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ВІДГУК 
на кандидатську дисертацію Калачової Людмили Володимирівни 

на тему «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної 
освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання», 

що подана до захисту на вченій раді Д 26.133.06 

Дисертація Калачової Людмили Володимирівни «Підготовка викладачів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування 
аудіовізуальних засобів навчання» присвячена дослідженню методичних 
засад підвищення кваліфікації викладачів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти (111110) в умовах гуманітаризації та гуманізації вищої 
школи. 

Ураховуючи те, що сучасні процеси державотворення тісно пов'язані зі 
стратегічним підходом до неперервної освіти, її соціальну значущість, 
динаміку розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 
аудіовізуальних засобів навчання, а також відсутністю вищих навчальних 
закладів, що здійснюють підготовку викладачів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання 
(АВЗН) без відриву викладачів від професійно-педагогічної діяльності, 
можна вітати дисертантку з вдало обраною темою. Актуальність дисертації 
ще й в тому, що Калачова Людмила Володимирівна вперше обґрунтувала 
структуру готовності викладачів інститутів післядипломної педагогічної 
освіти до застосування АВЗН; розробила методику створення дидактичного 
матеріалу із застосуванням АВЗН для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації; детально розкрила сутність і зміст понять «аудіовізуальні 
засоби навчання», «готовність викладача до застосування аудіовізуальних 
засобів навчання»; удосконалила алгоритм використання аудіовізуальних 
засобів навчання з метою підвищення ефективності освітнього процесу; 



надала класифікацію аудіовізуальних засобів навчання. У дослідженні 
набули подальшого розвитку положення про вдосконалення процесу 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 
застосування аудіовізуальних засобів навчання під час дистанційного 
навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (с. 13). 

Можна передбачити, що розробленою методикою підготовки 
дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання 
будуть користуватися викладачі дистанційного курсу «Підготовка викладачів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування 
аудіовізуальних засобів навчання» у закладах післядипломної педагогічної 
освіти. 

У процесі дослідження Калачова Людмила Володимирівна використала 
комплекс теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, класифікацію, 
систематизацію), емпіричних (спостереження за впровадженням викладачами 
засобів навчання в процес підвищення кваліфікації слухачів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, узагальнення передового вітчизняного і 
світового досвіду, експертне оцінювання, анкетування, моделювання, аналіз 
планів, програм курсів підвищення кваліфікації, педагогічний експеримент) і 
статистичних (математично-теоретичне оцінювання результатів дослідження, 
комп'ютерне опрацювання даних педагогічного експерименту) методів. 
Унаслідок аналізу структуру готовності викладача інституту післядипломної 
педагогічної освіти дисертантка виділила чотири основні компоненти: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний. 
Безперечно, ці компоненти є визначальними щодо критеріїв сформованості 
готовності викладача до застосування АВЗН: мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний і рефлексивний. 

У процесі дослідження розроблено методику створення дидактичного 
матеріалу із застосуванням АВЗН, що реалізується поетапно: здійснюється 
аналіз цілей, добір найоптимальніших типів занять, розроблення змісту 
підготовки; проектування - вибір виду аудіовізуального засобу, що 
використовується, відповідно до його класифікації за призначенням; добір 
навчальних матеріалів; підготовка програмного, матеріально-технічного 
забезпечення; створення первинного дидактичного матеріалу; застосування в 
освітньому процесі; оцінювання і коригування дидактичного матеріалу та 
результатів його застосування за визначеними критеріями; виявлення 
необхідних змін для підвищення ефективності його застосування включення 
дидактичного засобу в навчальний процес. 

У роботі вдало, ґрунтовно побудовано констатувальний експеримент, 
що є серією зрізів, під час якого дисертанткою зібрано дані від 184 осіб. Цей 



експеримент дав змогу Калачовій Людмилі Володимирівні визначити три 
рівні (високий, середній, низький) готовності викладачів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів 
навчання, а також моделювання процесу поетапного її формування 
(організаційно-діяльнісний, навчально-процесуальний, аналітично-
рефлексивний). На основі аналізу результатів констатувального етапу 
експерименту зроблено висновок про якісні зміни в рівнях готовності 
викладачів до застосування аудіовізуальних засобів навчання в науково-
професійній діяльності. Дисертантка розробляє організаційно-методичну 
систему завдань, що сприяють досягненню викладачами інститутів 
післядипломної педагогічної освіти більшого рівня готовності до 
застосування АВЗН. Нарешті, у роботі здійснено експериментальну 
перевірку та проаналізовано її результати й узагальнено їх у шести таблицях, 
унаочнено 12 рисунками і діаграмами. 

Як результат цієї роботи, у дисертації сформульовано цілі, визначено 
зміст навчального матеріалу, відібрано ефективні методи і прийоми, обрано 
форми контролю для кожного з етапів, серед яких тестування, самоаналіз, 
«прихований контроль», взаємоконтроль, розв'язування ситуативних, 
професійно орієнтованих завдань. 

Дисертантка експериментально доводить, що найбільш обґрунтованою 
формою навчання викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти 
без відриву від виробництва можна вважати очно-дистанційну, що має низку 
переваг для слухачів, а саме: можливості вибору індивідуальної траєкторії 
навчання, темпу, тривалості та багаторазового звернення до теоретичних 
матеріалів; консультації з викладачем у зручний час, взаємодія з іншими 
слухачами курсу в синхронному та асинхронному режимах. Разом із тим, 
автор дослідження додає, що при достатньому рівні ІКТ-компетентності 
слухачів і високій мотивації, самодисципліні можна також використовувати 
дистанційну форму навчання. 

У висновках сформульовано основні результати дослідження. Тут автор 
робить вдалу спробу узагальнення методів, прийомів підготовки викладачів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування АВЗН. 

Робота Калачової Людмили Володимирівни має відповідну, глибоко 
продуману структуру. Окрім вступу, в якому наявні всі необхідні реквізити 
(актуальність і мета дослідження, наукова новизна роботи, джерела 
дослідження, теоретичне й практичне значення роботи, апробація 
дослідження) є висновки. Дисертація містить ще два підрозділи: «Підготовка 
викладача інституту післядипломної педагогічної освіти до застосування 
аудіовізуальних засобів навчання як педагогічна проблема» і «Педагогічна 



технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної 
освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання». Моделюючи 
процес поетапної підготовки викладачів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти до застосування АВЗН, описуючи хід і зміст 
формувального експерименту та аналізуючи результати експериментальної 
роботи, дисертантка виявила себе як сформований науковець, здатний 
аргументувати узагальнення, творчо підійшла до проблеми вдосконалення 
процесу підготовленості викладачів до застосування сучасних, зокрема 
аудіовізуальних засобів навчання. 

Відзначаючи високий науковий рівень дисертації, ми хотіли б висловити 
окремі міркування, що, на нашу думку, поліпшили б якість роботи: 

1. Аналізуючи показники та рівні сформованості когнітивного критерію 
готовності викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти 
до використання АВЗН автор виділяє показник «методика створення 
та використання аудіовізуальних засобів навчання», проте в описі 
кожного з рівнів термін «створення» відсутній. 

2. Автор дисертаційного дослідження Калачова Л. В. виокремлює ролі 
викладача: тьютор, фасілітатор, консультант (модератор) (с. 44). У 
той же час більшість дослідників виділяє ще одну з ролей викладача 
- коуч (викладач, який сприяє людині в досягненні її життєвих цілей, 
розвитку та успіху). 

3. Уважаємо, що андрогогічні принципи (с. 103 ), наведені автором на 
ріс. 2.1, що унаочнює педагогічну технологію підготовки викладачів 
ІППО до застосування АВЗН не повною мірою (елективність, 
рефлексивність, затребуваність результатів навчання практичною 
діяльність, системність тощо). 

4. Калачова Л. В. при формулюванні основних завдань підготовки 
викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до 
використання аудіовізуальних засобів навчання (с. 105) спирається на 
поняття «професійна діяльність викладачів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти», проте в роботі не наводить визначення цієї 
дефініції. 

5. Автор дисертаційного дослідження Калачова Л. В. виключила з 
основних напрямів здійснення підготовки викладачів інститутів 
післядипломної педагогічної освіти до використання АВЗН (с. 106) 
самоосвіту, що, на наш погляд, є одним із ключових елементів у 
підготовці викладачів даної категорії. 

6. Калачова Л. В. оперує поняттями «низький» і «достатній рівень 
володіння інформаційно-комунікаційними технологіями» (с. 108) для 



визначення вимог щодо успішного навчання викладачів під час 
проходження спецкурсу «Методика використання аудіовізуальних 
засобів у дистанційному навчанні», проте не надає в роботі їх 
тлумачення. 

7. Якщо викладач створює відеосюжет, що містить презентаційний 
матеріал, то, на нашу думку, першими варто поставити запитання: 
- З якою метою створюватиметься відеосюжет (навчання, 

ознайомлення, презентація, закріплення тощо)? 
- На яку категорію слухачів розраховано даний відеосюжет? 
Ми погоджуємося із запитаннями, що ставить Калачова Л. В. (с. 125). 

Однак наведені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки, 
на яку заслуговує рецензована дисертація. Робота Калачової Людмили 
Володимирівни має теоретичне і практичне значення. Завдяки таким роботам 
методика постає як наука зі своїми методами, ідеологією та методологією. 

Таким чином, і за важливістю поставлених завдань, і за тим внеском, що 
робить ця дисертація в загальний стан української педагогіки, і за тією 
перспективою, яку вона відкриває для майбутніх дослідників, дисертація 
Калачової Людмили Володимирівни «Підготовка викладачів інститутів 
післядипломної педагогічної діяльності до застосування аудіовізуальних 
засобів навчання» цілком заслуговує на те, аби рекомендувати 
спеціалізованій раді Д 26. 133.06 присудити її авторці науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук за спеціальності 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти. 

Автореферат і сім публікацій із теми дисертації Калачової Людмили 
Володимирівни повністю відповідають основним спостереженням, 
узагальненням і висновкам, зробленим у поданому для захисту дослідження. 

05.11.2015 

А.Б. Веліховська 

Н.П. Хрущ 


