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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
доктора педагогічних наук, професора,
декана факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Федірчик Тетяни Дмитрівни
на дисертацію
ЛАЗАРЕНКО НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ
«Тенденції професійної підготовки вчителя
в педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 —теорія методика професійної освіти
Актуальність теми дисертації зумовлена низкою чинників:
по-перше, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується
глобалізаційними та інтеграційними процесами, впливає на формування
європейського освітнього простору з метою забезпечення якості освіти на
основі унормованих та загальноприйнятих стандартів ESG;
по-друге,прагнення нашої держави інтегруватися до Європейського
Союзу зумовлює необхідність внесення відповідних змін у систему освіти та
визначає пріоритетними цінності західної культури, що відображено у різних
документах («Програма інтеграції України до Європейського Союзу» (2000),
«Стратегія сталого розвитку України-2020» (2015));
по-третє,прийняття нової нормативно-освітньої бази України (Закони
України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Концепція «Нова
українська школа» (2016), Концепція розвитку педагогічної освіти України
(2018) та ін.) з одного боку - уможливлює, а з другого - зобов’язує заклади
вищої педагогічної освіти до вдосконалення з метою підготовки вчителя
нової генерації, здатного до впровадження прогресивних ідей вітчизняного та
зарубіжного педагогічного досвіду в освітянську практику;
по-четверте,попри значний доробок учених у галузі педагогічної
освіти, система професійної підготовки вчителів у педагогічних
університетах України в умовах євроінтеграційних процесів недостатньо
досліджена в теоретико-методологічному та практичному аспектах;
по-п
’оят
е, брана тема докторської дисертації є міждисциплінарною і
становить науковий інтерес для фахівців різних галузей наук - педагогічних,
психологічних, соціологічних, філософських тощо.
по-шосте, актуальність теми посилює й низка суперечностей, що
виявлені дисертанткою у процесі дослідження.
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З огляду на вищезазначене актуальність теми дисертаційної роботи
Лазаренко Наталії Іванівни «Тенденції професійної підготовки вчителя в
педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції», що подана до
захисту не викликає сумнівів, а
їїдослідження є ва
професійно-педагогічної галузі в умовах сучасних соціальних перетворень.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових
,
висновків і
ацій, сформульованих у дисертації
нд
реком
Проведений аналіз дисертації Лазаренко Н.І. засвідчує переконливу
обгрунтованість та достовірність наукових положень, оскільки:
У науково-понятійний апарат дослідження визначений відповідно
вимогам до такого рівня робіт і є достатнім для розв’язання окреслених
дисертантом завдань, які сформульовані логічно, що дозволило здійснити
міждисциплінарний та різнорівневий аналіз досліджуваної проблеми;
У дослідження характеризується значною тривалістю проведення.
Перевірка ефективності системи вдосконалення професійної підготовки
майбутніх учителів у педагогічних університетах України в умовах
євроінтеграції здійснювалася з 2012 р. по 2019 р. упродовж чотирьох етапів:
теоретико-концептуального (2012-2013 pp.), аналітико-пошукового (20142015 рр.), організаційно-формувального (2015-2018 pp.), узагальнювального
(2018-2019 pp.);
У всебічному розв'язанню завдань наукового пошуку сприяла коректно
використана система науково-педагогічних методів, зокрема, теоретичних,
організаційних, емпіричних та експериментальних, яка доповнена методами
математичної обробки експериментальних даних, що забезпечило
вірогідність отриманих результатів;
У для експертного оцінювання дисертанткою було залучено 25
експертів-стейкхолдерів
з
числа
науково-педагогічних,
наукових
працівників, роботодавців, здобувачів вищої освіти (19 експертів із п’яти
експериментальних
ЗВО
(Вінницького
державного
педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнаїюка, Харківської
гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії) та Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, а
також 6 експертів із числа представників роботодавців, їх організацій та
об’єднань, професійних асоціацій);
У у
лонгітюдномуексперименті
участь 397 викладачів із 7
факультетів і одного навчально-наукового інституту ВДПУ, які працюють на

з

28 кафедрах, а також понад 5 000
, якість підготовки яких
оцінювалася за різними показниками щороку;
У вагомо, що дисертанткою здійснено цілісне виявлення тенденцій
підготовки вчителя в умовах євроінтеграції й обґрунтування основних
напрямів творчого використання конструктивних ідей європейського досвіду
в інноваційному розвитку педагогічної освіти
в Україні з позиції
феноменологічного,
системного,
синергетичного,
акмеологічного,
студентоцентрованого підходів та з урахуванням принципів організації
європейської педагогічної освіти, що є важливим для досліджуваної
проблеми та уможливило об’єктивне її вивчення;
У наукову цінність дисертації Назаренко Н.І. підтверджує, на наш погляд,
те, що здійснене дослідження являє собою результат грунтовного
системного аначізу визначеної авторкою проблеми, теоретичного
обґрунтування стратегії та концептуальної моделі розвитку сучасного
педагогічного
університету
в
умовах
євроінтеграції,
а
також
експериментальної перевірки ефективності системи вдосконалення
професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах України, що
може бути реалізована в практиці сучасної вищої школи;
Таким чином, зміст роботи та аналіз основних положень дисертації
підтверджує вирішення завдань дослідження і досягнення мети. Висновкам
та розробкам, які представлені в дисертації властива повнота та логічність
викладу, достатній рівень обґрунтованості й достовірності.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
Аналізуючи наукову новизну виконаного дослідження, слід відзначити,
що дисертаційна робота Назаренко Н.І. за своєчасністю постановки проблеми
та її технологічним вирішенням належить до робіт високого наукового рівня
і вирізняється із низки досліджень такої проблематики.
Авторкою дисертації
вперше;
У виявлено тенденції професійної підготовки вчителів у педагогічних
університетах України в умовах євроінтеграції на методологічному,
методичному,
технологічному,
економічному
рівнях;
тенденції
систематизовано на таких рівнях: макрорівень (система педагогічної освіти),
мезорівень (педагогічні університети) та мікрорівень (суб’єкти освітнього
процесу);
У розроблено стратегію і концептуальну модель розвитку педагогічного
університету в умовах інтеграції до європейського освітнього й наукового
простору та шляхи їх реалізації на методологічному, змістовому,
методичному та управлінському рівнях;
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б теоретично обгрунтовано, розроблено і впроваджено систему
вдосконалення професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах
України в умовах євроінтеграції (поглиблення міжнародної співпраці
університету, спрямованої на забезпечення європейського вектору розвитку
педагогічної освіти й академічної мобільності; модернізація освітнього
процесу в умовах оптимізації інформаційного середовища педагогічного
університету; розвиток Soft Skills майбутніх учителів в умовах модернізації
вищої педагогічної освіти; підготовка педагогів до створення інклюзивного
освітнього середовища для дітей з особливими потребами; розширення
представництва університетської спільноти в глобальному просторі наукових
комунікацій);
У уточнено зміст педевтологічних положень щодо розвитку педагогічної
освіти України у вимірі потреб оновлення і євроінтеграційного руху.
Дисертанткою удосконалено зміст науково-методичного забезпечення
професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах України в
умовах євроінтеграції.
Оцінка змісту та завершеності дисертації
Аналіз змісту дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що вона
викладена згідно із завданнями дослідження, має послідовну структуру,
охоплюючи основні складові елементи досліджуваної проблеми.
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
Відповідно до визначених об’єкта, предмета й мети дисертаційного
дослідження авторка розв’язує низку завдань дослідження, у процесі чого:
У всебічно характеризує сутнісні ознаки базових понять дослідження;
'б грунтовно описує вплив ціннісно-смислових потенціалів глобалізаційних
та євроінтеграційних процесів на модернізацію педагогічної освіти в
Україні на основі вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду;
б критично аналізує особливості професійної підготовки вчителя у
контексті європейських інтеграційних процесів та висвітлює проблеми
інтеграції педагогічної освіти України в європейський простір.
Глибинністю вирізняється теоретичний аналіз зарубіжного досвіду
розвитку та реформування вищої педагогічної освіти та виявлення сучасних
тенденцій розвитку професійної підготовки вчителів та концепції розбудови
педагогічної освіти в країнах ЄС на засадах нової філософії освіти.
Вагомість дослідження підвищують розроблена авторкою стратегія і
концептуальна модель розвитку педагогічного університету в умовах
інтеграції до європейського освітнього та наукового простору, а також
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окреслені напрями інтернаціоналізації освітньої діяльності педагогічного
університету в умовах євроінтеграції, до яких віднесено:
модернізацію структури університету згідно зі змінами національної
системи вищої школи та в контексті інтеграції до європейського
освітнього й наукового простору;
- розширення функцій педагогічного навчального закладу як науковоосвітнього, культурного й соціально-просвітницького центру;
запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти для
досягнення позитивної динаміки підвищення якості підготовки вчителів;
розвиток корпоративної культури, спрямованої на підвищення іміджу
педагогічного університету та внутрішнього позитивного середовища;
- формування інноваційного освітнього середовища, спрямованого на
оновлення внутрішнього й зовнішнього духовного простору;
створення в університеті інклюзивного середовища для забезпечення
відповідних умов здобуття освіти різними категоріями студентів, у тому
числі з особливими освітніми потребами;
розширення міжнародної співпраці як важливої умови інтеграції до
європейського та світового освітнього й наукового просторів.
Заслуговує уваги організація експериментального дослідження для
перевірки ефективності запропонованої системи вдосконалення професійної
підготовки вчителя в педагогічних університетах України в умовах
євроінтеграції, що підтвердило її динамічність, цілеспрямованість,
інтенсивність й продуктивність.
Дисертанткою здійснено багатовекторну експериментальну перевірку
запропонованої системи на різних етапах лонгітюдного дослідження,
результати якого засвідчили про помітну позитивну динаміку основних
показників наукової та професійної активності учасників освітнього процесу
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Здійснений аналіз динаміки рейтингових показників університету в
2019 р. з метою підтвердження ефективності системи вдосконалення
професійної підготовки вчителя в умовах євроінтеграції засвідчив, що в
рейтинговій таблиці ТОП 200 університетів ВДПУ ввійшов до трійки кращих
педагогічних університетів України; до рейтингу ТОП 100 найпопулярніших
закладів ви т ої освіти серед абітурієнтів усієї України й посів четверте місце
серед педагогічних університетів.
Позитивним вважаємо наочне представлення результатів дослідження
через презентацію у роботі графіків, гістограм, діаграм, скріншотів, що

б

підтверджують теоретичні положення,
практичні напрацювання та
презентують позитивну динаміку показників.
Цінним у роботі, на нашу думку, є:
У прогностичне обґрунтування розвитку професійної підготовки вчителя в
педагогічних університетах України в умовах глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів;
У констатація необхідних
ін, їх інтенсивності та продукт
зм
У окреслення шляхів вирішення відповідних завдань професійної підготовки
вчителя в педагогічних університетах України, потенційних ризиків та
очікуваних результатів модернізації на різних рівнях: макрорівні (системи
педагогічної освіти); мезорівні (педагогічних університетів); мікрорівні
(суб’єктів освітнього процесу).
Значущість результатів дослідження
для науки та практичного використання
Дисертаційна робота Лазаренко
має вагоме практичне значення
для розвитку педагогічної науки та освітньої діяльності закладів вищої
педагогічної освіти, яке полягає в тому, що отримані результати були
ґрунтовно проаналізовані, пройшли апробацію, показали позитивну динаміку
і готові до впровадження у систему професійної освіти майбутніх учителів.
Практичне значення результатів дослідження в тому, що авторкою:
У розроблено систему вдосконалення професійної підготовки вчителя в
педагогічних університетах України;
У підібрано діагностичний інструментарій розвитку педагогічного
університету в умовах інтеграції до європейського освітнього простору;
У запропоновано методику індивідуального рейтингування та рейтингування
структурних підрозділів університету (свідоцтво про реєстрацію
авторського права № 87836, співавтори В. Костюкевич, А. Коломієць);
У розроблено структуру й основні напрями діяльності наукової лабораторії
педагогічної майстерності викладача вищої школи;
У підготовлено методичні рекомендації щодо створення й організації
діяльності проблемних дослідницьких лабораторій (лабораторія мотивації
обдарованої студентської молоді до лідерства; лабораторія педагогічного
інсайту: освітні технології XXI століття; лабораторія професійного
становлення майбутнього вчителя; лабораторія з підготовки студентів,
вчителів, батьків до роботи в інклюзивному середовищі; лабораторії
педагогічної майстерності), які можуть використовуватися педагогічними
університетами та іншими закладами вищої освіти України.
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Теоретичні положення, практичні рекомендації та висновки за
результатами
здійсненого
дисертаційного
дослідження
можуть
застосовуватися для:
S стратегічного планування діяльності ЗВО та їх структурних підрозділів;
А формування освітніх програм підвищення кваліфікації адміністративного
персоналу ЗВО;
А оновлення змісту навчальних дисциплін «Педагогіка вищої школи»,
«Порівняльна педагогіка», «Професійна педагогіка», «Забезпечення якості
вищої освіти» тощо для здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому
рівні (Phd).
Повнота викладення наукових
, висновків і рекомендацій
дисертації в опублікованих працях
Аналіз публікацій Назаренко
Н.І.засвідчив їхню
та якісну) вимогам до оприлюднення результатів докторської дисертації.
Зокрема, результати дослідження представлено в 58 публікаціях, серед яких:
1 одноосібна монографія, 5 статей у колективних монографіях, 22 статті у
фахових виданнях України (2 з них індексуються в міжнародній
наукометричній базі Web of Science і 7 - у базі Index Copernicus), 8 статей у
закордонних виданнях (2 з них індексуються в міжнародній наукометричній
базі Web of Science, 1 - в міжнародній наукометричній базі Scopus), 8 статей
у збірниках наукових праць, 2 - в інформаційно-аналітичних збірниках,
1 термінологічний словник, 1 методичні рекомендації, 10 тез у матеріалах
конференцій.
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації
Поданий у дисертації матеріал, його аналіз та інтерпретація, зроблені
висновки не викликають заперечень. Високо оцінюючи результати
дослідження, здійсненого Назаренко НІ., вважаємо за доцільне висловити
окремі міркування, які потребують певних уточнень та пояснень:
1. У процесі дослідження, Назаренко Н.І використано комплекс
вазаємопов’язаних методів. Характеризуючи їх у вступі дисертаційної
роботи, дисертантка віднесла порівняльний та лонгітюдний методи до
організаційних. Вважаємо, що така класифікація потребує уточнення,
оскільки вони є міждисциплінарними і тому їх не варто обмежувати
рівнем організаційних.
2. У III розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади професійної
підготовки вчителів в умовах євроінтеграції» авторка дослідження
обґрунтовує основні стратегічні цілі університетів в умовах інтеграції до
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3.

4.

5.

6.

7.

європейського освітнього простору. Серед них дослідниця виокремлює
формування в університеті корпоративної культури, що, без сумніву,
заслуговує на увагу як перспективний напрям. Однак, у розділах
дисертації та у загальних висновках цей аспект представлено побіжно.
Вважаємо, що у першому висновку до дисертації доцільно було б
обґрунтувати положення щодо нової філософії освіти уконтексті
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, оскільки у тексті
дисертації її всебічно проаналізовано у першому розділі.
У третьому висновку до наукового дослідження дисертантка акцентує
увагу на необхідності змін на різних рівнях: методологічному,
організаційному, змістовому, а також на рівні управління. Цілком доречно
H.I. Лазаренко звертається до проблеми використання механізмів
стратегічного менеджменту. Однак, вважаємо, що цей аспект недостатньо
обґрунтовано саме в методологічному контексті.
У роботі доцільно було б представити прогностичні положення та
авторське бачення щодо партнерської взаємодії суб’єктівосвітнього
процесу. Такий матеріал, на нашу думку, підсилив би обґрунтованість
значення впровадження розробленої системи вдосконалення професійної
підготовки вчителя в педагогічних університетах України в умовах
євроінтеграції.
Здійснений системний аналіз наукової літератури та нормативних
документів з досліджуваної проблеми, вивчення досвіду освітньої
діяльності вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти дозволив
дисертантці виокремити низку суперечностей, які негативно впливають на
підготовку вчителя у педагогічних університетах в умовах євроінтеграції.
В ідповідн о потребує уточнення чи вдалося Лазаренко Н.І. розв’язати
означені суперечності у процесі дослідно-експериментальної роботи,
оскільки у висновках означений аспект залишився поза увагою.
Враховуючи міждисциплінарний характер дисертації, доречним, на нашу
думку, є створення автором словника-тезауруса з проблеми дослідження.

Загальний висновок
Підсумовуючи вищевикладене зазначаємо, що дисертаційна робота
«Тенденції професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах
України в умовах євроінтеграції», подана на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика
професійної освіти є завершеною науковою працею, фундаментальним
дослідженням, що має суспільне, соціально-економічне та політичне
значення. Його результати свідчать про високий теоретико-
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методологічний рівень, наукову новизну, безумовне практичне значення й
прогностичність.
Дисертація відповідає вимогам п. 9, п. 10, п. 12, п. 13 «Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника» щодо докторських дисертацій, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 (зі змінами), а
дисертантка - Назаренко Натачія Іванівна є зрілим
перспективним
науковцем, що заслуговує присудження наукового ступеня доктора
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної
освіти.
Офіційний опонент:
доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
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