Не зважаючи на те, що окремі аспекти лінгвосамоосвіти майбутніх
іноземних мов розкриті у працях низки науковців, Шумський О. Л. зумів
привернути увагу до досліджуваного феномену з точки зору сучасних умов
навчання в університеті, поєднавши фундаментальну, філософську та загально
педагогічну концепції, що дало змогу досліднику розробити комплексну
педагогічну систему із центральним місцем у ній авторської мегатехнології
формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти,
і спроектувати модель її реалізації.
Робота чітко структурована і грамотно оформлена, що свідчить про
володіння автором логікою наукового дослідження. Структура роботи
відповідає меті дослідження й вирішуваним у ньому завданням.
Належне вивчення дисертації й автореферату дає підстави стверджувати,
що робота є закономірною і своєчасною реакцією на сучасні вимоги до
підготовки висококваліфікованих учителів іноземних мов у нашій державі і має
вагоме значення для теорії і методики професійної освіти. Це підтверджується
низкою чинників:
1. У роботі вперше здійснено комплексне дослідження теоретичних і
методичних засад лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов і
на цій підставі розроблено цілісну педагогічну систему, яка охоплює
методологічні засади, зокрема, визначено науково-теоретичні концепти
(методологічний, теоретичний, технологічний), теоретичні засади та
педагогічні умови здійснення лінгвосамоосвіти майбутніми вчителями
іноземних мов у закладах вищої освіти нашої держави.
2. Автором розроблено й обґрунтовано модель формування готовності в
майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти у ЗВО з
відповідними етапами (підготовчий, репродуктивний, саморегулювальний,
творчий);
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психофізіологічних особливостей майбутніх учителів іноземних мов під
час їхньої підготовки до лінгвосамоосвіти).
3. У роботі розроблено багаторівневу мегатехнологію, спрямовану на
комплексну підготовку майбутніх учителів іноземних мов до неперервної
лінгвосамоосвіти, основу якої складає авторська лінгводидактична
технологія – як базова; технологія саморозвивального навчання – як
метатехнологія; технології проблемного, контекстного, евристичного
навчання, а також навчання у співпраці – як взаємопроникальні
монотехнології.
4. Нарешті, автором дисертації розроблено методичний супровід реалізації
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іноземних мов до лінгвосамоосвіти, а також повний комплекс навчальнометодичного забезпечення педагогічного процесу.
Уже з перших сторінок дисертації дослідницею розглянуто комплекс
питань, які, на думку Олександра Леонідовича, й складають теоретичні засади
формування професійної готовності майбутніх учителів іноземних мов до
здійснення лінгвосамоосвіти. Тут автор дослідження пропонує вичерпну
характеристику
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учителів іноземних мов, подаючи комплексне й вичерпне дослідження цього
феномену, зупиняючись детальніше на психологічних та лінгвістичних
аспектах, педагогічних проблемах, а також охоплює історичну довідку щодо
зазначеного вище поняття, що надає роботі ознак системного характеру
дослідження. Різноаспектний аналіз наукових розвідок дав змогу автору роботи
з’ясувати й обґрунтувати сутність феномена лінгвосамоосвіти майбутнього
вчителя іноземних мов та її структури, що відображено на с. 37-124.
Однозначно вагомим для загальної результативності є методологічний
блок дослідження. Ґрунтовним є обґрунтування концептуальних підходів, на
основі яких вибудовується модель педагогічної системи і далі технологія її
реалізації. Нам імпонує сам вибір
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є позиція автора щодо особистісно-орієнтованого і суб’єктного підходів, на
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здійснено системний аналіз проблеми формування готовності

майбутнього вчителя іноземних мов до лінгвосамоосвіти як активного суб’єкта
навчального процесу у ході професійної підготовки у вузі.
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дослідження ключового для дисертації поняття – лінгвосамоосвіти вчителя
іноземних мов, яка, на думку автора роботи, інтегрує в собі три аспекти –
лінгвістичний, педагогічний і соціальний, власне роблячи вагомий акцент на
останньому.
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формування вмінь та навичок, не лише як могутній чинник і спосіб
інтелектуального розвитку людини, але й як невід’ємну складову всього
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Значним позитивом роботи є вичерпне обґрунтування педагогічних умов,
створення й забезпечення яких, на думку автора дисертації, гарантуватиме
дієвість і високу результативність реалізації педагогічної системи формування
готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти. Серед
усього діапазону педагогічних умов нам особливо імпонує наукова позиція
щодо
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використанню повного комплексу розроблених автором роботи навчальнометодичних ресурсів, і увесь цей процес згодом переростає у самоуправління
студентом своєю лінгвосамоосвітою як невід’ємним елементом майбутньої
професійної діяльності зазначеної категорії фахівців.
Однозначно цікавим і вартим наукової уваги є обгрунтування розробленої
автором мегатехнології формування готовності майбутніх учителів іноземних
мов до лінгвосамоосвіти, зокрема її теоретичний базис, що охоплює провідні
наукові результати психологічних, нейропсихологічних, філософських і
педагогічних пошуків як вітчизняних, так і зарубіжних науковців; звідси автор і
виводить відповідні етапи технології, які базуються на теоріях Бейтсона

(G. Bateson), Бюзера (T. Büser) та інших, що стосуються змін поведінки людини
і її поведінкової орієнтації у процесі навчання.
Особливого схвалення заслуговує деталізація обґрунтування у дисертації
дескрипторів рівнів і відповідних їм критеріїв та показників сформованості
професійної готовності майбутніх учителів іноземних мов до лінгвосамоосвіти,
які безперечно доводять релевантність здійсненого дослідження.
Є всі підстави для схвальної оцінки намагання автора перевірити дієвість
та валідність результатів проведеного ним дослідження. Повно і змістовно на
сторінках дисертації відбито результати експериментальної частини роботи,
якій притаманні чіткість, вмотивованість, логічність підходів. Можна вітати
вдалу спробу відстежити динаміку досліджуваного процесу в розрізі
«експериментальні-контрольні» групи за чітко окресленими критеріями,
показниками та ознаками їх прояву; до того ж це спостерігається на всіх етапах
проведеного педагогічного експерименту. Шумським О. Л. проведено
різноаспектний аналіз результатів дослідження, а тому не підлягає сумніву
встановлена ним позитивна динаміка рівнів сформованості компонентів
готовності студентів експериментальних груп за кожним із визначених
критеріїв,
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експериментального матеріалу як в основному тексті роботи, так і в додатках,
які заслуговують на окрему похвалу щодо насиченості, повноти та
комплексності.
Загалом, вивчення й аналіз змісту дисертації Шумського О. Л. дає підстави
зробити висновок про її значні позитиви, високий ступінь обґрунтованості
наукових положень і сформульованих висновків, які є адекватні поставленим у
роботі завданням. Це дає змогу узагальнити про досягнення мети дослідження.
Робота відзначається науковою новизною, теоретичним і практичним
значенням. Зміст автореферату ідентичний змісту дисертації. Основні
результати відображено в 54 публікаціях, із них 1 – монографія, 24 статті – у
виданнях, що включені до переліку фахових у галузі педагогічних наук в
Україні, а також наукометричних і фахових періодичних закордонних
виданнях, 20 – публікації матеріалів наукових конференцій.

Попри загалом високу позитивну оцінку наукового пошуку, здійсненого у
дисертації, мусимо зазначити низку дискусійних моментів, побажань і
зауважень:
1. Невиправданим вважаємо ідентичність формулювання назви третього
розділу загалом і одного з його підрозділів – підрозділ 3.1.
2. Обгрунтування концептуальних основ роботи у вступі варто було
презентувати на тих рівнях, які відображені результатами дослідження,
(методологічному, теоретичному, технологічному), що додало б дисертації
чіткості у висвітленні ключових авторських позицій.
3. Автору слід ретельніше підходити до вживання ключових понять у
роботі задля запобігання неоднозначності розуміння окремих моментів і
результатів дослідження. Зокрема на с. 30 автор пише, що ним «розроблено і
впроваджено в практику іншомовної підготовки майбутніх учителів іноземних
мов технологію формування їхньої готовності до лінгвосамоосвіти» (цитата).
Двома сторінками далі (с.31-32) мова йде про «мегатехнологію, спрямовану на
комплексну підготовку майбутніх учителів іноземних мов до неперервної
лінгвосамоосвіти» (цитата). Не зовсім зрозуміло, чи мова йде про різні
технології чи про одну й ту ж.
4. Не розділяємо наукову позицію автора роботи щодо винесення
педагогічних умов у четвертий розділ, що охоплює організаційне та навчальнометодичне забезпечення створеної ним педагогічної системи, що спонукає до
висновку про те, що педагогічні умови не є одним із ключових концептуальних
і визначальних аспектів згаданої системи, що гарантують її реалізацію, хоч на
робочих сторінках дисертації, зокрема на рисунку, що презентує модель
системи (як у роботі, так і в авторефераті – с. 17), зрозуміло, що педагогічні
умови є не організаційним чинником, а власне концептуальним чинником,
певним об’єднувальним елементом мегатехнології і всієї педагогічної системи.
Однак згадані вище зауваження не стосуються основного змісту
дисертації та не мають вирішального впливу на достовірність й обґрунтованість
висновків,
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дисертаційного дослідження, її позитивна оцінка є незмінною.
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