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1. Актуальність теми виконаної роботи та зв ’язок із планами
відповідних галузей науки

Виклики сьогодення, що відбуваються в українському суспільстві, та 
процеси європейської інтеграції охоплюють все більше сфер життєдіяльності і 
ставлять нові завдання в соціально-економічному розвитку нашої держави. 
Пріоритетними напрямами реформування є розвиток та запровадження нових 
спеціальностей, формування ініціативних та конкуренто спроможних фахівців на 
ринку праці та максимального наближення до світових стандартів. Саме цими 
факторами обумовлена актуальність дисертаційного дослідження Тетяни 
Миколаївни Фурсенко.

Важливість роботи підсилює те, що в підготовці фахівців актуарної 
науки в Україні наявні суттєві проблеми: незадовільний стан вітчизняної системи 
підготовки актуаріїв та незначна кількість університетів, які пропонують відповідні 
освітні програми і, як результат, брак кваліфікованих актуаріїв у системі 
українського страхування.

Трансформаційні процеси в європейському освітньому просторі 
спонукають вчених та педагогів - практиків до вивчення передового педагогічного 
досвіду підготовки фахівців, які за своїми компетентностями відповідають рівню 
вимог сьогодення. У цьому контексті значний науковий та практичний інтерес 
становить досвід організації підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в 
університетах Канади, яка забезпечує високий рівень професійної підготовки 
зазначених фахівців. Тому порівняльно-педагогічне дослідження, яке здійснила 
Тетяна Миколаївна Фурсенко, видається актуальним, своєчасним та цілком



доцільним. Вивчення досвіду Канади сприятиме розробленню теоретико- 
методологічних засад, удосконаленню нормативно-правового забезпечення 
неперервної професійної підготовки фахівців системи страхування в Україні, 
необхідних для її модернізації та випереджального розвитку.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану 
науково-дослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України за темою «Тенденції розвитку освіти дорослих у 
розвинених країнах світу» (РК № 001711001070).

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в 
дисертації

Дисертанткою:
здійснено цілісний порівняльно-педагогічний аналіз системи 

професійної підготовки фахівців з актуарної справи в Канаді;
проаналізовано особливості організації освітнього процесу в 

університетах Канади;
систематизовано міжнародні та національні документи і матеріали 

щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення професійної підготовки 
актуаріїв;

розроблено й обґрунтовано модель професійної підготовки 
актуаріїв, яка відображає мету і завдання, зміст, форми і методи неперервної 
професійної підготовки актуаріїв;

окреслено можливості використання прогресивних ідей і досвіду 
Канади в умовах України.

3. Нові факти, одержані здобувачем
Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, 

зазначимо такі, що мають вагому наукову новизну, яка полягає в тому, що авторкою 
виявлено специфіку професійної підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях 
Канади, проаналізовано та порівняно зміст навчальних програм та модульних 
курсів професійного навчання актуаріїв канадських і вітчизняних університетів. 
Уточнено зміст понять: «освітня система», «система професійної підготовки 
актуаріїв», «змішана модель навчання», «професійне об’єднання», «асоційоване та 
повне членство у професійному об’єднанні», «кооперативна університетська 
програма»; подальшого розвитку набули положення з теорії і практики економіко- 
математичної освіти; до наукового обігу введено маловідомі і раніше невідомі 
документи та інші джерела з проблеми змістової, організаційної та процесуальної 
складових реалізації освітнього процесу в Канаді.

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Аналіз дисертації Т.М. Фурсенко дає підстави вважати її завершеним і 
цілісним доробком з проблеми, що має важливе значення для вітчизняної 
педагогічної науки та освітньої практики. Відповідно до задуму, Т.М. Фурсенко 
чітко сформулювала тему дисертації, вдало визначила категоріальний апарат



дослідження, дібрала адекватні завданням методи наукового пошуку, що дало 
можливість досягнути поставленої мети та спряло одержанню достовірних і 
обґрунтованих результатів дослідження. Науковий апарат дослідження визначено 
відповідно до вимог, що висувають до такого рівня праць і є достатнім для 
розв’язання окреслених завдань.

Достовірність та обґрунтованість результатів забезпечена використанням 
комплексу загальнонаукових методів дослідження, що має широкий спектр від 
теоретичних (аналізу, порівняння, систематизації, узагальнення, ретроспективного 
аналізу, термінологічного аналізу, системно-функціонального аналізу, наукової 
екстраполяції) до статистичних (для здійснення аналізу методичного забезпечення 
діяльності закладів освіти у Канаді).

Методологічну основу дослідження становлять основні положення теорії 
наукового пізнання, положення про єдність, взаємовплив і взаємозалежність явищ 
об’єктивної дійсності, про єдність теорії і практики. Основними підходами, що 
уможливили об’єктивне вивчення організаційно-педагогічних засад стали 
міждисциплінарний, системний та компаративний .

Опрацювання широкої джерельної бази (усього 402 найменування, з них 295 -  
зарубіжних видань) дало можливість дисертантці досить комплексно дослідити різні 
аспекти професійної підготовки актуаріїв у Канаді. Значним внеском у 
обґрунтованість наукових положень вважаємо аналіз фактологічної основи 
дослідження, що містить: 9 офіційних документів Міжнародної асоціації актуаріїв; 
22 офіційних документа Канадського інституту актуаріїв; 53 офіційні документи 
спілки актуаріїв та 18 законодавчих актів, урядових постанов національного 
законодавства федерального уряду Канади та шести канадських провінцій.

Результати дослідження є достатньо апробовані на науково-практичних 
конференціях і семінарах різних рівнів в Україні, а також висвітлені у наукових 
публікаціях здобувача. Аналіз основних наукових положень, висновків та 
рекомендацій дослідження Т.М. Фурсенко дає підстави стверджувати, що вони є 
достатньо обґрунтованими й достовірними.

Не викликає сумнівів належний науковий рівень дисертації, що підтверджує 
володіння здобувачкою теорією досліджуваної проблеми і відповідними методами 
наукового пошуку. На схвальну оцінку заслуговує оформлення роботи та графічне 
узагальнення її основних результатів.

5. Значення для науки і практики отриманих автором результатів 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробленні і впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти України 
науково-методичних рекомендацій «Професійна підготовка актуаріїв: досвід 
Канади» щодо удосконалення підготовки актуаріїв та перспектив подальшого 
розвитку системи професійного навчання цих фахівців в Україні. Результати 
наукового пошуку, теоретичні висновки та джерельна база дослідження можуть 
бути корисними для викладачів закладів вищої освіти в оновленні навчальних 
планів і освітніх програм, навчальних курсів з педагогіки, порівняльної педагогіки 
та використані у педагогічних і порівняльних дослідженнях; розробленні навчально- 
методичного забезпечення підготовки фахівців з актуарної справи, а також



актуаріїв-практиків. Особлива цінність роботи полягає у виявленні автором 
конструктивних ідей канадського досвіду професійної підготовки актуаріїв та 
обґрунтуванні можливих шляхів їх упровадження в розбудові цієї галузі в Україні.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Мукачівського 
державного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», Національного авіаційного університету, Чернігівського 
національного технологічного університету, що підтверджується довідками, 
поданими в тексті дисертації та автореферату.

6. Оцінка змісту дисертації та її завершеність
Дисертаційна робота має чітку, науково обґрунтовану структуру, яка 

відповідає логіці поставлених завдань, і складається з анотацій українською та 
англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи відповідає основним 
завданням дослідження та відображає їх виконання.

Аналіз тексту дисертаційного дослідження дає підстави стверджувати, що 
воно є самостійним, науково-виваженим, відзначається науковою новизною, має 
теоретичне та практичне значення.

Вважаємо, що в дисертації Т.М. Фурсенко на основі вивчення великої 
кількості наукових джерел та аналізу практичного досвіду канадських фахівців 
уперше в Україні розкрито особливості неперервної професійної підготовки 
актуаріїв в Канаді, автор ґрунтовно проаналізувала такі характеристики, як 
наявність етичних кодексів та першорядна роль професійних цінностей; 
інтеграція формальної та неформальної освіти; дуальність професійної системи 
освіти актуаріїв; постійний моніторинг якості надання освітніх послуг з боку 
професійних об’єднань, наявність чітко визначених кваліфікаційних стандартів та 
норм неперервного професійного розвитку.

Аналіз та узагальнення ідей вітчизняних та зарубіжних, зокрема 
канадських науковців, уможливили розгляд системи неперервної професійної 
підготовки актуаріїв у Канаді як: відкритої, гнучкої, доступної, міждисциплінарної 
та навчально-адаптивної структури, яка складається із взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих складових, що забезпечують її неперервний розвиток.

Цінним досягненням дисертантки є порівняння сучасного досвіду 
організації та змісту професійної підготовки актуаріїв в університетах Канади та 
Україні, що дає змогу детальніше вивчити основні відмінності та визначити 
напрям подальших досліджень.

Вважаємо вагомим і важливим здобутком авторки дисертації аналіз 
програмно-методичного забезпечення та виявлення педагогічних умов реалізації 
формальної професійної підготовки актуаріїв, до яких належать неперервність 
освіти, компетентнісний підхід, інтерактивний характер методів та форм навчання, 
міждисциплінарний підхід, формування навичок критичного мислення та 
самоосвіти.

На нашу думку, важливою для вітчизняної теорії і практики професійної 
освіти є розроблена авторкою модель неперервної професійної підготовки актуаріїв 
в Канаді, яка відображає основні принципи та засади зазначеної системи.



Цінним є і те, що дисертантка акцентувала увагу на процес неперервної 
професіоналізації актуаріїв як такої, що виражається через розробку та 
впровадження стандартів професійної підготовки та діяльності безпосередньо 
фахівцями цієї галузі і затверджуються відповідними професійними асоціаціями, а 
не нав'язується і контролюється державою.

Доцільним вважаємо представлення та ґрунтовний аналіз в роботі 
нормативних документів, що регулюють та визначають організаційну і змістову 
складові освітнього процесу; прийнятність різноманіття освітніх форм та методів 
підготовки актуаріїв та орієнтацію на взаємне визнання кваліфікацій, отриманих за 
різними моделями освіти.

7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації
У цілому високо оцінюючи наукове й практичне значення отриманих 

дисертанткою результатів, слід назвати певні дискусійні положення та зауваження 
до змісту роботи, а також висловити окремі побажання:

1. У дисертації варто було б приділити увагу питанню 
організації педагогічної складової підготовки актуаріїв до викладання в 
університетах або професійних організаціях, зважаючи на широкий спектр їхньої 
освітньої діяльності.

2. Ґрунтовнішого порівняльного аналізу заслуговують критерії, за 
якими оцінюється ступінь сформованості фахових та соціальних компетентностей 
фахівців.

3. Доцільним вважаємо порівняти вимоги до акредитації вітчизняних 
університетів і канадських, що пропонують програми з професійної підготовки 
актуаріїв та пояснити переваги предметної основи акредитації, що реалізується для 
університетів Канади.

4. На нашу думку, потребує пояснення зміст форми контролю -  
«кваліфікаційне випробування» (стр. 75), так як воно виокремлено від тестів та 
іспитів.

5. Як рекомендації можна побажати автору дослідження в подальшому 
провести аналіз та визначити низку критичних елементів у вітчизняній нормативній 
базі системи освіти актуаріїв, яки можуть знизити темпи впровадження результатів 
дисертаційного дослідження у вітчизняну практику.

Висловлені, зауваження, побажання і дискусійні положення не 
заперечують позитивної оцінки наукового рівня дисертаційної роботи.

8. Повнота викладення результатів в опублікованих працях
Основні результати дослідження було висвітлено у 24 публікаціях (23 -  

одноосібні), з-поміж яких: 1 колективна монографія; 1 методичні рекомендації; 7 
статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 2 - у  виданнях України, 
що входять до міжнародних наукометричних баз); 15 публікацій у збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій.



9. Ідентичність змісту автореферату і основних положень 
дисертації

Зміст та структура автореферату відображають зміст дисертації та досить 
повно висвітлюють її основні результати, висновки й рекомендації.

10. Висновок
Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави для 

висновку про те, що дослідження Фурсенко Тетяни Миколаївни «Система 
підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в університетах Канади» є 
завершеним, самостійним науковим дослідженням, що слугує вагомим внеском у 
розвиток актуального напряму вітчизняної педагогічної науки і практики.

З огляду на актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів та 
їхнє практичне значення, дисертація Фурсенко Тетяни Миколаївни «Система 
підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в університетах Канади» 
відповідає вимогам п. 9; 11 «Порядку присудження наукових ступенів»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р., а її 
автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти.
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