ВІД ГУ К
оф іційного опонента доктора педагогічних наук, професора
Біди О лени А натоліївни
про дисертацію
В А Р Е Ц Ь К О Ї О Л ЕН И В О Л О Д И М И Р ІВ Н И
„Т еоретичні і методичні засади розвитку соціальної ком петентності
вчителя початкової ш коли у системі післядиплом ної педагогічної освіти”,
подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика проф есійної освіти
А ктуальність обраної теми. Сьогодні в українськом у суспільстві
найактуальніш им залиш ається питання про конкурентоспром ож ність
спеціалістів в ум овах ринкової економіки і глобалізації суспільства. У спіх
р о зв’язання зазначеної проблеми покладається на працівників освітньої
сфери, бо саме від компетентності вчителя залеж ить формування
конкурентоздатності, клю чових компетентностей учнів, їх спроможності
увійти у світовий глобальний простір. До того ж, суспільство підвищ ує
вимоги до соціально-проф есійного розвитку учителя, його здатності
осмислювати сутність соціальних процесів, вибудовувати стратегії взаємодії з
інш ими лю дьми, обирати способи досягнення цілей у соціальній реальності,
здійсню вати соціально-педагогічний супровід соціалізації, формувати
клю чові й предметні компетентності молодш их ш колярів, серед яких значне
місце посідає соціальна. Тому, дослідж увана Варецькою
Оленою
В олодимирівною проблем а розвитку соціальної компетентності вчителя
початкової ш коли у системі післядипломної педагогічної освіти - є досить
важливою і актуальною в процесі реформування сучасної системи освіти.
Д исертаційну роботу виконано в меж ах науково-дослідних тем
Інституту вищ ої освіти Н аціональної академії педагогічних наук України
„О птимізація дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вищ ій освіти
України в контексті євроінтеграції” (№ 0 1 12U000934), Комунального закладу
„Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”
Запорізької обласної ради „Розвиток компетентностей су б ’єктів освітнього
процесу у системі неперервної освіти” (№ 0 1 13U 007511).
Тему дисертації затвердж ено вченою радою Інституту вищ ої освіти
НА П Н У країни (протокол від 24 грудня 2012 р. № 10/10) та узгоджено в
бюро М іж відом чої ради з координації наукових дослідж ень з педагогічних і
психологічних наук в У країні (протокол від 29 січня 2013 р. № 1).
М и вваж аємо, що:
- Робота значно виграла б за умови здійснення порівняльного аналізу
досвіду розвитку соціальної компетентності вчителя початкової
ш коли у системі післядипломної педагогічної освіти в Україні та
інш их країнах.
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С тупінь обгрунтованості наукових полож ень, висновків і
реком ендацій, сф орм ульованих у дисертації
О бґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформ ульованих у дисертації, підтвердж ується результатами дослідж ення,
здійсненого дисертантом , і в цілому не викликає сумніву.
О бґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована
вступом, п ’ятьм а розділами, висновками до розділів, ґрунтовними
загальними висновками, списком використаних дж ерел, додатками, що
відповідає вимогам до дисертаційних дослідж ень на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук.
Зміст кож ного розділу підпорядковано меті та завданням дослідження,
а підсумками є наукові висновки.
Д исертант на високому науковому рівні обґрунтувала вибір теми,
визначила мету, завдання, методи дослідж ення.
Не викликає сумніву чітка структура дисертації, усі частини якої
спрямовані на досягнення поставленої мети. П лан роботи логічний і
послідовний, простеж ує проблему становлення компетентнісного підходу в
сучасній освіті, зокрем а й дослідж ення соціальної компетентності
особистості.
О бґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідж ення і
його
висновків
обумовлені
теоретико-методологічними
позиціями,
застосуванням комплексу взаємодоповню ю чих методів наукового пошуку.
В ідповідно до мети дисертаційної роботи визначено її завдання, для
реалізації яких автором проаналізовано значний масив наукової, навчальном етодичної літератури, а також навчальні плани, програми професійної
підготовки м айбутніх учителів початкової ш коли й курсової перепідготовки у
післядипломній освіті педагогів. П ринагідно відзначити вміння автора
узагальню вати
й
систематизувати
дослідницький
матеріал.
Вражає
фактологічна насиченість змісту дисертації, побудованій на потуж ній
дж ерельній базі.
О б ’єкт і предм ет дослідж ення адекватні меті та завданням роботи.
Дисертацію презентує високий рівень наукової новизни , де автором
вперше:
сформульовано
концептуальні
засади
розвитку
соціальної
компетентності вчителя початкової ш коли у системі післядипломної
педагогічної освіти з урахуванням особливостей його соціально-проф есійної
діяльності й навчально-соціальних запитів в ум овах постійної м одернізації та
трансф орм ації освітнього середовищ а; уточнено структуру соціальної
компетентності вчителя початкової школи; визначено критерії, показники та
рівні розвитку соціальної компетентності вчителя початкової ш коли у
системі
післядипломної
педагогічної
освіти;
запропоновано
й
експериментально
перевірено
структурно-ф ункціональну
модель
комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя
початкової ш коли у системі післядипломної педагогічної освіти; розроблено
й упровадж ено в післядипломний педагогічний процес науково-технологічну
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систему комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності
вчителя початкової ш коли у післядипломній педагогічній освіті.
Не викликає сумніву практичне значення одержаних результатів
дослідження, яке полягає в тому, що теорія та м етодика проф есійної освіти
збагатяться
ефективною
теоретико-методологічною
концепцією
комплексного, пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя в
системі післядипломної педагогічної освіти, яка мож е стати основою для
розробляння теоретико-м етодичних засад, концепцій і технологій варіативної
ступеневої підготовки майбутніх педагогів, а також післядипломної освіти
педагогів інш их категорій.
Застосування теоретичних положень і висновків щ одо організації
процесу розвитку соціальної компетентності вчителя початкової ш коли у
системі післядиплом ної педагогічної освіти знайш ло відображ ення в
монографії,
науково-методичном у
посібнику,
колективних
науковометодичних посібниках та викладі науково-методичних знахідок слухачів
творчої групи; програмах теоретичної та практичної підготовки вчителів
початкової ш коли для вчителів початкової ш коли, у програм ах тренінгу,
спецкурсів, м етодичних рекомендаціях для освітян, а також у другому,
доопрацьованом у, переробленому, наповненому соціальною компонентою
виданні навчально-м етодичного комплексу для вчителів початкових класів
(чотири програми, чотири навчальні посібники для учнів, чотири навчальнометодичні та один навчальний посібники для вчителя - 13 видань - з
грифами М О Н У країни).
Ц інним є те, щ о автором створено он-лайн бібліотеку для здійснення
позааудиторної діяльності, саморозвитку вчителів у між курсовий період.
Розроблено й упровадж ено в післядипломний процес науковотехнологічну
систему
розвитку
соціальної компетентності
вчителя
початкової ш коли
у
системі
післядипломної педагогічної освіти,
ефективність якої підтвердж ено експериментальним дослідж енням.
Результати
ф ормувального
етапу
педагогічного
експерименту
засвідчили значне підвищ ення високого рівня й зменш ення низького рівня
розвиненості соціальної компетентності вчителів початкової школи.
Разом із тим, ми відмічаємо:
- -У вступі роботи (практичне значення одерж аних результатів)
зазначено, що „окремі елементи науково-технологічної системи
впровадж ено в Х мельницькому обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти,
В олинськом у
інституті
післядипломної
педагогічної
освіти,
П олтавському
обласному
інституті
післядипломної педагогічної освіти імені М. В. О строградського,
Івано-Ф ранківськом у
обласному
інституті
післядипломної
педагогічної освіти” . Не зрозуміло, які саме „окремі елементи
науково-технологічної системи?”
- - У практичном у значенні одерж аних результатів автор пиш е, що
застосування теоретичних полож ень і висновків щодо організації
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процесу розвитку соціальної компетентності вчителя початкової
ш коли у системі післядипломної педагогічної освіти знайш ло
відображ ення в монографії, науково-методичному посібнику,
колективних науково-методичних посібниках та викладі науковом етодичних знахідок слухачів творчої групи; програм ах теоретичної
та практичної підготовки вчителів початкової ш коли для вчителів
початкової ш коли, у програмах тренінгу, спецкурсів, методичних
реком ендаціях для освітян Запорізької області. Н езрозуміло чому
тільки саме для цієї області?
- - У практичном у значенні одерж аних результатів потрібно вказати
де доцільно було б використовувати результати та висновки
дослідж ення, зазначити чому сприятимуть теоретично обґрунтовані
полож ення.
В ірогідність
і
новизна
наукових
полож ень,
висновків
і
рекомендацій
В ірогідність одерж аних автором наукових результатів не викликає
сумніву, оскільки вони цілком адекватні суті та конкретним завданням
дослідж ення, досягнуті завдяки системному використанню комплексу
взаєм опов’язаних дослідницьких методів і ґрунтовній дж ерельній базі.
Одержані дисертантом результати достатньо переконливо представлено у
висновках до розділів та загальних висновках, які відповідаю ть
найваж ливіш им полож енням рецензованого дослідж ення та поставленій меті.
М атеріали дисертації пройш ли необхідну апробацію , обговорю валися
на між народних та всеукраїнських наукових конференціях.
П овнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій,
сф орм ульованих у дисертації, в опублікованих працях
Зміст автореф ерату повністю відповідає основним положенням
дисертації, а 71 публікація автора (серед яких: одна монографія, чотири
науково-методичних посібники (один - з грифом М О Н України); чотири
навчально-методичних посібники та один навчальний посібник (усі - з грифом
М О Н України); чотири навчальні програми (дві - з грифом М О Н України; одні
науково-методичні рекомендації; 23 статті у наукових фахових виданнях
України (з них 3 - включено до міжнародних каталогів наукових видань і
наукометричних баз) та 6 - у наукових зарубіжних виданнях, 8 статей у
збірниках матеріалів наукових конференцій (з них дві - у зарубіжних) та З
статті, що додатково відображають результати дослідження, 16 тез доповідей) з
достатньою повнотою відображ ає основні полож ення й висновки дисертації,
праці цілком відповідаю ть встановленим вимогам.
О бсяг і зм іст дисертації показую ть, що робота є самостійним
дослідж енням, виконаним на високому науковом у рівні, і свідчать про
професійну зрілість автора.
В иклад м атеріалу в науковій роботі логічний та послідовний, має
науковий характер та прикладне значення. Д ля тексту дисертації
характерними є зм істова заверш еність, цілісність і зв ’язність, вміле
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апелю вання фактами. Зміст автореферату ідентичний до основних положень
дисертації. Таким чином, мож на з впевненістю сказати, що автор
дослідж ення м ає нестандартне мислення і вміє самостійно працю вати,
аналізувати та узагальню вати накопичений матеріал, робити самостійні
висновки.
П роте баж ано було б:
- В автореф ераті вказати: що зроблено автором у роботі, а не
конкретно, що зазначено у висновках до 5 розділу (с. 28
автореферату).
- В автореф ераті і у дисертації загальні висновки маю ть чітко
відображ ати зм іст і кількість завдань. Щ о не витримано
дисертанткою . Загальні висновки надто розш ирені.
- Н адто ш ироко у роботі подано методи дослідж ення.
- У змісті дисертації бажано було б посилання на автора робити
безпосередньо біля кожного прізвищ а, а не подавати окремо в кінці
речення (с. 6 дисертації і далі по роботі).
- Третій розділ дещ о переобтяж ений у зм істовом у плані. М ає велику
таблицю (3.1), яку м ож на було б винести у додатки.
В исновок
про
відповідність
ди сертації
вимогам
«П орядку
присудж ення наукових ступенів і присвоєння вченого звання старш ого
наукового співробітника»
Н а основі вивчення поданої роботи м ож на дійти висновку, що
дисертаційна робота В арецької О лени В олодим ирівни „Теоретичні і
методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової
школи у системі післядипломної педагогічної освіти” є заверш еною ,
самостійно виконаною науковою працею , що має вагоме теоретичне й
прикладне значення для розвитку педагогічної науки, заслуговує позитивної
оцінки, відповідає вимогам “П орядку присудж ення наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старш ого наукового співробітника” (пп. 9, 10, 12,
13, 14 ), затвердж еного П остановою К абінету М іністрів У країни від 24 липня
2013 р. № 567, а її автор - В арецька О лена В олодим ирівна - заслуговує
присудж ення наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю
13.00.04 - теорія і м етодика проф есійної освіти.
О фіційний опонент:
доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії і м етодики початкового
навчання Ч еркаського національного університету
імені Богдана Х м ельницького
П ідпис О.А. Біди завіряю .
У чений секретар Черкаського
університету імені
Богдана Х м ельницького

О. А. Біда

Н. О. А ндрусяк

