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Сучасний стан розвитку украТнського суспiльства та його надзвичайно

важливоТ складовоТ - освiти, актуалiзуе проблему професiйноТ пiдготовки

маЙбутнiх учителiв математики, як у теоретичному, так i практичному ceHci.

Актуалънiсть теоретичного аспекту викликана недостатнiм обцрунтуванням цiсТ

проблеми вiдповiдно до сучасних вимог технологiзацii освiтнього процесу.

Праксеологiчний аспект актуальностi працi стосусться передусiм необхiдностi

ре€tльного запровадження теоретичних гIошукiв у профiльнi школи УкраIни,

яка робить потужнi кроки на шляху свроiнтеграцiТ. Безумовно, що тут нагально

необхiдним € практичне створення умов для реалiзацii творчих та

iнтелектуаlrьних запитiв пiдростаючого поколiння; удоскон€tлення системи

виявлення та пiдтримки iнтелектуаJIьно обдарованих, здатних до HayKoBoi

творчостi школярiв; ix caMoocBiTa та самовдосконапення; пiдготовка до вступу

у заклади вищоТ освiти; формування базових дослlдницьких компетентностей у

процесi навчаJIьно-пошуковоi, експериментальноТ, науково-дослiдницькоi,

дослiдницько-конструкторськоi та винахiдницькоi дiяльностi; розвиток

iнтелектуалъноi, високоосвiченоI, соцiально активноi та нацiонально свiдомоТ

особистостi тощо. Технологiзацiя освiтнього процесу в умовах профiльноТ

школи мае забезпечуватися якiсною професiйною пiдготовкою майбутнiх

учителiв математики, оскiльки математична пiдготовка е фундаментыIьною

основою формування новоТ генерацii фахiвцiв рiзних галузей наук i народного

господарства.



н ау ко в а н о в uз н а о d ер uс ан uх р езул ь mа mi в D о сл i d erc ен ня

науковий апарат дослiдження А. Рудик вiдповiдае вимогам до такого

роду робiт i е самодостатнiм для розв'язання Bcix поставлених завдань.
окреслених дисертанткою. HaToMicTb вважаемо, що варто було б сформулювати
методолОгtчнi засадИ дослiдження, а не обмежуватися лише однiсю iз iT

складових - методами.

На ocHoBi аналiзу змiсту дисертацiйного дослiдження можна
стверджУвати' що А. Рудик отрим€ша суттевУ науковУ новизну' сформулЮВала

висновки, здiйснила узаг€шьнення, якi с вартiсними для педагогiчноТ науки i

практики. Головна суть отриманих результатiв дослiдження полягас в тому, що
на ocHoBi системногО аналiзУ проблеми пiдготовки майбутнiх учителiв
математики до технологiзацii освiтнього процесу в умовах профiльнот школи
вперu,lе:

- розроблено модель пiдготовки майбутнiх учителiв математики до
технологiзацiт освiтнього процесу в умовах профiльноi школи; обцрунтовано

структуру готовностi вчителя до визначеного напряму дiяльностi, компонегiти,
критерiI оцiнкИ та piBHi сформованостi; визначено органiзацiйно-педагогiчнi

умови пlдготовки майбутнiх учителiв математики, що забезпечують
ефективНiсть досЛiджуванОго процесу (створення вiдповiдного iнформацiйно-
освlтнього середовища у Зво; забезпечення iнтеграцii освiтнього процесу в

]умовах магtстерськоi пiдготовки i профiльнот школи; запровадження
iнновацiйного про|рамного i наочного забезпечення освiтнього процесу;
iнформацiйне t технiчне забезпечення експериментального навчання;
здiйсненнЯ ефективногО монiторинry результативностi навчання в умоЬах
технологiзацii освiтнього процесу; забезпечення високого рiвня iнформацiйнот
компетеНтностi майбутнього вчителя математики). KpiM цього, уdосконал,ено
змiст, форми та методи професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв математики

0
,/v

до технологiзацii освiтнъого процесу в умовах профiльноi школи та iH.
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положення,

школа) та i".), якi виконують певну методологiчну роль та представлено

результати порiвняльного аналiзу проблеми технологiзацiт освiтнього процесу в

закладах вищот педагогiчноi освiти Укратни та зарубiжних краiъ. HaToMicTb

зазначимо, що перший роздiл дещо переобтяжений описовiстю визначень

TepMiHiB, iх варто було б подати у бiльш стислому BapiaHTi.

технологiзацiю освiтнього процесу У зво авторкою визначено як

узгодження цiлей, форм, методiв, прийомiв, засобiв та технологiй пiдготовки

майбутнiх учителiв до реалiзацii педагогiчнот дiяльностi, що визначаеться

чiткиМ окресленням if мети i прикiнцевих результатiв (формування вiдповiдноТ

професiйнот готовностi), розподiлу освiтнього процесу на визначенi

компонеНти з чiткою орiентацiею на органiзацiю навч€UIьноТ дiяльностi учнiв в

умовах профiльноi школи з широким використанням IKT.

KPiM ТОГО, ТеХНОлогiзацiю освiтнього процесу в умовах профiльноi шкЬли

визначено як ефективне забезпечення засвоення знань з урахуванням реаJIьних
пiзнавальних можливостей учнiв, вибору форr, методiв, засобiв та

органiзацiйних форrи ocBiTHboi дiяльностi, що сприяють диференцiацii ocBiT1l, ii

i

дозволяс стверджувати, що HayKoBiдисертацiйноi роботи

висновки i рекомендацiТ, сформульованi А. в. Рудик

дисертацiйнiй роботi с об'сктивними, достатньо обrрунтованими, теоретично та

експеримент€IIIьно пiдтвердженими.
]

ОпрацюВання значного обсяry наукових джерел (4зб найменувань, iз них

85 iноземними мовами) засвiдчус здiйснений системний аналiз науково-

практичноi проблеми, зрiлiсть дисертантки як сучасного науковця.

Оцiнка з.шiсmу, завершеносmi duсерmацii

рвульmаmu
1 .На належному науковому piBHi проана_rriзовано

(<професiйна пiдготовка>, (технологiзацiя освiтнього процесу), кпрофiльна

пlа Il Hauoulbl.ll суmпrcвi

ключовi поняття дослiдження

/)
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ПеРСПеКТИВНИХ ocBiтHix iнновацiЙ як системи цiлiсних вiдносин,
]КОНКРеТиЗУеться в основних напрямах цiлiсного розвитку людини (фiзичного,

психiчного, емоцiйного, iнтелектуаJIьного, мор€uIьного, iнформацiйного,

практичного, комунiкативного). ]

ПОЗИТИвниМ, на наш погляд, тут е те, що дисертантка наJIежним чи*ом
]

ЗаСТОСОВУе аНаЛiтико-критичниЙ, системниЙ та функцiональний пiдходи,,що

HTeKcTi сучасноi

освiти: вiтчизняноТ i зарубiжноi.

2.ВаРТiСНиМ е i те, що дисертанткою грунтовно аналiзуються питання

НОВОТ ПРОфiльноТ школи. Профiльна школа визначаеться як iнстиryцiйна форма

реалiзацii профiльного навчання, Що передбачас створення умов для

ВРаХУВаННя Й розвитку навч€lJIьно-пiзнавальних i професiйних iHTepeciB,

НаХИЛiВ, ЗДiбностеЙ i потреб учнiв старшоТ школи в процесi ixHboi

ЗаГ.LПЬНООсвiтньоi пiдготовки, що сприяе ix професiйнiй орiентацiI. Авторкою

СЛУШНО ВИОКРеМЛюЮться рiзнi muпu закладiв освiти, де здiЙснюеться профiл,ьне

НаВЧаННЯ. Що ж стосуеться професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв
МаТеМаТИки До технологiзацii освiтнього процесу в умовах профiльноТ школи,

ТО ВОна Визначена дисертанткою як вдоскон€Lлений iнтегрований освiтнiй

ПРОЦеС, що поеднуе застосування традицiйних та iнновацiйних ocBiTHix

технологiй, проектуВаннЯ Й запроваДження навч€шьних KypciB тощо. Ще

ЗабеЗпечУс реалiзацiю фахових компетенцiй у ходi здiйснення майбутЁьоТ

педагогiчноТ дiяльностi. HaToMicTb саме туТ дисертантцi варто було

проаналiзувати не лише суто фаховi компетенцiт, а дослiдити ik зв'язок iз

компетенцiя ми особистiсного плану.

З. БезумОвно цiнНiсниМ аспектоМ предстаВленоi працi е те, що А. Руfiик

На ocHoBi аналiзу вiтчизняного та зарубiжного досвiду технологiзацiТ

освiтнього процесу в унiверситетськiй ocBiTi та профiльних школах, окреслюе

ocHoBHi напрями його реалiзацii: компетентнiсно opieHToBaHe навчання

(АВСТРiЯ, Болгарiя, Великобританiя, Iталiя, Кiпр, Нiмеччина, Норвегiя 1 та
l

It,l



ЧеХiЯ')' ПОСИЛеННЯ РОЛi IKT (Використання та розробку програм динамiчнотматематики' викорисТаннЯ хмарниХ технологiй навчання унiверситетиВеликобританii, {aHii, Iспанii, Кiпру, Нiдерландiв, Нiмеччини, Норвегii,PyMyHii, Словаччини, lllвейцарii, Угорщини та Малъти); актуалiзапiюiнтеграцiйниХ процесiВ В ocBiTi, активiзацiЯ навчалъноi дiялъностi учнiв(засобом використання дослiдницъких методiв, довiдково-орiентованогоНаВЧаННЯ УНiВеРСИТеТИ ABcTPii, Великобританiт, EcToHii, кiпру, Iзраiлю,IСПаНii, ПОРТУГаЛii, Нiдерландiв, Францii, угорщини та швецii); посиленняiндивiдуалiзацii та диференцiацii у навчаннi, змiну ролi вчителя математики уНаВЧ€lJIЪНОМУ ПРОЦеСi (АВСТРаЛiЯ, Китай, Великобр итанiя, Iзраiль, корея,Сiнгапур, CIIIA), На ocHoBi аналiзу лосвiду органiзацii освiтнього процесуПРОфiЛЬНИХ ШКiЛ ВИЗНаЧеНО, Що домiнуютъ школи з однiею iз форм органiзацiiПРОфiЛЪНОГО НаВЧаННЯ ВiДПОВiдно до дослiдницъко-експерименталъного
напряму (Пiвденна Корея, Японiя, Австралiя, Нiдерланди). Акцентовано уваryна дослiдницъкУ спрямованiсть навчання математики в умовах профiльноТШКОЛИ' ЩО СВО€Ю ЧеРГОЮ ЗУМОВлюс якiсно новий формат вдоскон€lJIенняпрофесiЙноi пiдгОтовкИ майбутнiх учителiв математики, якийзабезпечуватиме

Н'LЛеЖНИЙ РiВеНЪ ix ПРОфеСiйНОi Готовностi до технологiзацii освiтнъого процесуу профiлъних школах, потребуе модернiзацii iT змiсту i структури,упровадження обгрунтованоi методологiт iнновацiйноi спрямованостi, форм iзасобiв навчання.

4, Виходячи з теми, мети i завданъ дослiдження дисертанткоюобlрунтовано модель професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв математикидо технологiзацii освiтнъого процесу у профiлънiй школi, схарактеризованозмiст' форми та методи пiдготовки майбутнiх учителiв математики' увiповiдному напрямi.

ОбЦРУНТОВаНО ЗНаЧУщiстъ у процесi професiйноi пiдготовки майбутнiх
УЧИТеЛiВ ДО ТеХНОЛОГiЗаЦii освiтнього процесу у профiлънiй школi навчальнuхплаmфорл,t длЯ дистанцiйного доступу (ClassToo's, РurроzеGаmе, Quiziet,MasterTest, Online Test Pad, Kahoot, ClassMaker тощо), що забезпечуютъ набуттяВЛаСНОГО СУб'еКТНОГО СПОСОбУ ix освоення та реалiзацii в майбутнi; Й;;;

с



дlяльностl, а також здiйснення ефективного управлiння ocBiTHiM процесом у
закладi вищоi освiти

Визначено роль i значення рiзних
технологiзацiю освiтнього процесу в ходi
програмнl продукти ((Authoriпg Packages) СМ8, системи управлiння навчанням
(кпоwlеdgе Мапаgеmепt systems(kMs), системи управлiння контентом
(навчальним напоВненням) та систеМи управлiння знаннями (CLMS - Сопtепt
Lеаrпiпg Мапаgеmепt system). Наведено приклади найбiльш популярних
технологlчних платформ, якi використовують i iнформацiйному середовиrцi в
системl математИчноТ освiтИ сучасного cBiTy (EdX, Соursеrа, Prometeus, EdEra
тощо).

ДО ОСНОВНИХ ШЛЯХiВ модернiзацii пiдготовки майбутнiх учителiв
математики до технологiзацiт освiтнього процесу в умовах профiльнот школи
вiднесено: використання <<кейс-технологiй>>, застосування Off-line - технологii
M-Learning технологiТ), ТV-технологiТ, Iнтернет-технологiт (On-line
навчання); хмарних технологiй (cloud computing) тощо). ]

Визначено органiзацiйно-педагогiчнi умови професiйноi пiдготовки
майбутнiх учителiв математики до технологiзацii освiтнього процесу в умовах
профiльноi школи у закладах вищоi освiти: створення вiдповiдного
iнформацiйно-освiтнього середовища у Зво; забезпечення iнтеграцii освiтнього
процесу в умовах магiстерськоi пiдготовки i профiльнот школи; запровадження
iнновацiйного програмного i наочного забезпечення освiтнього процесу;
iнформацiйне i технiчне забезпечення експеримент€lJIьного навчання:
здiйснення ефективного монiторинry результативностi навчання в умовах

компетентностi майбутнього вчителя математики.

ОбrрунтУванО й розробленО моделЬ професiйноI пiдготовки майбутнiх
учителiв математики до технологiзацii освiтнього процесу в умовах профiлБнот
ШКОЛИ Та НаУКОВО-МеТОДИЧНе ЗабеЗПеЧеННя iT реалiзацiТ у закладах вищот освiти.
модель професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв математики до

типiв середовищ, що забезпечують

дистанцiйного навчання: aBTopcbKi

технологiзацii освiтнього процесу У профiльнiй школi включае Taki блоки:



КОНЦеПТУ€LIIЬнО-цiльовиЙ, змiстовиЙ, органiзацiйно-технологiчний, аналiтично-

монlторИнговий, оцiнно-результативний. Результатом упровадження моделi

ВИЗНаЧеНО Сформованiсть професiЙноi готовностi майбутнiх учитёлiв
МаТеМаТИКИ ДО ТехноЛогiзацii освiтнього процесу в умовах профiльноi школи.

Розроблено i впроваджено науково-методичне забезпечення для ii реалiзацii в

процесi професiйноТ пiдготовки у закладiв вищоi освiти.

HaToMicTb, на нашу Д}мку, при описi складових моделi варто було б

використати етапну органiзацiю експериментаJIьного навчання, виклад якоТ

подано у п.3.1.

5. Праця носить експеримент€uIьний характер. У нiй розроблено програму

експериментагIьного дослiдження та результати експерименту; висвiтлено

етапи реалiзацiт авторськоi моделi шляхом iT поетапного впровадження;

Результати констатувального,в€lJIьного етапу педагогiчного експериментiв

сформованостi готовностi майбутнiх учителiв
математики до технологtзацtt освiтнього процесу в умовах профiльнот школи с

актуалiзус потребу удоскон€Lлення ik професiйноi

здiйснено аналiз результатiв формув€Llrьного етапу експерименту.

засвiдчили, що piBeHb

достатньо низьким, що

пiдготовки.

РОЗРОбЛеНУ модель професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв
математики до технологiзацiт освiтнього процесу в умовах профiльноi школи

впроваджено шляхом реалiзацii технологiТ поетапноi пiдготовки. На першому

етапi впровадження технологii запропоновано навчаJIьно-методичне

забезпечення, авторського навч€UIьного курсу за вибором студентlв

<<Формування професiйноi готовностi майбутнiх учителiв математики до

технологiзацii освiтнього процесу в умовах профiльноi школи)>. Запропоновано

викорисТання дидактичного матерiалу (електроннi навч€IJIьно-методичнi

комплекси, системи керування навч€tпьним контентом, комп'ютернi навчальнi

системИ i тренажери, електроннi бiблiотеки, педагогiчнi програмнi засоби,

TecToBi системи, вiртуалънi спiльноти, wеЬ-сайт закладу тощо.



На другому етапi вибрано та обгрунтовано дизайн платформи вiддалецого

доступу для дистанцiйноТ участi у проведеннi Майстер-класу iнтегрованого

використання математичного моделювання та iнформацiйних технологiй у

прикладних г€LгIузевих дослiдженнях розроблено авторами з урахуванням

специфiки прикладних г€Lлузевих дослiджень та структуровано вiдпов_iднi

тематичнi роздiли.

На третьому етапi реалiзовано iнтерактивнi технологii. Використано

iнтерактивнi навчальнi технiчнi засоби та пристроi, якi покращили результати

професiйноТ

ефективного

пiдготовки студентiв у закладах вищоТ освiти на засадах

впровадження передового педагогiчного досвiду у гlроцесi

професiйноТ пiдготовки у ЗВО.

На четвертоIчry етапi розроблено i проведено майстер-клас <Iнтегроване

використання математичного моделювання та iнформацiйних технологiй у

прикладних гzLлузевих дослiдженнях> (iз застосуванням методик використання

математичного моделювання).

За резулътатами формувального експерименту здiйснено

piBHiB професiйноi готовностi до технологiзацii освiтнього

профiльнiй школi у контрольнiй та експериментаJIьнiй групах. Отриманi данi

викJIаденi на с. \79-|9\ дисертацii та с. IЗ-I4 автореферату.

На ocHoBi узагzLпьнення результатiв експеримент€LIIьного дослiдження

авторкою дисертацiI з'ясовано, що, в контрольнiй групi кiлькiсть студентiв з

низьким piBHeM сформованостi компонентiв професiйноi готовностi

зменшилася в середньому на 4О/о, а в експеримент€Lпьнiй групi - на |5%.

Кiлькiсть студентiв iз високим piBHeM сформованостi компонентiв професiЙноi

компетентностi в контрольнiй групi зросла в середньому на 2Yо, а в

експериментальнiй групi - на l З Yо.Таким чином, виявлено позитивну динамiку

формування професiйноi готовностi майбутнiх учителiв математики до

технологiзацiI освiтнього процесу в умовах профiльноТ школи в

експериментальнiй групi студентiв. Водночас зауважимо, що у третьому

роздiлi працi, варто було б дещо скоротити виклад дослiдницьких компонеЁтiв

дlагностику

процесу в

.1'ус)



i

i

професiйноТ готовностi майбутнiх учителiв математики та технологiзЬцiТ

освiтнъоГо процеСу у профiльнiй школi i презентувати табличний або графiчний

BapiaHT результатiв. KpiM працi зустрiчаються недолiки комп'ютерноi верстки,

зокрема в оформленнi таблиць. 
..i

висновки е об'ективними i пiдкрiпленими результатами дослlдження.
i

обгрунтованi автором положення е самостiйно визначеними на ocHoBi
]

здiйсненого системного аналiзу наукових i науково-методичних джерел,
!

цитування наукових джерел с коректним i вiдповiдним перелiку. Отже, можна
i

констатУвати, що представлена до захисту дисертацiя е завершенЬю,
]

системною, науково квалiфiкацiйною працею ii

ЗначеннЯ odepHcaHLш резуЛьmаmiв dля наукu й пракmuкu mа рекоменduцii
i

tцоd оtх моаtсл uво2о в uкор uсmання

Значення одержаних результатlвЗначення одержаних резульТатlв для науки и практики полягас у рOзIJUUцI

та впровадженнi у навчаJIьний процес моделi професiйноТ пiдготовки майбутнiх
l

ц1
i-

роо

учителlв математики

школи, авторського

моделювання та

до технологiзацii освiтнъого

майстер-класу <Iнтегроване

iнформацiйних технологiй

дослiдженнrlх)), а також дизайну платформи

дистанцiйноi участi учасникiв експерименту (складова дизайну платформи

(дuthoring packages), що включас електронний навчаJIьно-методичrтий
,]

комплекс <Iнтегроване використання математичного моделюВання 
' 
ru

iнформацiйних технологiй у прикладних г€Lлузевих дослiДжеННЯХ), n.i."
-i

ситуативних задач для використання математичного моделювання, розроOлен1
]

на ocцogi застосування технологiй (HTML, PowerPoint, Trainer Soft, МасrоmФdiа

дuthоrwаrе, 3dmax та iH.), запроваДженнi управлiння вiрryалъним навчzlJIъним

середовищем платформи,
Tl.

що здiйснювалося через системи Lеаrпlпg

Management Systems (LMS) i Learning Content Management Systems. 
]

результати дослiдження мають достатнс впровадження у закладах вишот

ЩЗ <Пiвденноукраiнський нацiональний педагогiчний унiверситет

полягас роз

процесу в умовах проФlльноl
i

використання математичнOго
l

у прикладних г€tJIузевих
l

вiддаленого доступу для

освlти:

iMeHi К. педагогiчний

i

(]
J

Щ. Ушинсъкого) ; Чернiгiвський нацiоналъний



4й унiверсиtет;
Нацiональний Унiверситет <<Львiвська полiтехнiкяll. Жтr.г.'пп',лпr..'.Y. -л- - ; -

]нацlонЕtльниЙ унiверситет ((львiвська полiтехнiка>>; Житомирський державний
унiверситет iMeHi IBaHa Франка, Житомирсъкий технологiчний коледж кнуБи.

i

iповноmа вuюlаdення науков.lж полоJrcень, вuсновкiв i реколtенdа|цiй
duсерmацit в опублiкованttх працяж 

r

!исертацiйна робота мае достатню апробацiю, результати дослiдження
iдоповiдалисъ на мiжнародних, всеукраiъських та регiональних фаховихнауково-практичних конференцiях лliаснароdнuх; мiжнародна науково_

jПРаКТИЧНа КОНфеРеНЦiЯ VII СiВерянськi читання (чернiгiв ,2о76, очfrа);
<<Здоров'я людиНи у соцiальному i ocBiTHboMy вимiрах: Мiжнародне соцiальне
та ocBiTHe партнерство) (КиiЪ, 2017, заочна); <<Сучасна наука i ocBiTa>
(Варна, Болгарiя , 2017 , 2018, очна); <Сучасна бiомеханiка> (Чернiгiв, 2018,
очна); Адаптацiйнi можливостi дiтей та молодi (одеса, zorB, очна);
(Житомир, 2018' очна); Мiжнародна науково-практична по"6.р."цi"] з
адаптивних технологiй управлiння навчанням ATL (одеса, 2017,2018, 2QIg,заочна), Мiжнародна науково_практична конференцiя молодих вчеrJих,
аспiрантiв та студентiв <Молодiжна полiтика як складова евроiнтеграцiйнЬго
виборУ Украiни> (КиiЪ, 2018, 20lg, очна), Scientific and practical corferencg оf
young scientists with international involvement (Kyiv ,2Оl9,2О2О,очна); HayKQBo-
прсlкmuчн'lх семiнарqх тижнiв науки КиiЪського мiжнародного унiверситету -мiжвузiВсъкий науково-практичНий ceMiHap <Полiкультурний калейоо.по.ri u
рамках I i п Мiжнародного симпозiуму <<Гуманiтарний дискурс
МУЛЪТИКУЛЪТУРНОГО cBiTY: НаУКа, ocBiTa, комунiкацiл (киiъ , 2017,2018 очна);

Результати дисертацiйного дослiдження викладенi у 19 наукових npuri"r,
iз них: 8 статей у наукових фахових виданнях, у тому числi .rur.и , ф*"i;"перiодичних виданнях Украiни, що включенi до мiжнародних Hay*or.rp"oU",.
баз _ 5; статей у наукових перiодичних виданнях iноземни" д.р*uu - ,,j ,,
наукових публiкацiй в iнших наукових виданнях i збiрниках матерiалiв

j

I

l tc
i



Змiст автореферату повнiстю розкривас змiст i структуру дисертацiйноТ

роботи.

заzаllьнuй вuсновок

.Щисертацiйна робота кПрофесiйна пiдготовка майбутнiх учителiв
i

МаТеМаТики до технологiзацii освiтнього процесу в умовах профiльноi школи>,
.iПОДаНа На ЗдобУття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук i за

Спецiальнiстю 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти с актуаJIьrrЪо,
r

ЗаВеРШеноЮ, самостiйно виконаною науковою працею, яка мае наукбву
i

НОВИЗНУ, Теоретичне i практичне значення для розвитку вищоТ освiти,

ПОГЛИбЛЮе HayKoBi знання, е вагомим внеском для вдосконzLлення професiЙноТ

ПiДгОтовки майбутнiх учителiв математики у закладах вищоТ освiти, вiдповiлас

ПаСПОРТУ спецiальностi, вимогам до дисертацiй, (зокрема пп.9, 11, 12, |З, |4)
r

<ПРО ПОряДок присудження наукових ступенiв>), затвердженого Постаноdою

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.О7.2ОIЗр. }ф 567 (зi змiнами, внесеними
i

згiдно постанов Jф 5б7 вiд 27.07.20Iб р., Jф 94З вiд 20.11. 2019 р. та ]ф.607 вiд
'

15.07. 2020 р.), що дас пiдстави для присудження Рудик AHHi Вiталiiвнi
:

наУкового ступеня кандидата педагогiчних наук зi спецiальностi 1З.00.0+ -
теорiя i методика професiйноТ освiти.
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доктор педагогiчних наук, професор,
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