованi

iноземними мовами).

Щисертацiйна

висновки й узагальнення.

HayKoBi lrоложення, висновки та рекомендацii

робота мае чiтку та lтогiчну структуру, роздiли

завершенiстю, Висновки до кожного роздiлу та

загальнi висновки дисертацiйноТ роботи вiдображають результати проведеного

дослiдження. Отже, в цiлому можна констатувати ix аргументованiсть Та

завершенiсть.

3. Повнота викладення наукових положень в опублiкованих працях.

Ана_пiз рецензованоi працi та наукових публiкацiй О. С. Бескорсоi дае пiдстави

стверджуваrти) що автореферат i положення дисертацii досить повно

вiдображають основний змiст, наукову новизну виконаного дослiдження, piBeHb

апробацii наукових результатiв. Змiст автореферату вiдповiдас ЗмiСтУ

характеризуються смисловою

дисертацiТ. Результати дослiдження висвiтлен0 в 5l науковiй прашi, iЗ нИХ 18



статей у наукових фахових видання Украiъи; 9 статей в перiодичних виданнях

ЗаРУбiЖНИХ КРаiЪ Та виданнях, включених до мiжнародних наукометричних баз

Web of Science i Scopus.

4. Значущiсть результатiв дослiдження для науки та практики,

рекомендацii щодо ii використання. У дослiдженнi о. С. Бескорсот

запропоновано наукове розв'язання проблеми формування цифровот культури

майбутнiх У.rителiв англiйськот мови початковоi шксли шляхом теоретичного

обГрунтування, розробки та експериментzlльноi перевiрки ефективностi

вiдповiдноi системи, що враховуе потреби та вимоги цифровiзацiТ освiти,

зокрема збiльшення ваги дистанцiйного нT вчання, концептуа-пьнi змiни,

спричиненi впровадженням НовоТ украiнськоi школи, з метою

загапьнодидактич н ого, нав ч ulJI ьно- м етоди чн о го iнформашi йно-технологiчногозагапьнодидактичного, навччlJIьно-методичного та 1нформацlйно-технологlчного

забезпечення професiйноТ пiдготовки майбутнiх фахiвцiв спецiальностi 01З

Початкова ocBiTa (спецiалiзацiя - Англiйська мова).

На позитивну оцiнку заслуговуе широкий огляд

наукових джерел, який дозволив вивчити досвiд

вiтчизняних та iноземних

професiйноi пiдготовки

майбутнiх учителiв англiйськоi мови початковоi школи в захiдних краiЪах,

iнформацiТ, мае науково-теоретичне та практичне значення.

Завершенiсть дослiдження визначасться побудовою системи формування

цифровоТ культ)/ри майбутнiх учителiв англiйськоТ мови початковоТ школи.

Концепryально-цiльовий, змiстовий, технологiчний, оцiнно-рефлексивний

блоки, якi утворюють структуру системи та взаемопов'язанi мiж собою,

дозволяIоть чiтко зрозумiти логiку i гlослliдовr*iсть процесу формуваr*rrя

дослiджувавого педагогiчного явища. У cтpyкTypi предотавленоТ модслi, яка

вiдображена у виглядi мчtлюнку, кожен з блокiв мас свос змiстове наповнення i

цlльOве IIризначення.

Сформованiсть цифровоТ культури майбутнiх учителiв англiйськOТ мOви

визначити iT провiднi тенденцii,

пiдготовки майбутнiх учителiв

вiтчизняних закJIадах вищоi освiти,

дослiдити особливостi сучасного етапу

англiйськоТ мови початковоТ школи у
що виступас джерелом науково-погrулярноТ

початковоТ школи перевiрялася за ретельно розробленими критерiями



(мотивацiйний, знанневий, праксеологiчний та дiагнсстувально-аналiтичний) з

вiдповiдними покi}зниками.

щодатки мiстять багато фактичного матерi€tлу, на який автор спираеться в

ОСНОВНiЙ ЧаСТИНi дисертацiТ: програми на;Jч€IJIьних дисциплiн, виконанi

здобувачами проектнi завдання, засоби дiагностики тощо.

позитивне враження, пiдвищують сприймання

цiннiсть проведеного дослiдження.

iнформацiТ та збiльшують

5. lIРактичне значення одержаних результатiв полягае в оновленнi

змiстУ навчilльних дисциплiн пiдготовки майбутнiх учителiв англiйськоТ мови

ПОчаТковоi школи, зокрема загально-методичного курсу <Методика навчання

iноземноi мови (англ.)> пiдготовки здобувrчiв бакалаврського рiвня вищоТ

освiти спецiальностi 0l3 Початкова ocBiTa, навч.uIьних дисциплiн професiйноТ

СIIРЯМОВанОСтi кКраiнознавство)), <АнглiЙська мова за професiйним

спрямуванням); cTBopeHHi та запровадженнi дистанцiйного курсу <I]ифрова

комунiкацiя в ocBiTi), розмiщеного на LМS-платформi Moodle; розробленнi та

застосуваннi навчitльного посiбника <Щифровi ocBiTHi ресурси для ypoKiB

англiйськоТ мови в початковiй школi> з рекомендацiями щодо практичного

використання цифрових технологiй, зокрема цифрових ocBiTHix pecypciB рiзних

типiв та цифрового контенту

шкiльного BiKy.

Матерiали дослiдження можуть бути використанi для подirльшого

вдоскон€tлення TeopiT i практики професiйноi освiти, системи фаховоТ пiдготовки

здобувачiв бака-гrаврського рiвня вищоI освiти спецiальностi 01j Початкова

ocBiTa (спецiа.гliзацiя - Англiйська мова).

6. .Щискусiйнi положення та зауваження до змiсту дисертацiйноi

роботи.

Загалом позитивно оцiнюючи дисертацiйну робоry, наукове i практичне

значення здобутих результатiв, вва)ка€мо за доцiльне висловити певнi

заувФкення:

Поданi в роботi з0 таблиць, 46 рисункiв та 15 додаткiв справляють

в навчаннi с,нглiйськоi мови дiтей молодшого



1. Анаrriзуючи провiднi тенденцii професiйноТ пiдготовки майбутнiх

учителiв англiйськоi мови початковот школи в зарубiжних краiъах, авторкою

дет€tльно розглянуто досвiд ixHboT професiйноi пiдготовки переважно в краIнах

€ВРОПейСЬКого Союзу. Проте, на нашу д}мку, теоретичний аспект дослiдження

ЗНаЧНО Збагатився, якби в роботi глибше було висвiтлено досвiд таких KpaiH, як

CllIA та Канада, оскiльки науковий доробок дослiдникiв цих краiн в галузi

фОрмУвання цифровоТ та медiаiнформацiйноi грамотностi с значним i дотичним

до проблематики рецензованого дослiдження.

2. !ля реалiзацii системи формування цифровоi культ},ри майбутнiх

УЧИТеЛiв англiЙськоi мови початковоi школи авторкою виокремлено низку

методiв, специфiчних для цифрового освiтнього середовища: метод цифровоТ

вiЗУалiзацii, метод CLIL, метод ТРАСК, метод електронного портфолiо. YTiM

реалriзацiя методу електронного портфолiо описана дуже узагirльнено, лише в

межах вивчення навч€Lпьноi дисциплiни <Методика навчання iноземноi мови

(англ.)>.

З. Пiд час експериментztльного впровадження системи формування

цифровоi культури майбутнiх учителiв англiйськоТ мови початковоi школи,

Зокрема розроблення авторських цифрових ocBiTHix pecypciB, було вивчено

значну кiлькiсть наявних pecypciB рiзних пидiв (елект,роннi пiдручники, е-

словники, електроннi робочi зошити, електроннi тренажери, цифровi iгровi

ресурси). Проте, представлення цих pecypciB с недостатньо грунтовним, слiд

було придiлити бiльше уваги питанням оцiнювання якостi цих цифрових

pecypciB та доцiльностi ix використання в ocBiTHboмv процесi закладiв освiти

рiзних piBHiB.

4. На дiагностико-результативному етапi педагогiчного експерименц,

присвяченому перевiрчi ефективностi запровадження розробленоi педагогiчноТ

cptcтeмrir формуваrrrrя цrафровоТ r<улrьтурrа майбу,гrriх у.lr,л:голrirr аrrглriйаьr<оi rrлoвtl

ПОчатковоТ rrtколи, було проведено контрольне комплексне тестуваЕня, що

складалося з чотирьох субтестiв, розроблених дисертанткою. На нашу д}мку,

доцiльно було б залучити бiльшу кiлькiсть

сформованOстi компOнентiв чифровOi культури.

наявних методик дiагностики



значення для

5. Результати дисертацiйноТ роботи о. с. Бескорсоi мають беззаперечне

Тому3начсннЯ длЯ педагогlчно1 наукИ та практики. Тому в описi результатiв

експериМент.tльнОi роботИ доцiльнО булО б здiйснити аналiз трулнощiв, якi

ВИНИКJIИ ПiД ЧаС еКспериментiшьного дослiдження, визначення нових явищ та

ПРОЦеСiВ, ЩО Могли б стати перспективами подiLльших наукових пошукiв

здобувачки.

Вказанi зауваження здебiльшого мають рекомендацiйний характер i не

ЗМеншУЮть високоi оцiнки дослiдження О. С. БескорсоI в цiлому, його науковоi

та практичноТ значущостi.

Загальний висновок. Вивчення та аналiз змiсту дисертацiйноi роботи

кТеорiя i практика формування цифровоТ культури майбутнiх учителiв

англiЙськоi мови початковоТ школи) дас пiдстави оtlltIити iT як оригiнальний i

самостiйно виконаний доробок, що вiдповiдае пп. 9, 10, |2, |З, 14 кПорядку

присудження наукових сryпенiв>, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 24.07.20lЗ р. Nэ567 (;з змiнами. внесеними згiдно з

Постановами КМ Ns65б вiд l9.08.20l5 р., J\Ъll59 вiд З0.12.2015 р., Ns567 вiд

27.07.20Iб р., J\Гч94З вiд 20.11.2019 р., JtJb607 вiд 15.07.2020 р.), а iT авторка -
Бескорса Олена СергiiЪна заслуговуе на присудження наукового сryпеня

доктора педагогiчних наук зi спецiальностi 13.00.04 теорiя та методика

професiйноТ освiти.

Офiцiйний опонент:

доктор педагогiчних наук, професор,

декан факультету iноземних мов

Щержавного закладу кЛуганський ,/
нацiона_гlьний унiверситет 
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iMeHi Тараса IТIggqgцц4>; ' 7|2z*4 -, С. О. IIIgадgцбgд

Засвiдчук:
Начальник вiддiлу rtадrpiB
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