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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. 

Актуальність дослідження Попович Ірини Євгенівни зумовлена тим 

фактом, що сучасна парадигма освіти орієнтована на функціонування 

педагога, здатного до нестандартного мислення, нестандартних педагогічних 

рішень, творчого підходу до розв’язання професійних педагогічних проблем. 

Власне тому, дослідницька діяльність учителя є вагомим засобом оновлення 

й вдосконалення сучасної освітньої теорії і практики, посилення пошукової 

спрямованості педагогічної діяльності в сучасних умовах.  

Вибір досвіду Великої Британії з формування дослідницьких умінь у 

майбутніх учителів в університетах обґрунтований міркуваннями 

ефективності, інноваційності та міжнародного визнання, де в педагогічних 

закладах орієнтація майбутніх учителів на дослідницьку діяльність 

розглядається як важлива умова їх особистісно-професійного 

самовизначення і професійної культури.  

Варто вказати на те, що в українському науково-педагогічному просторі 

питання формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя в 

університетах Великої Британії у вітчизняній педагогічній спільноті не було 

предметом спеціального дослідження. Це також визначає актуальність теми 

виконаного дослідження. 



Актуальність рецензованої дисертації посилюється ще й тим, що в 

Україні важливість дослідницької підготовки педагогів задекларована в 

Законі України «Про вищу освіту», де серед основних завдань підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти визначено необхідність організації наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 

діяльності учасників освітнього процесу; забезпечення органічного 

поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності.  

Дисертаційне дослідження Ірини Євгенівни Попович виконано в ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» відповідно до планів науково-

дослідних робіт і є частиною комплексної теми кафедри загальної педагогіки 

та педагогіки вищої школи «Теоретико-методологічні засади особистісно-

професійного становлення майбутніх фахівців» (№ 378 (083.9). Тема 

дисертації затверджена вченою радою Ужгородського національного 

університету (протокол № 4 від 15.04. 2014 р.) та узгоджена в Раді з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 

(протокол № 6 від 17.06.2014 р.). 

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації 

Ірини Євгенівни Попович полягають у такому: 

– розкрито специфіку становлення дослідницької парадигми педагогічної 

освіти Великої Британії в контексті розвитку європейської освіти;  

– на основі узагальнення результатів досліджень британських 

учених обґрунтовано 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); 

– 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 (алгоритмічна, творча); 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 (менторство); 

впровадження у навчальний процес сучасних ефективних технологій 

(інтерактивні, інформаційні, проективні, навчання як дослідження), форм і 

методів (проблемні лекції, наукові семінари, групи Аберкромбі, кейс-метод, 

тьюторство, дистанційне навчання), засобів (електронні підручники, 

інтерактивна дошка); використання можливостей позааудиторної роботи 

(зустрічі з видатними вченими, наукові стажування, гранти на проведення 

наукових досліджень студентами, участь у наукових конференціях, семінарах 

тощо); створення сприятливого середовища для реалізації вчителем-

дослідником результатів власних наукових розробок, їх представлення і 

поширення в науковому світі;  

– обґрунтовано доцільність і можливості творчого використання 

досвіду Великої Британії в освітньому просторі Україні. 

Окрім того у дослідженні Іриною Євгенівною Попович уточнено 

поняття «учитель-дослідник», «дослідження», «дослідницька діяльність у 

педагогічній галузі», «дослідницькі вміння». Подальшого розвитку набули 



форми і методи професійної підготовки вчителя-дослідника.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій Ірини Євгенівни 

Попович є підставою для висновку про наукову обґрунтованість й 

достовірність викладених автором результатів.  

Ґрунтовне вивчення джерельної бази (247 найменувань) дали змогу 

дисертантці досить об’ємно висвітлити сукупність аспектів досліджуваної 

проблеми, зокрема розкрити специфіку становлення дослідницької 

парадигми педагогічної освіти Великої Британії в контексті розвитку 

європейської освіти; обґрунтувати структурно-логічну модель професійної 

підготовки вчителя-дослідника; виявити особливості організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах Великої Британії для формування 

дослідницьких умінь майбутніх учителів. 

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів сприяло 

застосування комплексу теоретичних і емпіричних методів наукового 

дослідження, серед теоретичних найбільш продуктивними були аналіз 

науково-методичної літератури, нормативних актів з проблеми дослідження 

для обґрунтування сутності основних понять, виявлення сучасного стану 

дослідження проблеми, формулювання вихідних положень та висновків; 

структурно-змістовий аналіз навчальних програм для виявлення 

дослідницького компонента у професійній підготовці вчителя; 

компаративний аналіз для визначення спільних і відмінних рис у підготовці 

вчителя-дослідника в системі педагогічної освіти Великої Британії та 

України; серед емпіричних методів дослідження найбільш дієвими були 

безпосереднє спостереження, бесіди, анкетування для виявлення готовності 

майбутніх учителів вітчизняних закладах вищої освіти до проведення 

дослідницької діяльності; метод наукової екстраполяції для окреслення 

можливостей використання зарубіжного досвіду в освітньому просторі 

України.  



Вибір методів дослідження обумовлено визначеною метою й 

адекватний завданням, які розв’язує авторка. Новизна і вірогідність 

загальних висновків дисертації підтверджуються обґрунтованими 

результатами дослідження, здійсненого дисертанткою, і загалом не 

викликають сумніву.  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні методичних 

рекомендацій 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. 

Слід зазначити, що результати дослідження І. Є. Попович впроваджено в 

освітній процес Ужгородського національного університету (довідка № 

125/01-27 від 18.01.2016 р.), Хмельницького національного університету 

(довідка № 53 від 11.10.2016 р. ) та Мукачівського державного університету 

(довідка № 20176 від 21.09. 2016 р.). 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, значною мірою забезпечуються структурою 

роботи, яка відображає точку зору дослідниці.  

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (247 найменувань), 9 додатків. Основний зміст 

дисертації викладений на 187 сторінках. Робота містить 3 таблиці, 4 рисунки. 

У дисертації розкрито стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії 

та практиці, обґрунтовано методологічні засади дослідження; уточнено 

базові поняття, їх взаємозв’язки та взаємозумовленість; схарактеризовано 



розвиток британської педагогічної освіти, обґрунтовано визначальну роль 

дослідницької парадигми в педагогічній освіті, уточнено зміст понять 

«дослідницька діяльність», «педагогічне дослідження», «вчитель-дослідник».  

У дисертації на основі аналізу наукової літератури здійснено 

дослідження проблеми підготовки вчителя-дослідника в системі педагогічної 

освіти Великої Британії. З’ясовано, що педагогічна освіта Великої Британії 

розвивалася в загальноєвропейському контексті підготовки педагогічних 

кадрів, яка характеризується у різних європейських країнах специфічними 

рисами і такими загальними тенденціями: фундаментальність, гуманізація,  

інформатизація педагогічної освіти, академічна мобільність студентів, 

насичення освітніх програм науково-дослідним компонентом, стандартизація 

педагогічної освіти, посилення практико-орієнтованої спрямованості 

підготовки майбутніх учителів, використання прогресивних технологій, 

форм і методів підготовки вчителів, надання педагогічній практиці 

експериментально-аналітичного характеру, збільшення обсягів фінансування 

наукових педагогічних досліджень, розвиток міжнародного співробітництва. 

Як результат трансформації світової і британської системи освіти в ХХІ 

столітті остаточно утверджується нова освітня парадигма, яка полягає в зміні 

акцентів позиції сучасного вчителя – з функціонального виконавця він 

перетворюється на педагога-дослідника. 

Дослідницею обґрунтовано модель формування дослідницьких умінь 

майбутнього вчителя, визначено основні методи, форми, засоби підготовки 

вчителя-дослідника. Проаналізовано особливості організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах Великої Британії з метою формування 

дослідницьких умінь. Визначено найбільш прогресивні ідеї британського 

досвіду (тісні зв’язки вищих навчальних закладів з 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 ВЗО, виявлення учнів, схильних до дослідницької діяльності і 



формування у них мотивації до участі в дослідженнях у педагогічній сфері); 

створення у вищих навчальних закладах і школах особливого креативно-

дослідницького середовища, яке сприяє безперервному саморозвитку й 

самореалізації вчителя-дослідника; впровадження в навчальний процес 

стратегії поетапного формування дослідницьких умінь (алгоритмічна, 

творча) і дотримання навчальної автономії; забезпечення особливої побудови 

навчальних курсів з дослідницькою траєкторією; застосування у навчальному 

процесі сучасних ефективних технологій, методів, форм і засобів; широке 

використання можливостей позааудиторної роботи; створення сприятливих 

умов для реалізації вчителем-дослідником результатів власних наукових 

розробок, їх представлення і поширення в науковому світі; забезпечення 

відповідного фінансування науково-дослідної діяльності в педагогічній 

галузі. 

 Дослідницею встановлено, що Британська система професійної підготовки 

вчителів розвивалася в загальноєвропейському контексті становлення 

педагогічної освіти. Систематична цілеспрямована підготовка вчителів для 

викладання в загальноосвітніх школах Великої Британії розпочалась в кінці 

ХІХ століття на педагогічних відділеннях університетів, а пізніше – і в 

коледжах. 

        І. Є. Попович з’ясовано, що  моделювання процесу підготовки вчителя-

дослідника у Великій Британії базується на трьох моделях : «ефективний 

учитель» (effective teacher),  «вчитель, здатний до рефлексії» (reflective 

teacher), «вчитель, здатний до трансформацій» (transformative teacher). 

Узагальнена структурно-логічна модель професійної підготовки вчителя-

дослідника в контексті вищої педагогічної освіти Великої Британії 

сконструйована із взаємозалежних компонентів, частково інкорпорованих у 

зазначеній вище моделі: 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 на основі дослідницької діяльності (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). 

 У процесі дослідження виявлено особливості організації навчального 

процесу у вищих  закладах освіти 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 (алгоритмічна, 

творча); забезпечення 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 (менторство); впровадження у навчальний процес 

сучасних ефективних технологій (інтерактивні, інформаційні, проективні, 

навчання як дослідження), форм і методів (проблемні лекції, наукові 

семінари, групи Аберкромбі, кейс-метод, тьюторство, дистанційне навчання), 

засобів (електронні підручники, інтерактивна дошка); використання 

можливостей позааудиторної роботи (зустрічі з видатними вченими, наукові 

стажування, гранти на проведення наукових досліджень студентами, участь у 

наукових конференціях, семінарах тощо); створення сприятливого 

середовища для реалізації вчителем-дослідником результатів власних 

наукових розробок, їх представлення і поширення в науковому світі; 

розуміння дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі  як 

своєрідного «моста» для переходу до різних форм дослідження у професійній 



педагогічній діяльності. 

      Дослідницею виокремлено прогресивні ідеї британського досвіду, які 

заслуговують на впровадження в освітньому просторі України: 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. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 



Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих 

дисертанткою результатів, вважаємо за доцільне  висловити деякі дискусійні 

положення, а також висловити окремі побажання: 

1. У підрозділі  1.4 «Становлення педагогічної освіти Великої Британії  

у європейському вимірі» при аналізі різних кваліфікаційних рівні 

британського вчителя (ст.91-97 дисертації), дослідниці вартувало більше 

уваги приділити аналізу ролі дослідницької роботи у професійній діяльності 

вчителя кожного конкретного рівня, оскільки це пов’язано безпосередньо з 

темою роботи. 

2. При обґрунтуванні компонентів структурно-логічної моделі 

професійної підготовки вчителя-дослідника дослідниці вартувало більш чітко 

окреслити особливості й відмінності таких компонентів як мотивація 

навчальної діяльності  та розуміння особистісного змісту навчання. 

3. Вважаємо, що здійснений дослідницею аналіз досвіду формування 

дослідницьких умінь майбутніх британських учителів у процесі їх  

професійної підготовки в університетах носив би більш довершений 

характер, якби в роботі хоч би частково знайшли відображення технології 

підвищення професійної кваліфікації і професійного зростання педагогів  до 

здійснення дослідницької діяльності в системі післядипломної освіти.  

4. Позитивно оцінюючи окреслений дослідницею перелік провідних 

ідей британського досвіду формування дослідницьких умінь майбутніх 

учителів у процесі їх  професійної підготовки в університетах, які є вартими 

для запозичення у вітчизняній освітній практиці, зауважимо що їх доцільно 

було згрупувати і подати у певній логічній послідовності, а саме: виокремити 

прогресивні ідеї щодо вдосконалення змістової та технологічної складової 

формування дослідницьких умінь майбутніх учителів та вдосконалення 

організаційно методичного забезпечення досліджуваного процесу.  

5. При аналізі форм і методів підготовки вчителя в європейських 

країнах загалом і у Великій Британії,  зокрема, в дисертації зустрічаються 

окремі повтори, наприклад, с.85-88 і с.175-179 тексту дисертації. 



6. Вважаємо, що у тексті дисертації та у додатках доцільно було  

представити більше ілюстративного матеріалу (схем, таблиць, рисунків). 

Висловлені зауваження не знижують загального позитивного враження 

від дисертаційного дослідження. 

Повнота викладання результатів в опублікованих працях 

Основні положення дисертації І. Є. Попович достатньо повно висвітлені 

у 40 друкованих працях, серед яких: 1 монографія (у співавторстві), 13 статей 

у наукових фахових виданнях України, 2 статті у зарубіжних наукових 

періодичних виданнях, 23 у збірниках наукових конференцій та інших 

виданнях, 1 методичні рекомендації. Наукові положення, висновки та 

рекомендації достатньо повно викладено в означених друкованих працях.  

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації  

Структурна побудова і зміст автореферату ідентичні основним 

положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі 

дисертації І. Є. Попович. 

Висновок 

Логіка дослідження, послідовність викладу та доказовість положень і 

висновків – це ті характеристики, які надають дисертаційному дослідженню 

цілісності, повноти, завершеності.  

Висновки сформульовані дисертанткою чітко і повно, розкривають за 

поставленими в роботі завданнями основні надбання та результати 

дослідження. В опублікованих за темою дисертації працях викладено основні 

положення, здобуті у процесі наукового пошуку. Зміст дисертації адекватно 

відображено в авторефераті.  

Відзначимо змістову насиченість, стилістичну культуру дисертаційного 

тексту, його продуману структуру, логічність висновків до кожного розділу, 

концептуальний характер загальних висновків.  

Дисертація «Формування дослідницьких умінь майбутнього 

вчителя в університетах Великої Британії» є завершеним самостійним  



 


