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В iд з и в
офщшного опонента на дисертащю Спивакове! 1нни Ьорнсчвнн
«1нновацшний розвиток вчителя в систем! методично! роботи закладу
загально! середньо! oceiTH», представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата педагопчних наук 3i спещальност! 13.00.04 -теор1я i методика
професшно! освНи

Актуалън1стъ

обраноi

теми.

Дисертацшне

дослщження

1.Б. Сшваково! присвячене актуальны проблем! шновацшного розвитку
вчителя закладу загально! середньо! освгги. В умовах сьогодення, коли свет
швидко змшюеться, шформащя кожного року подвоюеться, а технологи
проникли у Bci сфери нашого життя - педагопчна освгга повинна не тшьки
реагувати на виклики, яю !снують у наш час, але й враховувати потреби
майбутнього.

Не виникае сумшву, що сучасний вчитель, щоб успнино

здшснювати свою професшну д!яльшсть, мае дбати про самовдосконалення,
зокрема

розвивати таю професшно важлив1 якосД як креатившсть,

шновацшшсть, рефлексившсть, самомотиващю тощо.
Шдсилюеться актуальшсть дослщження й визначеними
здобувачкою суперечностями м1ж: сучасними потребами в шновацшному
розвитку сусшльства та пщготовкою осв1тянських кадр1в до шновацшно!
д!яльностц об'ективною необхщшстю активного включения педагопв школи у
творчий процес, шновацшний педагопчний пошук, шновацшну д!яльшсть i
застаршими формами оргашзацп сучасно! системи методично! роботи в школн
необхццпстю шновацшного розвитку вчител1в у систем! методично! роботи
школи та розробкою вщповщних оргашзацшно-педагопчних засад реал!зацп
цього процесу.
Дисертацшне дослщження виконане вщповщно до науково! теми
кафедри теорп та icTopi! педагог!ки Кшвського ушверситету iMeHi Бориса
Гр!нченка «Зм!ст i технологи забезпечення якост1 неперервно! педагопчно!
освгги

в

умовах

евроштеграцп»

(державний

реестрацшний

номер

2

0116U003295). Структура дисертацп не викликае заперечень, н змют та логжа
побудови узгоджеш з визначеною метою i поставленими завданнями.
У дисертацп

ч1тко та

коректно

представлено

науковий

апарат

дослщження: мету, завдання, об’ект, предмет, методи, наукову новизну
дослщження, теоретичне i практичне значения одержаних результате.
Стутнь o6>rpynmoeanocmi пауковых положены, оцшка злисту та
3aeepiuenocmi дисертацп.

Науков1 положения, висновки i рекомендацп дисертацшно! робота
1.Б. Сшваково! достатньо обгрунтоваш, вони пщтверджуються змютом
квал1фжовано проведеного дослщження. Лопчною е структура роздшв.
Анал1з тексту

дисертацй',

засвщчують

грунтовшсть

здобувачка

сформулювала

автореферату
виконаного
власне

та

зм1сту публжацш

дослщження

бачення

на

шдстав1

дослщжувано’1

також
чого

проблеми.

Дисертащя характеризуеться не тшьки змютовшстю та обгрунтовашстю
викладених

позицш,

але

й вдалим

синтезом

отриманих

результате

теоретичного та емшричного р1вшв, що в цшому вщповщае вимогам до
дисертацшних

дослщжень

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

педагопчних наук. Основний науковий внесок, одержаний дисертанткою,
досить вагомий про що свщчиТь наукова новизна та практичне значения
дослщження.

ЕЛрогщшсть одержаних 1.Б. Сшваково!' наукових результапв

не викликае сумшву, оскшьки вони цшком адекватш суп та заеданиям
дослщження.
Наукова новизна, теоретичне та практичне значения одержаних
резулътат1в. Характеризуючи наукову новизну дослщження, зауважимо, що
вона вщзначаеться значною кшыастю позицш, вщповщае лопщ та змюту
дослщження, поставленим завданням. Здобувачкою: вперше сформульовано
поняття «тновацшний розвиток вчител1в» як поетапний, динам1чний процес
особистюно-професшного
педагопчного

вдосконалення,

суб’ективного

вчителями нових педагопчних

досвщу,

що

об’ективне
уможливлюе

щей, створення

вщображення
генерування

шновацшних освггшх
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продукте для забезпечення високих результатов навчання учшв та якост1
освггшх послуг; теоретично обгрунтовано сутнють, змют i структуру
шновацшного розвитку вчител1в в систем! методично! робота закладу
загально! середньо! о свтз (особистюний, професшно-перетворювальний,
рефлексивно-оцшювальний); визначено критерп (цшьовий, змютовий га
результативний),
штеграцшний,

показники
дослщницький)

та

piBHi

сформованост!

означеного

феномену;

(адапгивний,
обгрунтовано

оргашзацшно-педагопчш засади шновацшного розвитку вчител1в в систем!
методично! робота заклад!в загально! середньо! освгги: опосередкован!
(дотримання законом!рностей, принцип!в i пщход!в !нновац!йного розвитку,
державна освггня пол^ика, !нновац!йний дух колективу та управлшня ним
тощо); безпосередн! (неперервшсть профес!йного зростання вчител!в у
систем!

методично!

забезпечення

системи

робота;

вщповщна

науково-методично!

мотивац!я;
робота

шформацшне

ЗЗСО;

створення

шновацшного освггнього середовища з метою реал!зацп прагнення вчител!в
до самоосв!ти, динам!ка яко! зд!йснюеться за рахунок впровадження
iHHOBauiftHoro пщходу в повсякденну практичну д!яльн!сть; !нновац!йна
система управлшня тощо); удосконалено д!агностичний шструментарш
оц!нки !нновац!йного розвитку вчител!в; подалыиого розвитку набули форми,
методи оргашзацп методично! робота ЗЗСО.
Повнота викладу наукових положень,

висновмв i рекомендацш,

сформулъоваиих у дисертаци, в опублЫовсших працях, апробащя резулътапив
досл1джен}1я.
Основш положения та висновки дисертацшно! робота ГБ.Сшваково!
достатньо повно вщображеш як у самш дисертаци, так i у автореферат! (його
зм!ст повнютю вщображае головн! ще! проведеного дослщження).
Здобувачкою проведена значна робота над опрацюванням наукових
джерел р!зних галузей знань, в першу черту педагопчних, фшософських,
психолопчних. У !х перелжу державн! документи, пер!одичн! видання,
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заруб1жна i вггчизняна наукова лНература, сучасш шформацшш ресурси у
загальнш кшькоеп 225 джерел, з них 87 шоземною мовою.
Основн1 ще! дослщження апробоваш на р1зноманггних наукових
конференщях та семшарах, зокрема м 1жнароднш - «Яюсть вищо! освети:
украТнська

нацюнальна

система

та

европейсью»

(м.

Кшв,

2018 р.);

всеукрашсъких - «Сковородишвсыа навчання «Шзнай себе» (Черкаська обл.,
с. Коврай, 2017), «Педагопчш ще! Софи Русово! в контекст! Ново!
украшсько! школи» (Чершпвська обл., смт Ршки, 2019 р.); сем1нарах:
«Виховання цшшсних ор1ентир1в шкшьно! молод1 у контекст! реал1зацй
виховно! системи «Школа фигософп сердя» (Черкаська обл., смт Чорнобай,
2017 р.),

«Технологй'

формування

просоц1ально1

повед1нки

пщлгпав

уразливих категор1й в акмеолопчному простор!», (Черкаська обл., с. Велика
Бур1мка, 2018 р.), «Януш Корчак про Miciio ново! школи життя», (м. Кшв,
2018 р.), «Розвивальне навчання ДР1М та Нова украшська школа: ще!, змшт
та перспективи» (м. Кшв, 2018 р.), «Педагопка у м1ждисцип1нарному вим1р1:
вар1ативнють моделей неперервно! педагопчно! освети» (м. Кшв, 2018 р.);
«Програма освегнього лщерства для кер1вниюв ЗЗСО», модуль «Побудова
ефективно! команди у ЗЗСО» (м. Кшв, 2019 р.).
Практичн1 напрацювання було впроваджено в освший процес: пмназп
«Мшешум» № 318 м. Киева, навчально-виховного комплексу (спец1ал1зована
школа I ступеня з поглибленим вивченням юпансько! мови - суспшьногумаштарна г1мназ1я) № 176 iMeHi М1геля Де Сервантеса Сааверди м. Киева,
Кловського лщею № 77 м. Киева, Умансько! загальноосвегньо! школи I-III
ступен1в № 8 Умансько! мшько! ради Черкасько! областд Кшвського
ун1верситету iMeHi Бориса Гршченка, комунального закладу «Сумський
обласний шститут шслядипломно! педагопчно! освети». Peaлiзaцiя на
практшд основних щей дисертацшно! роботи у вёгчизнянш теорп та практиш
дозволить збагатити пeдaгoгiчнy науку, слугуватиме оргашзацшно-змютовим
пщерунтям процесу шновацшного розвитку вчителя в систем! методично!
роботи закладу загально! середньо! освНи.
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Оформления робота вщповщае сучасним вимогам до наукових праць
такого р1вня. Позитивне враження справляють представлен! табличш
матер1али та рисунки.
Дискусшт положения та зауваження щодо змхсту днсертацп.
У цшому

позитивно

оцшюючи

наукове

i практичне значения

отриманих 1.Б. Сшваковою результате дослщження, вщзначимо окрем1
дискусшш положения та висловимо зауваження й побажання до змюту
робота:
1.

На сторшщ 24 дисертацшно! робота здобувачка вщзначае одним

i3 важливих методолопчних принцишв науково-педагопчного дослщження
принципи шформацшностг Проте, на його обгрунтування придшяе тшьки
одне речения. На нашу думку, варто було б бшьше звернути увагу на даний
принцип, оскшьки ми живемо в епоху «шформацшно! революцп».
2.

У другому параграф! першого роздшу дисертацшно'! робота

здобувачкою висвпдюеться проблема шновацшного розвитку вчител!в у
наукових рецепщях учених. Робота значно виграла б за умови вщображення
щей не тшьки вНчизняних та пострадянських дослщниюв, але й европейсько!
педагопчно! думки.
3.
розвитку

На сторшщ 56 поданий рисунок 1.1. «Структура шновацшного
вчител!в»,

який

вщображае

сукупн1сть

трьох

компоненНв

особист!сного утворення вчителя - «шновацшний розвиток», а не процесу
розвитку. Тому варто було б уточнити назву рисунка 1.1.
4.

При обгрунтуванш критерпв та показниюв на сторшщ 112

рукопису дисертащ! здобувачка вщзначае, що «нами була розроблена
технолопя д!агностики !нновац!йного розвитку особистост! вчител!в». Варто
було б означити складов! та етапи дано! технологи.
5.

На нашу думку, робота була б бшьш грунтовною, якщо б

здобувачка висвгглила кращий заруб!жний досвщ розвитку у вчител!в
!нновац!йно! компетентност!.
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6.

Укшш окремих параграф1в дисертацп не вистачае узагальнень,

висновки е дуже короткими i не вщображають BcieYcyrHOdi роботи.
Однак висловлеш зауваження мають дискуЫйний, >точнювальний
характер i не знижують загальноУ позитивно! оцшки дисертащУ та можуть
розглядатися як побажання щодо удосконалення роботи, подальшого
наукового пошуку.
Загальний висновок.
Проведене дослщження засвщчуе належну наукову компетентшсть
здобувачки, а також дас шдстави оцпповати роботу як оригшальний
caMOCTifluo

виконаний науковий доробок. У рукопис1 наявш

yci

i

ознаки

цшсного, завершеного наукового дослщження.
Отже, за характером фактичного

MaTepiany,

ступенем його ящсного

i

кщькчсного анщпзу, р!внями новизни i значущосп результате дослщження,
обгрунтовалось висновюв дисертащйна робота на тему «1нноващйний
розвиток вчителя в систем! методично! роботи закладу загальноУ середньоУ
ocBiTH»

е завершеним самостШним дослщженням. що мае теоретичне

i

практичне значения й заслуговус на позитивну ошнку.
Рукопис та автореферат дисертацп вщповщае вимогам

«Порядку

прнсудження наукових ступешв» затвердженого постановок) КМУ вщ 24 липня
2013 р. № 567 (3i змшами, внесеними постановою КМУ вщ 30.12.2015 р. №
1159) щодо кандидатських дисертацш та iHmux шетруктивних вимог МОН
УкраУни , а отже е Bci гпдетави для прнсудження 1нш Бориавш Сшваковш
наукового ступеня кандидата педагопчних наук 3i спещачьнось 13.00.04
T eopie i

методика профестно'У оевпи.

ОфщШний опонент
кандидат педагопчних наук,

