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Школа у Великобританії суттєво відрізняється від інших європейських 

шкіл – вона традиційна, але водночас вільна і відкрита. У британській освіті є 

протиріччя між свободою учнів щодо вибору навчального матеріалу (свобода в 

навчанні) і жорстокістю вимог до оцінювання навчальних досягнень (точність у 

формулюванні). Саме конфлікт продукує активізацію освітньої системи 

Великобританії до розвитку. Модернізована освітня політика Великобританії 

центрується навколо проблеми створення умов для суспільства, що навчається. 

Відбувається залучення батьків до розробки індивідуальних навчальних планів 

учня, комплексне використання в системі освіти громадських ресурсів та 

навчальної позашкільної інфраструктури. Уряд і держава в цілому розуміє, що 

інвестиції в освіту потрібно збільшувати, і від цього успішнішим буде усе 

суспільство.   

Водночас, як справедливо зазначає дисертантка, обґрунтовуючи 

актуальність свого дослідження, суспільство сьогодні потребує вчителів, які 

мають не тільки високий рівень фахової підготовки, але й володіють 

дослідницькою культурою, яка передбачає готовність до наукової самостійності, 

здатності до систематичного аналізу навчально-виховного процесу в школі, 

творчості у визначенні та прогнозуванні педагогічних явищ, здатності до 

продуктивного критичного мислення, оперативної обробки інформації тощо. 

Таку потребу бачать освітяни Великої Британії, упроваджуючи різноманітні 

реформи, вдосконалюючи професійну підготовку вчителів. Відповідно, увага 

дисертантки до британського досвіду у формуванні дослідницьких умінь 

майбутніх учителів є виправданою, актуальність дослідження не викликає 



сумнівів. З огляду на сказане вище підтверджуємо важливість вирішення 

проблеми, запропонованої Попович І. Є.  

Не зважаючи на те, що окремі аспекти формування дослідницьких умінь 

фахівців у Великобританії розкриті у працях низки науковців (Р. Барнет, 

Д. Баунд, Е. Брю, М. Вінкс, Л. Елтон, Е. Керлінгер, М. Сміт, Д. Фріман, Д. Хартс, 

М. Хенкель тощо), Попович І. Є. зуміла привернути увагу до формування цього 

феномену в майбутніх учителів у високорозвиненій європейській державі 

(Великій Британії) й екстраполювати зазначену вище проблему під кутом зору 

можливостей реформування й розвитку теорії і практики вищої професійної 

освіти майбутніх учителів України. 

Робота чітко структурована і грамотно оформлена, що свідчить про 

володіння авторкою 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 педагогів України і має вагоме значення для теорії і 

методики професійної освіти у зазначеній галузі. Це підтверджується низкою 

чинників:  

1. У роботі здійснено комплексне дослідження специфіки становлення 

дослідницької парадигми педагогічної освіти Великої Британії в 

контексті розвитку європейської освіти.     

2. Авторкою обґрунтовано й розроблено структурно-логічну модель 

професійної підготовки вчителя-дослідника, яка містить такі компоненти: 

цінності вчителя й професії – етичний компонент (ethical component); 

особистісні й професійні якості дослідника (component of professional 

research); ключові компетенції (key competencies); дослідницькі вміння: 

гностичні, конструктивні, прогностичні, рефлексивні, комунікативні, 

перцептивні, суггестивні, експресивні (research skills); технології 

професійної підготовки вчителя-дослідника (technical component); 

мотивація навчальної діяльності, розуміння особистісного змісту 



навчання, наявність критичного мислення, що сприяє пошуку нового в 

освіті й прийняттю дослідницької позиції (inquiry stance); валідність 

результатів дослідження (validity).  

3. У роботі виявлено особливості організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах Великої Британії для формування дослідницьких 

умінь майбутніх учителів: упровадження в процес професійної 

підготовки спеціальних освітніх модулів, спрямованих на забезпечення 

студентів науковими знаннями й формування дослідницьких умінь; 

особлива побудова курсів з дослідницькою траєкторією; використання 

стратегій поетапного формування дослідницьких умінь; організація 

ефективної взаємодії й співробітництва між студентами й викладачами; 

створення можливостей для неперервного саморозвитку й самореалізації 

майбутніх учителів; навчальна автономія; забезпечення єдності 

теоретичної і практичної підготовки; надання різносторонньої науково-

методичної підтримки майбутнім учителям у період педагогічної 

практики; впровадження у навчальний процес сучасних ефективних 

технологій, форм і методів, засобів; використання можливостей 

позааудиторної роботи; створення сприятливого середовища для 

реалізації вчителем-дослідником результатів власних наукових розробок, 

їх представлення і поширення в науковому світі.  

4. Нарешті, Ірина Євгенівна обґрунтувала доцільність і можливість 

творчого використання досвіду Великої Британії в освітньому просторі 

Україні; розроблено методичні рекомендації щодо можливостей адаптації 

прогресивних ідей британського досвіду у вітчизняну систему освіти; 

вдосконаленні спецкурсу «Сучасні тенденції навчання іноземної мови у 

вищій школі Великої Британії». Матеріали дисертації можуть бути 

використані викладачами закладів вищої освіти у курсах «Історія 

педагогіки», «Зарубіжна педагогіка», «Загальна педагогіка», «Методи 

наукових досліджень», а також для розроблення нових курсів; 

студентами під час підготовки курсових, бакалаврських, магістерських 



робіт; вчителями-практиками в процесі проведення досліджень у 

професійній педагогічній діяльності. 

Уже з перших сторінок дисертації дослідницею розглянуто комплекс 

питань, які, на думку Ірини Євгенівни, й складають теоретичні засади 

формування дослідницьких умінь майбутніх учителів. Вивчення педагогічних 

аспектів ґрунтується на основі огляду ключових етапів становлення уявлень про 

дослідницькі вміння у вітчизняній і зарубіжній науці, розкритті сутності, 

особливостей змісту і класифікації досліджуваного феномену, характеристики 

основних підходів до вирішення проблеми дослідження, обґрунтування 

компонентів дослідницької компетентності вчителя, визначення критеріїв, 

показників та рівнів сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів. З 

цього приводу, вартою неабиякої уваги є логіка розвідки сутності дослідницької 

діяльності педагога через призму наявності дослідницької функції в усіх 

компонентах педагогічної діяльності вчителя, як це визначено у більшості 

освітніх регламентаційних документах європейських держав, зокрема Великій 

Британії.  Більше того, означена проблема розглядається у роботі під кутом зору 

міждисциплінарного, інтегрованого, проблемного, професійно-дослідницького 

методологічних підходів. 

Однозначно цікавою, на наш погляд, є розвідка дослідниці сутності й 

особливостей організації дослідницької діяльності студентів вищих закладів 

освіти провідних європейських держав (зокрема, Німеччини, Франції, 

Угорщини, Австрії, Нідерландів, Швеції, Республіки Польща, Естонії); 

результатами такої розвідки стали цікаві узагальнення авторки про: зміст 

навчальних планів з виокремленням компоненту у формуванні дослідницьких 

умінь майбутніх учителів, специфіку формування дослідницьких вмінь студентів 

ВЗО у згаданих країнах, низка умінь студентів, необхідних для здійснення 

ефективної дослідницької діяльності (цікавим у цьому аспекті є алгоритм 

дослідження інформації, с. 77, і відповідна класифікація інформаційних умінь), 

критерії оцінювання дослідницьких умінь студентів, технології організації 

дослідницької діяльності студентів тощо.  



Не можемо не виділити влучну, на наш погляд, характеристику становлення 

педагогічної освіти Великої Британії у контексті організації дослідницької 

діяльності студентів – майбутніх учителів, що, як слушно зауважує авторка 

роботи, співзвучне загальним європейським освітнім тенденціям, з одного боку, 

а з іншого – вносить певну новаторську модель формування дослідницьких 

умінь педагогів, зокрема становлення і формування професійної компетентності 

педагога на основі моделі вчителя-дослідника (teacher-researcher) на основі 

синтезу практико-орієнтованої науки й науко-орієнтованої практики. Така 

модель зумовлює реформацію поглядів на педагогічне дослідження, результати 

якого вчителі традиційно тільки застосовували, а не створювали.      

Значним позитивом роботи є ґрунтовне дослідження, спрямоване на 

характеристику й розробку структурно-логічної моделі професійної підготовки 

вчителя-дослідника. Нам імпонує увага авторки до розвитку здатності займати 

дослідницьку позицію педагогом, що декларується в освітній парадигмі Великої Британії як 

надважливе завдання освіти й виховання. Відповідно, вартий всілякої підтримки вибір 

дослідницею комплексу базових моделей підготовки вчителя у Великобританії у 

контексті організації дослідницької діяльності: «ефективний вчитель» (effective 

teacher), діяльність якого спрямована на створення сприятливого психологічного 

клімату в класі, виявлення здібностей кожного учня, сприяння творчому 

розвитку дітей, «вчитель, здатний до рефлексії» (reflective teacher), який глибоко 

осмислює свою професійну педагогічну діяльність, регулярно оцінює її 

результати, «вчитель, здатний до трансформацій» (transformative teacher), який 

не просто готує учнів до успішного функціонування в суспільстві, а займає 

позицію активного діяча, готує учнів до участі в суспільно-корисних 

перетвореннях.  

Є всі підстави вітати вдалу, на наш погляд, спробу авторки розробити нову 

цілісну модель підготовки британського вчителя-дослідника, Нова узагальнена 

структурно-логічна модель професійної підготовки вчителя-дослідника, до якої 

ввійшли такі компоненти: цінності вчителя й професії - етичний компонент 

(ethical component), заснований на інтеграції знань про культуру, цінності й 



суспільній свідомості в професійній практиці; особистісні й професійні якості - 

критерій професіоналізму (component of professional research), що визначає 

потенційні характеристики вчителя-дослідника; ключові компетенції (key 

competencies) - універсальні ментальні засоби, які використовуються педагогом 

для досягнення значимих цілей; дослідницькі вміння (гностичні, конструктивні, 

прогностичні, рефлексивні, комунікативні, перцептивні, суггестивні, 

експресивні), що забезпечують зміст, процес і результат дослідження; технології 

професійної підготовки на основі дослідницької діяльності - технологічний 

компонент (technical component); психологічні механізми підготовки вчителі - 

мотивація навчальної діяльності, розуміння особистісного змісту навчання, 

наявність критичного мислення й дослідницької уяви, що сприяє пошуку нового 

в освіті й прийняттю дослідницької позиції (inquiry stance) як особливої 

здатності успішно здійснювати трансформації в освітньому процесі в контексті 

проведених досліджень; валідність результатів дослідження (validity).  

 Довершеність дієвості моделі забезпечується, на думку авторки роботи, 

створенням відповідних організаційно-педагогічних умов: наявність 

дослідницької позиції майбутнього вчителя; забезпечення творчої взаємодії і 

співробітництва між студентами і викладачами; впровадження спеціальних 

освітніх модулів з дослідницькою спрямованістю; використання проектних та 

інших інноваційних технологій; створення креативно-освітнього середовища; 

зміцнення зв’язків між вузівськими викладачами і студентами та шкільними 

вчителями. Нарешті усі компоненти моделі реалізуються в контексті креативно-

дослідницького середовища, яке створює найбільш сприятливі можливості для 

розвитку, самопізнання й самовираження вчителя- дослідника в процесі його 

професійної діяльності.   

Успішним є намагання Ірини Євгенівни запропонувати шляхи 

впровадження прогресивних ідей Великої Британії в аспекті формування 

дослідницьких умінь майбутніх учителів у практику підготовки сучасного 

педагога в Україні, а саме: розширення зв’язків закладів вищої освіти зі школами 

(проведення спільних досліджень, конференцій, підготовка спільних науково-



методичних розробок, публікацій, проектів, вдосконалення практичної 

підготовки студентів на базі школи, запрошення вчителів для проведення 

окремих занять у закладах вищої освіти, виявлення учнів, схильних до 

дослідницької діяльності і формування у них мотивації до участі в дослідженнях 

у педагогічній сфері); розробка на основі британського досвіду стандартів для 

диференціації рівнів професійної підготовки вчителя (базовий рівень, 

кваліфікований учитель, учитель-фахівець, учитель-професіонал, учитель-

експерт), які передбачають різні права й обов’язки; створення у закладах вищої і 

середньої освіти особливого креативно-дослідницького середовища, яке сприяє 

неперервному саморозвитку й самореалізації вчителя-дослідника; підвищення 

вимог до відбору викладачів вищої школи, які здатні ефективно готувати 

вчителів-дослідників; упровадження в освітній процес стратегії поетапного 

формування дослідницьких умінь (алгоритмічна, творча) і дотримання 

навчальної автономії; забезпечення особливої побудови навчальних курсів із 

дослідницькою траєкторією; надання різносторонньої науково-методичної 

підтримки майбутнім учителям у період педагогічної практики, підвищення ролі 

наставництва; застосування у навчальному процесі сучасних ефективних 

технологій, методів, форм і засобів; широке використання у формуванні 

дослідницьких умінь можливостей позааудиторної роботи; створення 

сприятливих умов для реалізації вчителем-дослідником результатів своїх 

наукових розробок, їх представлення і поширення в науковому світі; відповідне 

фінансування науково-дослідної діяльності в педагогічній галузі (с. 224-225).   

Загалом, вивчення й аналіз змісту дисертації Попович І. Є. дає підстави 

зробити висновок про її значні позитиви, високий ступінь обґрунтованості 

наукових положень і сформульованих висновків, які є адекватні поставленим у 

роботі завданням. Це і дає змогу узагальнити про досягнення мети дослідження.  

Робота відзначається науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням. Зміст автореферату ідентичний змісту дисертації і відповідає 

положенням дисертації. Основні результати відображено в 40 наукових 



публікаціях, із них 13 статей – у виданнях, що включені до переліку фахових у 

галузі педагогічних наук, 2 – у фахових закордонних виданнях.  

Попри загалом високу позитивну оцінку наукового пошуку, здійсненого у 

дисертації, мусимо зазначити низку дискусійних моментів, побажань і 

зауважень: 

1. Узагальнену модель формування дослідницьких умінь вчителя в 

британських університетах варто було представити в авторефераті. 

2. На основі аналізу праць британських учених дисертанткою виокремлено і 

охарактеризовано  дослідницькі вміння (операційно-гностичні, 

інформаційні, конструктивно-проектувальні та ін.), необхідні 

майбутньому вчителю.  Проте у процесі аналізу формування 

дослідницьких вмінь не відображена специфіка формування конкретних 

умінь, розглядаються особливості формування дослідницьких умінь 

загалом. 

3. В тексті дисертації є достатньо посилань на праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, проте в окремих посиланнях не вказані конкретні 

сторінки. 

4. В практичному значенні дисертації мова йде про вдосконалення 

дисертанткою спецкурсу "Сучасні тенденції навчання іноземної мови у 

вищій школі Великої Британії", доцільно було цей спецкурс розмістити в 

Додатках до дисертації. 

5. Дисертантці варто було б ретельніше підійти до представлення 

науковців, розвідки яких взято за основу в дослідженні. Наприклад, 

Юхим Пассов у роботі подається через ініціал Є, с. 43 (мабуть, невдало 

перекладений з російської Ефим) тощо. 

Однак згадані тут і вище зауваження не стосуються основного змісту 

дисертації та не мають вирішального впливу на достовірність й обґрунтованість 

висновків, зроблених дисертанткою. Загалом висока наукова якість 

дисертаційного дослідження, її позитивна оцінка є незмінною. 



 


