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Потреба в якiснiй ocBiTi гостро вiдчувасться в cylacнoмy суспiльствi.

Ii дескрипторами нинi визначаеться

здатнiсть орiентуватись, творчо i

академiчна мобiлънiсть особистостi,

професiйно дiяти в су{асному

динамiчному cBiTi, набуваючи життевоi компетентностi. fuя забезпечення

належного рiвня освiти держава i суспiльство спрямовують зусилля на

пiдготовку висококвалiфiкованшх педагогiчних працiвникiв, здатних

продуктивно розв'язувати ocBiTHi завдання, сумлiнно i майстерно

виконувати професiйнi функцii. Зокрема, це стосуеться вчителiв-фiлологiв,

на яких покJIадено велику вiдповiдальнiсть у напрямi формування мовних

компетентностей, формування у них цiлiсних свiтогпядних уявлень i

Узгоджена взаемодiя вiтчизняноi тазагальнолюдсъких цiнностей.

зарубiжноI систем вищоi педагогiчноi освiти мае на MeTi пiдвищити piBeHb

професiйного становлення й розвитку вчителiв-фiлологiв до професiйноi

дiяльностi. CyracHa система вищоi педагогiчноi освiти стимулюе iх до

пошуку шляхiв оптимiзацii освiтнього процесу в основнiй школi й

застосування необхiдних теоретичних знанъ та оволодiння практичниМи

умiннями дjul вдоскоIIЕuIення BMiHb спiлкуватися державною та iноземною

мовами. Важливим для сучасних педагогiчних дослiджень у цьому

KoHTeKcTi можна вважати досвiд Ресгryблiки Туреччина, яка в умовах

динамiчного суспiлъно-полiтичного розвитку придiляе багато уваги

створенню незаJIежноi та гнrlкоi системи пiдготовки майбутнiх уrителiв-



фiлологiв до професiйноi дiяльностi. Компаративнi педагогiчнi розвiдrса
мають виявити проблеми та змiни, Що вiдбуваються в педагогiчнiй ocBiTi

туреччини на тлi загальносвiтових тенденцiй. Порiвнялъний аналiз шллсiв
iнтеграцii вiтчизняноi вищоi школи В европейський освiтнiй простiр у
межах системного пiдходу до вивчення особливостей педагогiчноi освiти
краiн rIасниць Болонського процесу та реалiзацii державницького пiд<оду

до становленшI вищоi педагогiчноi освiти В Туреччинi становить як
науковий, так i прикгrадний iHTepec.

Розв'язання проблемних питань, основними з яких визнаемо окресленi
автором суперечностi мiж: викJIиками сr{асного глобалiзованого та
полiкулътурного суспiльства й piBHeM пiдготовки вчителiв-фiлологiв,

необхiдним для ефективноi реалiзацii професiйних функцiй;розумiнням
соцiальноТ значущостi пiдготовки вчителiв-фiлологiв до професiйноi

дlяльностi i недостатнiм використанням турецького досвiду в модернiзацii
нацiоналъноi системи мовноi освiти; об'ективними потребами вивчення
iнновацiйних iдей зарубiжного досвiду пiдготовки майбутнiх уrителiв-
фiлологiв i вiдсутнiстю його належного опанування, узагальнення у
вiтчизнянiй педагогiчнiй Teopii та впровадження в практику, надають
проблемi дослiдження особливоi aKTyaJIbHocTi.

У рецензованiй роботi переконливо обцрунтовано актуалънiстъ
обраноi теми, чiтко визначено науковий апарат дослiдження. Змiст роботи
вiдповiдае поставленим завданням, а суть дослiджуваноi проблеми - TeMi

дисертацii. Щисертантка здiйснила продуктивну спробу вирiшенIUI даноi
проблеми.

.Щисертацiя виконана вiдповiдно до плану науково-дослiдноi роботи
кафедри початковоi i професiйноi освiти Харкiвського нацiонального
педагогiчного унiверситету iMeHi г. с. Сковороди <Сучаснi ocBiTHbo-

виховнi технологiТ в пiдготовцi вчителiв>> (0111UOOss76). Ternry дисертачii
затверджено вченою радою Харкiвського нацiонального педагогiчного

унiверситеry iMeHi Г.С. Сковороди (протокол Ns 5 вiд 2О.06.2О17р.).



НайбiльШ iсmоmнi HayKoBi резульmаmщ IцО мiсmяmься в duсерmацtt|.

У результатi проведеного дослiдження дисертанткою:

- схарактеризовано сryпiнь HayKoBoi розробки проблеми;

-розкрито генезис MoBHoi освiти в Республiцi Туреччина та

схарактеризувати особливостi пiдготовки майбутнiх rlителiв-фiлологiв до
професiйноi дiяльностi на сrIасному етапi;

- з'ясовано пiдходи турецьких i вiтчизняних науковцiв до визначення

cyTi базОвих поШIтъ та змiсry пiдготовки майбутнiх уrителiв-фiлологiв до
професiйноi дiяльностi у вищих навч€lльних закJIадах Туреччини;

- узагаJIьнено досвiд пiдготовки майбутнiх у^rителiв-фiлологiв до
професiйноi дiяльностi у вищих навч€tльних закJIадах Туреччини й

накреслити перспективи його творчого використання у педагогiчних зво
Украiни.

спрямоване

майбутнiх

HoBi факmа, odepMcaHi зdобувачем.

,ЩисертацiЯ Е. ш. МараклИ е порiвняЛьниМ дослiдженням, що
на виявлення цiнних iдей i позитиЕ

уrителiв-фiлологiв до професiйноi

навч€lльних закJIадах Республiки Туреччина та ik творче використаншI у
процесi реалiзацiт опП пiдготовки здобувачiв бакалаврського рiвня вищоi

освiти за спецiальностями 014 Середня ocBiTa (<Мова та лiтература

(англiйсЬка>) та 014 - СереднЯ ocBiTa (<YKpaiHcbкa мова та лiтературa>) в

закJIадах вищоi педагогiчноi освiти Украiни. Оцiнюючи найважливiшi

здобутки дисертацiйного дослiдження, варто вказати на насryпнi

резулътати, що мають вагому наукову новизну.

По-перше, цiнною, з точки зору педагогiки вищоi школи, е здiйснене

цiлiсне дослiдження проблеми пiдготовки майбутнiх уrителiв-фiлологiв до
професiйноi дiяльностi в Туреччинi.

по-друге, цiнними е розкритi пiдходи до визначення понrIття

кпidzоmовка лlайбуmнiх учumелiв-фiлолоziв do професiйноi diщbHocmi>

i позитивного досвilду пlдготовки

дlяльностl у вищlD(

cyTi

турецъкими (процес, що поеднуе три складники, пов'язанi мiж собою за



змiстом i способом реалiзацii - теоретиIIним, практичним i дослiдницьким,

що спрямованi на опанування здобувачами фаховими i життсвими

компетенцiями в KoHTeKcTi европейських вимог щодо якостi ocBiTHix посJцlт,

набуття здатностi виконувати рiзноаспектнi функцii вiдповiдно до

суспlльно-полiтичних, соцiально-економiчних чинникiв, кулътурних по,греб

краiЪи) та

навиЕIками,

мислення,

украшськими (процес опановуваннrI знаннrIми, умiннями,

розвиток професiйних i особистiсних якостей, творчого

формування мотивiв, потреб та професiйно-педагогiчних

впровадження нових ocBiTHix, педагогiчних такомпетентностеи задля

iнформаЦiйниХ технолоГiй у майбутнiй професiйнiй дiяльностi) У-rеними.
по-трете, цiнним е узаг€Lльнений турецький досвiд iз визначеноi

проблеми за такими напрямами: змiст, форми, методи пiдготовка майбутнiх

уrителiв-фiлологiв до професiйноi дiяльностi у вищих навч€tлъних закJIадах

Республiки туреччина; визначено особливостi пiдготовки майбутнiх

уrителiв-фiлологiв у Туреччинi (посилення практичноi пiдготовки

здобувачiв освiти шляхом упровадження в освiтнiй процес педагогiчноi

практики в школах-лабораторiях при вищих навч€uIьних заклад€ж засобами

вiдеозв'язку, зокрема на шкiльних уроках лiтератури; запровадженшI змiн в

освiтнiй процес професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв-фiлологiв на

засадах бiлiнгвалъного навчаннrI; додаткове складаннrI iспиту kpss пiсля

отриманшI дипломУ ДJIя працевлаштування в держаВНОIпry закладi освiти,

професiйна дiяльнiстъ у якому прирiвнюеться до державноi служби;

н€UIвнlстъ тьютора, який допомагае студентовi-фiлолоry у виборi й реаrriзацii
освiтньоi TpaeкTopii, супроводжуе його та пiдтримуе впродовж навчання).

Результатом Bcix дослiджень дисертантки стаJIо практичне визначення

перспективи творчого використання набутого досвiду у звпО Украiни
(посиленнrI пракТичноi пiдготовки здобУвачiв освiти шляхом упровадження
в освiтнiй процес педагогiчноi практики в школах-лабораторiях при вищих

навч€tльних закJIадах засобами вiдеозв'язку; пiдвищення вимог до

поглибленого вивченнrI iноземних мов (знання iноземноi мови краiЪ



европейського Союзу на piBHi В2); загrровадження змiн в освiтнiй процес

професiйноi пiдготовки майбутнiх rlителiв-фiлологiв (упровадження пiд

час лекцiй iгрових, iнтерактивних технологiй i прийомiв навчаннrI); активне

зчtлуIення студентiв та науково-педагогiчних працiвникiв до мiжнародного

обмiну досвiдом i стажування, фiнансова пiдтримка про|рам академiчноi

мобiльностi (Erasmus, Erasmu5*, Mevlana, FаrаЬi).

Сmупiнь обlРунmованосmi HayKoBtM поло}Iсень, вuсновкiв i

р е ком е н d а цi й, с ф о рмул ь о в ан l,tx у d а с ер m а цii.

Анапiз тексту дисертацii Е. Ш. Маракли, автореферату та змiсry

публiкацiй дисертантки дають пiдстави для висновку стосовно науковоi

достовiрнiсти викладених автором результатiв.,Щисертанткою опрацьовано

значний масив наукових джерел (312 наймеIIувань, iз них - 205 iноземними

мовами), на пiдставi розгляду яких сформульовано власне бачення

дослiджуваноi проблеми.

Обцрунтовшriсть наукових положень, висновкlв 1 рекомендацlи,

забезпечуеться н€Lлежною теоретичноюсформулъованих у дисертацiТ,

базою, фунтовним вивченням i критичним аналiзом наукових праць i,

загаJIом, не викJIикае cyMHiBy.

,Щисертантка використовуе в роботi загальнонауковi методи - аналiз,

синтез, узагальнення, класифiкацiю та аналогiю для характеристики

джерелъноi бази дослiджуваноi проблеми, висвiтлення рiвня if науковоi

розробленостi, уточнення cyTi базових понять. Значення для науки i

практики отриманих автором результатlв.

,Щисертацiйне дослiдженrrя Е. Ш. Маракли мiстить HoBi, ранiше не

захищенi HayKoBi положеннrI, а обЦрунтованi результати у сукупностi

розв'язують акту€lльну наукову пробJIеIчry.

Резулътати дослiдженнrl впроваджено в освiтнiй процес Харкiвського

нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г. С. Сковороди (довiдка

про впроваджен}uI J\Ъ01/10-619 вiд 06.10.2020 р.), ДFНЗ <<Переяслав-

Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iMeHi Григорiя



Сковородю> (довiдка про впровадження Jф898 вiд 30.10.2017 р.),

Харкiвський нацiональний унiверситет iMeHi В. Н. Каразiна (довiдка про

впровадженIuI J\b04l10 вiд 2|.|0.2020 р.).

Одержанi в процесi дослiдження данi та висновки можуть бути

Використанi для оновленнrI змiсту ОПП пiдготовки здобувачiв першого

(бакапаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю ОIIП пiдготовки

ЗДОбУвачiв першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальностями

014 - Середня ocBiTa (<<Мова та лiтература (англiйська>) та 014 - Середня

ocBiTa (<Украiнсъка мова та лiтературD); перегляду навч€Lлъних i робочих
навчаJIьних програм дисциплiн психологопедагогiчного цикJIу;

проф есiйно-орi ентованихнавч€lльно-методичних комплексlв

тощо.

Оцiнка змiсmу duсерmацii, ii завершенiсmь заzшпом.

ЩИсертацiя складасться зi встугry, двох роздiлiв, висновкiв, списку

використаних джерел до кожного роздiлу (З12 найменувань, iз них - 205

iНоземниМи Мовами). Загагrьний обсяг роботи становить 2Зб cTopiHoK, iз них

основного тексту |67 cTopiHoK. Робота iлюстрована 2 рисунками, 4

Таблицями ("а б cTopiHKax), мае б додаткiв (на32сторiнках).Роздiли

ДИСеРТацii логiчно завершенi, мiстять висновки, якi вiдповiдають змiсту та

поставленим завданням дослiдження.

,щисертантка на достатньому науковому piBHi обцрунтувала вибiр

ТеМи, iT актуальнiсть, визначила мету, завдання, об'ект, предмет, концепцiю,

МеТОДОлОгiчнi Й теоретичнi основи, арryментувЕtла використання обранrх

методiв дослiдження.

У першому роздiлi - <Теоретичнi питання пiдготовки майбугнiх

учителiв-фiлологiв до професiЙноi дiяльностi у вищих навчальних

ЗаКЛаДаХ РеспУблiки Туреччина)) - дисертантка глибоко проаналiзув€rла

СТаН ДослiджУваноi проблематики; досить вдаJIо визначила ocHoBHi напрями

РОЗрОблення проблеми пiдготовки майбутнiх уrителiв-фiлологiв до

ПрофесiЙноi дiяльностi у cBiToBoMy й вiтчизняному науковому дискурсi.

укJIаданнrI

дисциплiн



EMiHe Шевкетiвна обrрунтуваJIа, з чим ми погоджуемося, проблему вiдсутностi прачь,

якi б розкрЙва-тrи питання проблеми пiдготовки майбутнiх уrителiв-фiлологiв, у

процесi фаховоТ пiдготовки на першому (бакалrаврському) piBHi вищоi освiти. Як

позитивне слiд вiдзначити розкритi особливостi пiдготовки майбутнiх

1^rЙтелiв-фiлологiв до професiйноi дiяльностi. .Щисертанткою у результатi

iсторико-педагогiчного аналiзу проблеми визначено ocHoBHi етапи генезису

пiдготовки вчителiв-фiлологiв у Туреччинi.

майбутнiх учителiв-

форми i методи пiдготовки майбутнiх учителiв-фiлологiв на педагогiчних та

фiлологiчних факультетах Стамбулъського унiверситету, Унiверситету

Мармара (м. Стамбул), Унiверситету Айдин (м. Стамбул). Найбiлъшого

практичного значеннrI набувае

компаративний аналiз творчого

проведений авторкою Грунтовний

використання досвiду для пiдвищення

якостi пiдготовки маЙбутнiх уrителiв-фiлологiв в ЗВО Украiни, якi

НаВЧаЮТьСя За спеЦiалъностями 014 - Середня ocBiTa (<Мова та лiтература

(англiйсъка>>) та 014 - Середня ocBiTa (KYKpaiHcbKa мова та лiтераryрu).

виходячи з аналiзу основноi частини роботи, доходимо висновку,

мета в ходi виконання дослiдження була досягнута, а дисертацiя

завершеною науковою кв€lлiфiкацiйною працею.

Творчий задум авторки дисертацii доситъ чiтко виявляеться у Bcix

КОМПонентах iT наукового апарату: в обЦрунтуваннi акту€tльностi, визначеннi

МеТИ, ЗаВДань, об'екта, предметц теоретичних засад дослiдження. Звертае на

себе Уваry логiчно виправдана cTpyкTypoBaHicTb та послiдовнiсть викладу

змiсту дисертацiйноi роботи, яка повною мiрою вiдповiдае MeTi та

завданням проведеного дослiдження.

.Щисертацiйна робота Е. Ш. МаракJIи за cBoiM змiстом i формою €

завершеним самостlиним дослlдженням.

<<Щосвiд пiдготовки

дiяльностi у вищих навчальних закладах

що

е

[аскусiйнi полоаrcення mа заувансення do змiсmу dасерmацii.



У цiлому

дисертацiйноi

позитивно оцlнюючи наукове 1 практичне

роботи, висловимо деякi зауваження та

значеЕIIя

побажаrrrrя

дискусiйного характеру :

1. У першому роздiлi при ана.пiзi проблеми пiдготовки майбугнiх

у^rителiв-фiлологiв до професiйноi дiяльностi у вищих навчЕLльних закJIадЕIх

Республiки Туреччина було б доцiльним бiльш чiтко визначити ocHoBHi

пiдходи та розбiжностi у дослiдженнях украiЪських та турецьких уIених з

даноi проблематики, виrIвити групи дослiджень, ik ocHoBHi здобутки та

невирiшенi проблеми.

2. Узагальнена та систематизована Е. Ш. Маракли iнформацiя

стосовно етапiв генезису пiдготовки вчителiв-фiлологiв у Туреччинi, що

викJIадена в таблицi 2.1, сприйм€Lлася б краще, якщо б була схематиЕIно

представлено у виглядi моделi.

3. У TeKcTi дисертацii з€вначено, що на ocнoBi проведеного анагliзу

досвiду органiзацii освiтнього процесу пiдготовки майбутнiх уrителiв

фiлологiв на педагогiчних факультетах та факультетах соцiальноi освiти

Стамбульського унiверситету, Унiверситету Мармара (м. Стамбул),

Унiверситету Айдин (м. Стамбул) за ОIIП <Англiйська мова та лiтераryра>

та <<Турецъка мова та лiтературa>) надав пiдстави визначити, що здобувачi

освiти мають опаЕувати комунiкативною Jйовною компеmенmнiсmю, яка

мiстить TaKi компетенцii: мовну, соцiолiнгвiстичну та прагматичну.

,Щоцiльно було б деталъно iх охарактеризувати.

4. Упевненi, що дисертацiю прикрасив би rрунтовний аналiз переваг i

недолiкiв процесу пiдготовки майбутнiх уIlителiв-фiлологiв до професiйноi

дiяльностi у вищих навч€Illьних закJIадах Республiки Туреччина. Ще

обумовило б можпивiсть бiльш чiткого окреслення проблемного поля

дослlдженшI.

5. Вiдзначаючи високий piBeHb наукового апарату дисертацiйноi

роботи, водночас звертаемо уваry на доцiльнiсть укJIадання словника

турецьких TepMiHiB, який збагатив би, узагальнив та систематизував



11онятiйний апарат дисертацiйноi роботи в KoHTeKcTi проблеми пiдготовки

майбутнiх уrителiв_фiлологiв до професiйноi дiялъностi у вищих

навч€шьних закJIадах Республiки Туреччина. Робота виграла б якщо у нiй

для кращого сприйrrяття змiсry було б укладено перелiк умовних скороченЬ

та н€вв державних органiв, органiзацiй, мiжнародних проектiв, якi

використовуютъся у TeKcTi дослiдження.

6. Безумовною цiннiстю дослiдження е визначенi автором напрями

модернiзацii професiйноi пiдготовки майбутнiх уrителiв-фiлологiв в Украiнi

з урахуванням пiдготовки майбутнiх у вищих навчальних

Республiки Туреччина: Однак виникають певнi сумнiви

рекомендацii про <<замiну лекцiйноi форми навчанIuI

iнтерактивними технологiями навчаннrI>>. Лекцiя як унiкалъна форма впливу

iндивiдуальностi викJIадача на студентську аудиторiю, на нашу думку, не

мае втратити своеi значущостi. Типологiя ж сrIасних лекцiй розширилася

(iнтерактивнi, проблемнi i бiнарнi лекцii тощо). Тому конструктивним

вважаемо не вiдмову вiд лекцii, а вдосконаJIенн;I якостi кJIасичних та

розроблення сучасних фор, навчання.

Проте висловленi зауваження i побажання не знижують загальноi

високоt оцlнки проведеного дослlдженнrl.

Повноmа вuюлаdу основнuх рвульmаmiв duсерmацit в науковuх

BudaHHltx.

Основний змiст i результати дослiдження подано у достатнiй кiлькостi

наукових i навчальних публiкацiй (в 14 наукових працях, iз них: 4 cTaTTi

мiжнароднлuс перiодичних виданнях, б тез доповiдей у збiрниках матерiалiв

наукових конференцiй, 1 - методичнi рекомендацii.), що вiдповiдае чинним

вимогам щодо опублiкування результатiв дисертацiйного дослiдження на

здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На ocHoBi аналiзу змiсту публiкацiй Е. Ш. Маракли констатуемо, що

закJIадах

стосовно

iгровими,

HayKoBi положення, висновки та рекомендацiI, якi було отримано в



повнiстю вiдображають

Васновок про

основн1 положення дисертац11.

вidповidнiсmь duсерmацii BlL]woz&M кПоряdtу

для висновку

фiлологiв до

результатi проведеноi роботи, у друкованих працях викJIадено достатньо

повIIо.

Idенmuчнiсmь змiсmу авmорефераmу й ocHoBHlM полоilсень

dасерmацi:i.
' Сrрукrурна побудова, змiст, висновки, що викJIаденi в авторефератi,

пр uсу duсення н ау ко в uж сmу п eHiB >.

Аналiз дисертацii, автореферату та опублiкованих праць дае пiдстави

про т€, що дисертацiя <<Пiдготовка майбутнiх 1..rителiв-

дiяльностi у вищих навчuLпьних закlIадах

Республiки Туреччина) е завершеною, самостiйно виконаною науковою

працею, що мае вагоме теоретичне l прикJIадне значення, засJIуговус

позитивноТ оцiнки, вiдповiдае вимогам пп. 9, 11, |2, 13, 15 <<Порядку

присудженнlI наукових сryпенiв> (Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

24.07.20|3 р. Jф 567 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни М 656 вiд 19.08.2015 р.), а ii авторка - Маракли EMiHe

Шевкетiвна заслуговус присудження наукового ступеня кандидата

педагогiчних наук зi спецiальностi 13.00.04 * теорiя i методика професiйноi

освlти.
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