Відзив
офіційного опонента на дисертацію Костіної Людмили Сергіївни
«Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів
середніх шкіл Австралії», представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
1. Актуальність теми виконаної роботи.
Тема дисертаційного дослідження Л.С. Костіної є надзвичайно актуальною
у контексті світових тенденцій поступу педагогічної освіти, розвитку
професіоналізму вчителів.

Адже саме професійний розвиток педагога є

запорукою якісних змін у всіх сферах освіти, зокрема шкільної. Проблема
професійного розвитку педагога є провідною стратегією розбудови освіти
цивілізованих країн світу, тому в цьому контексті досвід Австралії є
надзвичайно важливим і цікавим для вивчення науковою спільнотою.
Особливої уваги потребують питання оновлення форм і методів підвищення
кваліфікації вчителів в умовах динамічних змін на ринку праці, зміни
застарілих підходів до організаційно-педагогічних засад ефективного
професійного розвитку у вітчизняній системі безперервної педагогічної
освіти. Тому актуальність, системно-прогностичний, науково-прикладний
характер дослідження виводять його тему не тільки на вершину сучасних
проблем розвитку освіти,

а й дозволяють впровадити конструктивні ідеї

австралійського

професійного

досвіду

розвитку

вчителів

у

систему

безперервної педагогічної освіти України.
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, оцінка змісту та
завершеності дисертації.
Ознайомлення з рукописом дисертації та авторефератом дає підстави для
висновку щодо досвідченості автора наукового доробку, глибокого розуміння
сутності наукової проблеми, відповідальності за результати наукового
пошуку, узагальнення та теоретично обґрунтовані висновки.
Чіткість

визначення

здобувачкою

наукового

апарату

дослідження

уможливило системне уявлення обраної стратегії роботи, обґрунтування
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методологічних підходів її реалізації, розуміння

теоретичних

засад,

окреслення науково-дослідницького поля основних питань, які належить
вивчити, застосування компаративного аналізу для реалізації наукового
задуму дослідження.
Зазначимо, що рушієм розвитку порівняльної педагогіки є розв’язання
таких ключових проблем, як вибір адекватної термінології, валідної
методології, дослідницьких парадигм, розробка теоретичних конструктів
важливих для розвитку вітчизняної педагогіки. Орієнтуючись на виконання
цих завдання, дослідниця ретельно провела аналіз ключових категорій
дослідження, зокрема поняття « професійний розвиток», застосувавши
багатовекторність у його вивчення. Оригінальним є широкоформатність
наукових

підходів

вітчизняних,

європейських,

американських

та

австралійських учених до визначення цього поняття, які застосувала авторка
дослідження. Саме такий дослідницький простір уможливив їй виокремити
сукупність показників ефективності професійного розвитку вчителя. А саме,
ступінь розвитку навичок, знання, компетентності; якісні зміни в навчальній
діяльності та шкільній культурі; прямий вплив на навчання учнів.
Осмислюючи феномен професійного розвитку вчителя в Австралії,
Л.С.Костіна детально розглядає різні підходи щодо ефективності цього
процесу: антропологічний, психологічний, інноваційний, метакогнітивний,
соціокультурний тощо.

Детально подається

соціоматеріальний підхід

(відсутній у вітчизняній педагогіці) , застосування якого, уможливлює у
такий спосіб зорганізувати процес професійного вдосконалення педагога,
щоб реалізувати можливості буття в матеріальному світі в умовах соціальних
груп.
Вивчення теоретичних ідей і концептуальних підходів до професійного
розвитку учителів уможливило автору наукового доробку виокремити та
охарактеризувати принципи, на яких будується професійне вдосконалення
вчителів в Австралії: демократичності, науковості, співпраці, лідерства,
інноваційності та інші. Серед визначених принципів, особливого значення
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має

принцип

загальносвітова

лідерства.
тенденція

Саме

через

розвитку

цей
і

принцип

визначається

професійно-особистісного

вдосконалення сучасного фахівця.
Для розвитку професійного навчання і розвитку вчителів особливо цінним є
висвітлення в дисертації різних моделей безперервної педагогічної освіти:
навчальної, заохочувальної нагороди, дефіциту професійного розвитку
учителів, каскадна модель, коучингу або менторства та інші.
Здобувачка

демонструє

високий

рівень

розвитку

дослідницької

компетентності щодо проведення структурно-логічного аналізу нормативноправових основ професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Австралії,
систематизації та класифікації законодавчих документів за стратегічними
напрямами розвитку безперервної педагогічної освіти на усіх етапах
професійної кар’єри педагога.
Основним науковим здобутком роботи є обґрунтування організаційнопедагогічних умов професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії.
Дослідниця зазначає, що професійний розвиток вчителів в Австралії є чітко
структурованою і багатокомпонентною системою, тому у дисертації подана
шестикомпонентна структура цього процесу. Охарактеризовано кожний з
компонентів, наведені конкретні приклади професійного розвитку вчителів
(університет Монаша).
В умовах реформування системи освіти в Україні надзвичайно важливим
питанням є її стандартизація на усіх рівнях. Тому особливо цінними є
міркування авторки дисертації та фактичний матеріал щодо стандартизації
діяльності вчителів в Австралії. В цьому контексті стандарти виступають
інструментом реалізації стратегії середньої освіти, індикатором її якості.
Основною функцією, що виконують професійно-педагогічні стандарти в
Австралії, є наближення сфери праці учителів й сфери підготовки кадрів
через встановлення нормативних вимог до їхніх знань, умінь, особистісних
якостей, досягнутих результатів. Тому стандарти вчителів за своєю сутністю
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фіксують ступінь сформованості у вчителів лідерської, ІКТ, дослідницької,
міжкультурної, інклюзивної компетентностей.
Обґрунтування організаційно - педагогічних умов професійного розвитку
вчителів середніх шкіл Австралії здійснювалося авторкою
загальному

і

теоретичному,

конкретному

планах

методичному,

на

різних

рівнях

інструментальному.

дисертації в
узагальнення:

Чітко

визначено

процесуальні особливості професійного розвитку австралійських учителів:
диверсифікація, інтернаціоналізація,

практико-діяльнісна спрямованість,

інтерактивність форм і методів навчання. Особливу науково-практичну
цінність має інформація про вплив австралійських асоціацій освіти на
вдосконалення професійного розвитку вчителів.
Підсумком

проведення

дослідницею

аналітичної

роботи

щодо

організаційно - педагогічних умов професійного розвитку вчителів середніх
шкіл Австралії є прогностичне обґрунтування цього процесу в системі
безперервної педагогічної освіти. Системне бачення авторкою дисертації
цього процесу структуровано за відповідними критеріями: поняттєвокатегоріальний апарат, управління і контроль за якістю професійного
розвитку, види організації професійного розвитку вчителів, провайдери,
зміст програм, форми і методи професійного розвитку. Використання методу
наукової екстраполяції дозволило здобувачці визначити спільні та відмінні
риси професійного розвитку учителів в Австралії та Україні, розробити
рекомендації

щодо

вдосконалення

організаційно-педагогічних

умов

професійного розвитку вчителів середніх шкіл в Україні.
У висновках, що повністю відповідають змісту роботи, авторка чітко
формулює основні результати дослідження відповідно до поставлених
завдань. Отже, проведений аналіз змісту дисертаційного дослідження
дозволяє стверджувати, що висунута мета дослідження досягнута, а
поставлені завдання розв’язані, що уможливило отримання сукупності
теоретичних і прикладних результатів. Саме вони визначають науково
обґрунтований підхід до вирішення важливої актуальної наукової проблеми –
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розробка організаційно-педагогічних умов професійного розвитку вчителів у
закладах загальної середньої освіти.
Особливу практичну цінність має інформація, яка міститься у додатках:
словник основних термінів дослідження; матеріали щодо національних
професійних стандартів для вчителів; програма з розвитку лідерських
якостей та інше. Їхнє використання у вітчизняній теорії та практиці
дозволить збагатити

педагогічну науку, слугуватиме організаційно-

змістовим підґрунтям функціонування системи післядипломної педагогічної
освіти вчителів.
3. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях, апробація
результатів дослідження.
Належною є повнота викладу здобувачкою основних положень і
висновків дисертації у авторефераті (його зміст повністю відображає головні
ідеї проведеного дослідження).
Позитивним здобутком авторки дисертації є копітка праця над науковими
джерелами. У їх переліку зарубіжна і вітчизняна філософська, психологопедагогічна література, сучасні інформаційні ресурси у загальній кількості
384 найменування, з них -232 іноземною мовою. Копітка робота дослідниці з
науковими джерелами уможливила ввести до наукового обігу невідомі і
маловідомі в Україні праці австралійських дослідників, фактологічні
матеріали з питань теорії і практики професійного розвитку вчителів
середніх шкіл в Австралії.
Оформлення роботи відповідає сучасним вимогам до наукових праць
такого рівня. Позитивне враження справляють представлені табличні
матеріали та рисунки.
4. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Аналізуючи

дисертацію

як

синтезований

дослідження, не можна не звернути увагу автора

результат

наукового

на окремі упущення,

дискусійні питання, а також такі, які потребують додаткового пояснення.
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1. Потребує роз’яснення позиція здобувачки

щодо співвідношення

предмету та мети дослідження, визначених у вступі дисертації.
Констатуємо певну розбалансованість цих структурних складових
наукового апарату дисертації, адже предмет дослідження – теоретичні і
практичні засади професійного розвитку вчителів середніх шкіл
Австралії, а мета – організаційно-педагогічні умови реалізації цього
процесу.
2. На нашу думку, у визначенні поняття «професійний розвиток учителів
середніх шкіл в Австралії», авторка обмежується лише вузько
утилітарним його

розумінням

(розділ 1, підрозділ 1.1). Як

міждисциплінарне, це поняття має характеризуватися не тільки
певними професійними досягненнями вчителя, а й визначати його
потребу у постійному самовдосконаленні і самоактуалізації, розумінні
власної стратегії професійного і особистісного зростання.
3. До методологічних підходів, які застосовує здобувачка для реалізації
завдань дослідження, необхідно було б включити акмеологічний підхід
як такий, що дозволяє перевести процес з режиму функціонування у
режим постійного розвитку.
4. У роботі бракує чіткого визначення базового поняття дослідження
«організаційно-педагогічні умови».
5. Додаткового роз’яснення також потребують міркування авторки щодо
децентралізації в управлінні середньою освітою в Австралії. Як
відбувається цей процес на національному та регіональних рівнях?
6. Зміст
здобувачка

дисертаційного
більш

дослідження

детально

значно

проаналізувала

збагатився

б,

якби

соціально-культурні,

економічні контексти розвитку освіти, професійної діяльності учителів в
Австралії, адже

саме це є важливим чинником, без врахування якого,

імплементація досвіду Австралії щодо професійного розвитку педагогів у
вітчизняну практику неможлива.
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