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ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію 

Семерні Оксани Миколаївни 
’’Формування методичної компетентності 

майбутніх учителів фізики в процесі практичних занять 
з методики навчання фізики”, 

подану до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання (фізика)

Дисертаційна робота Семерні Оксани Миколаївни присвячена 
проблемі формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики 
в процесі проведення практичних занять з методики навчання фізики. 
Створення передумов для формування конкурентоздатного вчителя, як 
творчої, ініціативної та активної особистості, зумовлюється необхідністю 
підготовки до професійної діяльності в умовах ринкових відносин. 
Впровадження в навчальний процес запропонованої авторкою нової 
педагогічної концепції дозволило забезпечити якість і результативність 
вищої освіти та створити передумови становлення високо-компетентністного 
фахівця даної галузі. Розроблена концепція розкриває напрями теорії 
управління пізнавальними процесами в аспектах дієвості та діяльності 
здобувачів вищої освіти.

У процесі проведення дослідження визначені психолого-педагогічні 
чинники формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики 
при проведенні практичних занять з методики навчання фізики. В 
дослідженні визначено теоретичні передумови впровадження навчально- 
методичних завдань диференційованого змісту для формування методичної 
компетентності майбутніх учителів фізики, показано характерні особливості 
дієвості та діяльності студентів під час виконання практичних завдань.

Авторка дисертаційної роботи вперше винайшла та описала 
педагогічну концепцію організації та проведення нетрадиційних практичних 
занять з методики навчання фізики у вищих закладах освіти за рівнями 
компетентністних кваліфікацій фахівця.

Слід відзначити, що актуальність дослідження О.М. Семерні вочевидь 
підсилюється низкою суперечностей, які чітко окреслені в дисертації та 
авторефераті. Це суперечності, які виникають між: потребою в якісній і 
результативній фізичній освіті та традиційному навчанні; потребою 
суспільства у компетентністному вчителеві фізики та традиційному підході в 
підготовці фахівця; потребою оновлення структури і змісту педагогічної 
вищої освіти в Україні в контексті практичного застосування теорії 
навчання.

У дисертації обґрунтовано, що розв’язання суперечностей потребує: 
створення нової педагогічної концепції методики навчання фізики у вищих 
закладах освіти за рівнями компетентністних кваліфікацій фахівця; 
удосконалення теорії та методики навчання фізики у педагогічній вищій 
школі; оновлення структури та змісту вищої освіти в Україні та розробки 
нових підходів до методики навчання шкільного курсу фізики.



2

Авторкою розглядаються теоретичні та практичні основи формування 
методичної компетентності майбутніх учителів фізики.

Актуальність дослідження О.М. Семерні підкреслюється тим, що 
дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи фізико- 
математичного факультету Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. Робота є складовою двох держбюджетних 
тем: «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутнього 
вчителя фізико-технологічного профілю» (номер державної реєстрації 
011311000488; з 2010 р. до 2015 р.) та «Управління процесами формування 
фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного 
профілю в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0110Ш02856; 
з 2007 р. до 2015 р.), які розробляв колектив кафедри методики викладання 
фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка), до якого належить авторка 
дисертації.

У дисертації обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, 
визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, концепцію, висвітлено наукову 
новизну й практичне значення, впровадження результатів дослідження та 
особистий внесок автора в роботах,опублікованих у співавторстві.

Результати дисертаційної роботи поетапно публікувалися в 70 
наукових працях, з яких: 2 монографії; 8 навчально-методичних посібників 
(два з яких мають грифи МОН України); 46 статей, з яких: 28 статей у 
фахових виданнях і 18 статей у закордонних та наукометричних виданнях; 
14 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

На підставі аналізу тексту дисертації та автореферату О.М. Семерні, 
опублікованих авторкою праць за результатами науково-дослідної роботи 
слід відзначити, що дисертаційна робота розкриває актуальну проблему 
формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі 
практичних занять з методики навчання фізики.

Дисертація О.М. Семерні складається з анотації, вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел.

Аналіз тексту дисертації дає змогу зробити висновок про те, що 
проведене дослідження і здобуті результати мають наукову новизну. Слід 
наголосити на цінності дослідницьких матеріалів, що мають практичну 
значимість.

У першому розділі -  “Психолого-педагогічні основи 
компетентністного підходу в навчанні майбутніх учителів фізики” -
дисертанткою проаналізовано актуальні проблеми теорії та методики 
навчання фізики у вищих педагогічних навчальних закладах; описано 
педагогічні основи компетентністного підходу до навчального процесу; 
визначено психологічні особливості формування особистості вчителя з 
високим рівнем компетентності; визначено взаємозв’язок теорії з практикою 
у формуванні методичної компетентності студента бакалавріату; 
охарактеризована навчальна діяльність студентів через категорію дієвості.

Детальний аналіз результатів теоретичних наукових напрацювань 
дозволив здійснити психолого-педагогічний, науково-методичний аналіз 
сучасного стану досліджень щодо проблеми компетентністного підходу в
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навчанні студентів з метою встановлення чинників, які сприяють 
формуванню методичної компетентності та з’ясуванню проблеми 
становлення результативного навчання.

Дисертанткою визначено основні недоліки реалізації і впровадження 
компетентнісного підходу в українську освіту, а саме: уточнення основних 
категорій компетентнісного підходу, засади їх логічного підпорядкування, 
співвідношення рівнів та обсягів ключових, галузевих, предметних 
компетенцій, їх подання в нормативних документах. Встановлено, що 
компетентнісних підхід в українській освіті потребує подальшого вивчення, і 
отже, існує необхідність створити нову модель результативно-діяльністної 
вищої педагогічної освіти.

Оксаною Миколаївною проведено аналіз науково-практичної 
діяльності наукової школи “Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації 
контролю навчальної діяльності” у Кам’янець-Подільському національному 
університеті імені Івана Огієнка, і встановлено, що ефективність результату 
в досягненні глобальної фізичної мети залежить від функцій прогнозування 
та планування управлінського процесу в освіті; дієвість результату в 
досягненні глобальної фізичної мети залежить від часткового (дискретного) 
керування, контролювання і коригування навчальною діяльністю здобувачів 
освіти.

У другому розділі -  “Інтерпретація методичної компетентності 
студентів з методики навчання фізики” -  обґрунтовано основні поняття, 
явища, процеси і технології дієвості в навчанні майбутнього вчителя фізики.

Дисертанткою з’ясовано, що дієвість навчання фахівця педагогічного 
спрямування ’’Фізика*” реалізує результативність фізичної освіти через 
спеціальні властивості: виявлення в дії професійних знань, вироблення 
власного стилю фахової діяльності, звички до навчання впродовж життя. 
Доведено, що дієвість навчання майбутнього вчителя фізики визначається 
через використання диференційованих технологічних прийомів: 
споглядання, наслідування, спостереження, повного володіння методологією 
здобування знань, “навчання запам’ятовуванню”, інформаційного 
орієнтування, формулювання проблеми.

Авторкою розроблено та сформульовано методологічні основи 
представлення результатів пізнавальної (пошукової, практично-дослідної) 
діяльності студентів у навчанні фізики та методики її навчання і показано, 
що планування професійних дій націлює на організованість, 
результативність і цілеспрямованість процесу засвоєння нормативних 
дисциплін фахової підготовки.

Оксана Миколаївна Семерня доводить, що формування методичної 
компетентності майбутнього вчителя фізики відбувається через вияв у дії 
професійних знань.

Визначено, що систематизований підбір навчально-методичних 
завдань спрямованих на формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя фізики виявляє: якість фізичної освіти через вимірники
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якості методичних знань фахівця; результативність якісної фізичної освіти 
— через використання прийомів дієвості у процесі відтворення цих завдань 
студентами.

Семерня О.М. довела, що формування особистісних якостей як на 
раціональному, так і на почуттєвому рівнях відбувається за умови, коли 
реальним психофізіологічним новоутворенням передує усвідомлення мети 
навчання та активна дія (на цій основі) індивіда, спрямована на конкретні 
перетворення та дослідження об’єкта пізнання.

Третій розділ -  “Методичне забезпечення практичних занять з 
методики навчання фізики” -  присвячено виявленню взаємозв’язку між 
теорією й практикою формування методичної компетентності майбутніх 
фахівців. Дисертанткою доведено, що з першого семестру навчання в 
університеті за напрямком підготовки “Фізика*” студенти повинні вчитися 
застосовувати фізичні знання, отримані з шкільного курсу фізики у 
практичній діяльності, з подальшою проекцією в спеціально-методичні 
знання.

У дисертаційній роботі авторкою доведено, що виконання професійно 
спрямованих навчально-методичних завдань з методики навчання фізики, 
формують у студентів навички спілкування з аудиторією, виконувати роль і 
функції вчителя, долати побоювання перед учнями при проведенні уроків з 
фізики, створювати атмосферу безпримусової фахової гри. Такий підхід 
сприяє формуванню методичної компетентності майбутнього вчителя фізики 
на практичних заняттях з дисципліни “Методика навчання фізики”.

Оксана Миколаївна справедливо наголошує, що проведення 
узагальнюючих практичних занять у вигляді звітних наукових студентських 
конференцій, участь студентства у всеукраїнських і міжнародних науково- 
практичних конференціях з теорії та методики навчання фізики формує 
методичну компетентність майбутнього вчителя фізики.

Матеріал розділу апробовано в публікаціях в навчальних закладів 
України, країнах середньо азіатської співдружності, Західної Європи, 
Мексиці.

У четвертому розділі -  “Впровадження методичних засад 
формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в 
процесі практичних занять з методики навчання фізики” — уперше 
описано нову концепцію формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя фізики у процесі проведення практичних занять з 
методики навчання фізики з використанням навчально-методичного 
комплексу “Педагогічна вища освіта: методика навчання фізики”.

За допомогою технологічних прийомів дієвості та представлення 
результатів пошуково-дослідної діяльності проілюстровано особливості 
вивчення дисципліни “Вибрані питання шкільного курсу фізики” студентами 
першого курсу напряму підготовки “Фізика*”.

Експериментально перевірено, що принцип динамічного балансу 
раціонально-логічного й чуттєво-емоційного в сприйнятті та засвоєнні
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навчального матеріалу, покладений в основу навчання, сприяє формуванню 
у студентів особливого стилю педагогічної діяльності. Результати 
апробовані на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських 
науково-методичних конференцій і впроваджені в навчальний процес 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладів (Україна, Білорусь, Молдова, 
Мексика).

У п’ятому розділі -  “Експериментальне дослідження сформованості 
методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в процесі 
практичних занять з методики навчання фізики” -  обґрунтовано вибір 
експериментальних методів дослідження та методів опрацювання отриманих 
результатів з метою збільшення їх інформативності; подано результати 
аналізу здобутих експериментальним шляхом даних їх статистичного 
опрацювання.

Необхідно відзначити, що експеримент, який тривав з 2012 р. по 2017 
р., проводився в кілька етапів: підготовчий, констатувальний, пошуковий, 
формувальний і контрольний. До експерименту була залучена достатня 
кількість учасників освітніх процесів для забезпечення репрезентативної 
вибірки. Статистична обробка результатів дослідження дає можливість 
зробити висновок про суттєві розходження даних, отриманих у контрольній 
та експериментальній групах студентів.

У розділі сформульовані основні висновки та рекомендації щодо 
впровадження нетрадиційних практичних занять з методики навчання фізики 
в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики, визначено 
перспективи подальших досліджень означеної проблеми.

Зміст дисертаційної роботи О.М. Семерні дозволяє кваліфікувати 
запропонований комплекс навчально-методичного забезпечення
орієнтованого на поглиблення знань студентів з фізики та формування 
методичної компетентності майбутніх учителів під час практичних занять з 
методики навчання фізики як теоретичне узагальнення досліджень автора. 
Робота спрямована та розв’язання важливої наукової проблеми в галузі 
теорії та методики навчання фізики. Наукова робота є завершеним 
самостійним дослідженням, що містить наукові положення, має теоретичне і 
практичне значення.

Аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив 
ефективність розробленого навчально-методичного забезпечення,
орієнованого на поглиблення знань з фізики та формування методичної 
компетентності майбутніх учителів під час практичних занять з методики 
навчання фізики.

На основі здійсненої експертизи, доходимо таких висновків:
1. Подана до захисту дисертація О.М. Семерні свідчить про належну 

наукову компетентність автора, його вміння вирішувати актуальні проблеми 
професійної освіти та успішно працювати над її здійсненням;

2. Наукову новизну дослідження становлять запропонована концепція 
формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі
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практичних занять з методики навчання фізики в контексті 
компетентністного та інтеграційного підходів; теоретичні засади створення 
навчального і методичного забезпечення навчально-методичного комплексу 
“Педагогічна вища освіта: методика навчання фізики”, розробленого 
відповідно до інноваційної моделі вчителя фізики в умовах запровадження 
компетентністного підходу, а саме: навчальних посібників “Дидактичне 
забезпечення практичних занять з курсу “Методика навчання фізики” 
(загальні питання)”, “Практичні заняття з МНФ в основній школі”, 
“Практичні заняття з МНФ у старшій школі”.

3. Удосконалено теорію та методику навчання фізики у педагогічній 
вищій школі і досліджено новий ефект компетентністного підходу.

4. Знайшли подальшого розвитку методичні підходи до структури і 
змісту педагогічної вищої освіти в Україні та нової концепції якісно- 
результативного навчання шкільного курсу фізики й методики її навчання.

Як і будь-яка наукова робота, дисертація Оксани Миколаївни Семерні 
не позбавлена окремих дискусійних моментів, що спонукають опонента до 
висловлення певних міркувань та побажань.

1. У вступі при визначенні предмета дослідження (С. 32, 33) авторка 
звертає увагу на те, що реалізація змісту діяльністного компонента 
освітнього стандарту підготовки майбутніх учителів здійснюється з 
використанням інтегрованого підходу, який не знайшов належного розгляду 
в дисертації.

2. У вступі, на погляд опонента, не зайвим було б описати основні 
положення, що виносяться на захист та вказати вірогідність результатів 
наукового дослідження.

3. У тексті дисертації достатньо досконало розглядаються 
етнопсихологічні особливості особистості (О.В. Савіна, Л.М. Співак) (С. 67, 
68) та рекомендації «Незалежність, дієвість та роль суддів» (С. 76), однак не 
достатньо зрозуміло яке відношення до теми дослідження мають ці джерела.

4. З тексту дисертації не завжди зрозуміло вживання (використання) 
деяких термінів та понять, які потребують пояснення в контексті теми 
наукового дослідження. Наприклад: поняття «глобальна фізична мета» (С. 
111); термін «модуляція» (С. 172); «модулятор» (С. 174) та інши.

5. Дещо дискусійною виглядає тематика самостійної роботи студентів 
(С. 134, табл.. 2.13) з дисципліни «Вибрані питання шкільного курсу 
фізики». При цьому авторка вказує на кількість годин (С. 133), що 
відводиться на самостійну роботу з посиланням на табл.. 2.13, однак у цій 
таблиці взагалі навчальні години відсутні.

6. У розділі 5 дисертаційної роботи ретельно аналізується організація 
та проведення педагогічного експерименту, наводиться класифікація методів 
педагогічних досліджень (С. 311-312). При відсутності посилань на джерела 
інформації не зрозуміло чи це є напрацювання авторка.

7. Дисертація не позбавлена мовних, стилістичних, а також деяких 
технічних помилок.
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Обсяг і зміст дисертації показує, що робота є самостійним дослідженням, 

виконана на високому науковому рівні, і свідчить про наукову і професійну 
зрілість авторки.

Висновки про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Таким чином, на підставі вищеозначеного вважаємо, що подана 

дисертаційна робота має теоретичне і практичне значення. Ретельний аналіз 
дисертації, автореферату та опублікованих наукових праць Семерні О.М. дає 
змогу зробити загальний висновок, що на підставі виконаних досліджень і 
розробок авторкою здійснено розв’язання важливої теоретичної і практичної 
проблеми формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики 
в процесі проведення практичних занять з методики навчання фізики.

Дисертаційна робота Семерні Оксани Миколаївни “Формування 
методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі 
практичних занять з методики навчання фізики” -  завершена наукова 
праця, що має теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника» затвердженого Кабінетом Міністрів 
України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор -  Семерня 
Оксана Миколаївна -  заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 -  теорія та методика 
навчання (фізика).
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