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Помежів’я ХХ і ХХІ століть було відзначене прийняттям низки 

концептуальних документів: резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО за 

двома програмами: «Освіта для всіх упродовж усього життя» та «Реформа 

освіти в перспективі освіти протягом життя» (1997); Рекомендацій 

Міжнародного конгресу ЮНЕСКО з технічної та професійної освіти 

Генеральному директору ЮНЕСКО «Технічна і професійна освіта і навчання: 

погляд для XXI століття» (1999); Меморандуму неперервної освіти 

Європейського Союзу, ухваленого Лісабонським самітом Європейської Ради 

(2000). В останні роки міжнародне співтовариство утвердилось у думці, що 

освіта є рушійною силою для досягнення цілей сталого розвитку. Ця ідея 

знайшла відображення в прийнятій Всесвітнім форумом з питань освіти 

Декларації «Освіта 2030: забезпечення загальної інклюзивної та справедливої 

якісної освіти і навчання впродовж життя» (2015), а також у документі ООН 

«2030. Порядок денний для стійкого розвитку» (2015).  

Сьогодні Україна має досить детально розроблену нормативно-правову 

базу неперервної педагогічної освіти, зокрема: Конституцію України, Закони 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», Національну доктрину розвитку освіти, Концепцію 

розвитку освіти на період 2015–2025 років, галузеву Концепцію розвитку 

неперервної педагогічної освіти тощо. 

 Зазначене, підтверджує актуальність обраної В. В. Деміденком для 

дисертації теми та доцільність її дослідження. 



 

 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється також 

необхідністю використання варіативних наукових підходів до розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів, яким доручено 

надзвичайно відповідальну місію: сприяти професійному становленню 

молодого покоління економічно активних, конкурентоздатних на 

національному та міжнародному ринках праці громадян України. У цьому 

контексті особливого значення набуває підвищення рівня професіоналізму 

викладацького корпусу закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації. 

Показником актуальності є те, що дослідження виконано згідно з темою 

науково-дослідної роботи кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці учителів». 

Здобувачем обґрунтовано актуальність, теоретичну й практичну 

значущість проведеного дослідження через всебічне розкриття ступеня 

розробленості проблеми та виокремлені суперечності. Позитивним є те, що у 

процесі викладу основних наукових результатів у тексті дисертації 

відчувається прагнення В. В. Деміденка вирішити виявлені суперечності, що є 

одним з найсуттєвіших показників якості проведеного дослідження. 

Глибокий аналіз джерел з педагогіки, психології, педагогічного 

менеджменту, андрагогіки дозволив здобувачеві чітко визначити науковий 

апарат дослідження. Зокрема, його предмет логічно узгоджується з об’єктом і 

метою. Коректно сформульовано завдання дослідної роботи, дібрано 

адекватний предмету та меті комплекс різноманітних методів дослідження. 

Дисертація має незаперечну наукову новизну, оскільки в ній уперше 

розроблено і теоретично обґрунтовано модель розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи 

коледжу, яка містить три блоки: нормативно-цільовий, представлений метою, 

нормативним і методичним забезпеченням; організаційно-змістовий, що 

містить етапи й організаційно-педагогічні умови розвитку когнітивного, 

функціонального та особистісного складників професійно-педагогічної 



 

 

компетентності викладачів; діагностичний, у якому відображені критерії, 

рівні, діагностичні методики для вимірювання розвитку структурних 

складників досліджуваної компетентності. 

Розв’язанню поставлених завдань та обґрунтуванню авторської моделі у 

дисертації передувало ґрунтовне вивчення джерельної бази (364 

найменування, з них 29 – іноземними мовами), що дало змогу здобувачеві 

розробити логічну структуру дослідження, яка презентує, з одного боку, 

результати теоретичних розвідок у розділах «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладачів як психолого-педагогічна проблема» і 

«Теоретичне обґрунтування моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у науково-методичній роботі коледжу», з другого – 

достатньо повно висвітлює хід і результати емпіричного дослідження у розділі 

«Експериментальна перевірка моделі розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів коледжу». 

Позитивно оцінюємо ретельний добір і коректне використання 

комплексу методів дослідження. Теоретичні методи, зокрема 

ретроспективний, порівняльний і системний аналіз наукових джерел 

дозволили дисертанту зіставити різні погляди на досліджувану проблему, 

уточнити етапи становлення й розвитку компетентнісної освітньої парадигми, 

понятійно-категоріальний апарат дослідження, визначити суть і структуру, 

окреслити зміст професійно-педагогічної компетентності викладача, обрати 

критерії розвитку її складників. Аналіз законодавчої та нормативної 

документації з питань післядипломної педагогічної освіти, організації 

науково-методичної роботи в закладі освіти надав основу для обґрунтування 

моделі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів. 

Проектування й теоретичне моделювання стали визначними кроками в 

розробці програми теоретико-експериментального дослідження та створенні 

моделі розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі 

науково-методичної роботи коледжу. 



 

 

Емпіричні методи дослідження – педагогічні спостереження, бесіди, 

опитування у формі інтерв’ювання й анкетування, оцінювання (експертне та 

самооцінювання), стандартизовані методики надали емпіричні дані для 

виявлення рівнів розвитку складників професійно-педагогічної 

компетентності викладачів; педагогічний експеримент дозволив перевірити 

розроблену і теоретично обґрунтовану модель розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи 

коледжу в реальних умовах функціонування закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації. 

Заслуговує на схвалення розроблена й теоретично обґрунтована 

дисертантом модель розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу. Обране наукове 

забезпечення, представлене системним, компетентнісним, персонологічним, 

андрагогічним, середовищним підходами, свідчить про широку науково-

методологічну ерудицію дослідника, його обізнаність із сучасними світовими 

науково-педагогічними й освітніми трендами. 

Оригінальними є запропоновані й обґрунтовані дисертантом 

організаційно-педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної 

компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу, до 

яких віднесено: розробку та реалізацію індивідуальних програм розвитку 

професійно-педагогічної компетентності викладачів; створення 

стимулювального професійно-педагогічного середовища коледжу; взаємодію 

професійно-педагогічного та цілісного освітнього середовищ коледжу. 

Звертання дисертанта до середовищного підходу, виокремлення у цілісному 

освітньому середовищі коледжу його підсистеми – стимулювального 

професійно-педагогічного середовища свідчить про те, що В. В. Деміденко 

практично  апробував запропоновану проблему, глибоко її усвідомив і 

сприймає як особистісно значущу. Підтвердженням цьому є продуманий 

диференційований підхід дисертанта до розроблення орієнтовних програм 

розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів, коли 



 

 

підставами для диференціації виступили наявність / відсутність базової 

педагогічної освіти, а також стаж викладацької діяльності педагогів. 

Охарактеризовані в дисертації такі орієнтовні програми є достатньо 

логічними, продуманими і змістовними. 

Позитивно оцінюємо і увагу В. В. Деміденка до особистісного складника 

професійно-педагогічної компетентності викладача, представленого 

емпатичністю, здатністю до рефлексії, комунікабельністю, гнучкістю 

особистості, здатністю до співпраці, емоційною привабливістю. Такий набір 

професійно значущих особистісних якостей викладачів достатньо переконливо 

обґрунтований з соціально-психологічних позицій у тексті дисертації.  

Проведений педагогічний експеримент підтвердив ефективність 

розробленої моделі. Слід позитивно відзначити варіативний характер 

експерименту, коли в різних експериментальних групах перевірялись різні 

варіанти моделі, що відрізнялися конфігурацією сполучення обґрунтованих 

педагогічних умов розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладачів.  

Не можна залишити поза увагою тривалість педагогічного експерименту 

– 6 років. Уважаємо, що цим, зокрема, забезпечено достовірність отриманих 

даних і ґрунтовність сформульованих висновків. Немає принципових 

заперечень щодо використання методів математичної статистики для обробки 

і графічних методів – для представлення результатів експериментальної 

роботи. 

До переваг роботи В. В. Деміденка можна віднести її безсумнівне 

практичне значення, яке полягає у тому, що розроблені матеріали й одержані 

результати можуть бути використані в процесі підвищення кваліфікації 

керівників і викладачів закладів освіти різних рівнів у міжкурсовий період з 

використанням запропонованих форм і методів (розробка й реалізація 

індивідуальних програм розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладача, організація наставництва, проведення тренінгів тощо), а також у 



 

 

процесі викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої педагогічної 

освіти. 

Аналіз публікацій В. В. Деміденка засвідчив їх кількісну і якісну 

відповідність вимогами до оприлюднення результатів кандидатського 

дослідження. Основні результати роботи відображено в 12 одноосібних 

публікаціях, з-поміж яких 7 статей у провідних фахових виданнях України та 

виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, зокрема Index 

Copernicus, 5 публікацій апробаційного характеру. У перелічених друкованих 

працях достатньо повно представлено основні наукові положення дисертації, 

її висновки та рекомендації. 

Структура, зміст, результати дослідження, основні висновки, викладені в 

авторефераті, відповідають основним положенням дисертації і адекватно їх 

відображають. Рівень апробації результатів дослідження є також достатнім і 

підтверджується участю здобувача у науково-практичних конференціях 

міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 

Аналіз тексту дисертації, автореферату та змісту публікацій 

В. В. Деміденка дають підстави для висновку про обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, вважаємо за 

необхідне висловити деякі зауваження та дискусійні аспекти: 

1. Огляд підходів до визначення поняття компетентності, виокремлення 

її структури є, на нашу думку надто розлогим (підрозділи 1.1 та 1.2). 

Доцільніше було б представити наявну інформацію графічно-табличним 

способом. 

2. В огляді численних підходів до трактування суті і структури 

феномена компетентності, професійної компетентності педагога дещо бракує 

аналітичності (підрозділи 1.1 та 1.2). 

3. З інтересом сприймається інформація на сторінках дисертації, 

присвячених огляду становлення й розвитку концепції неперервної, зокрема 

педагогічної, освіти (підрозділ 2.1). Дисертант посилається на низку 



 

 

міжнародних заходів, на яких було прийнято концептуальні документи. Разом 

із тим, наведена інформація має здебільшого описовий характер. Варто було б 

здійснити аналіз і порівняння таких міжнародних документів, простежити 

результативність їх імплементації. 

4. У підрозділі 3.2, який присвячено висвітленню ходу формувального 

етапу експерименту, коли дисертант розкриває зміни, внесені до основних 

нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу 

та науково-методичної роботи коледжу (Статут коледжу, Стратегія і 

перспективні напрями розвитку освітньої та інноваційної діяльності, 

Положення про педагогічну та методичну раду, про предметну (циклову) 

комісію тощо), доцільно було б більш рельєфно відобразити координацію і 

розподіл функцій ради закладу освіти, педагогічної ради і науково-методичної 

ради коледжу. 

5. Додатки дисертації варто більше розширити, додавши індивідуальні 

програми розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів, 

представивши зразки програм для всіх виокремлених дисертантом категорій: 

1) викладачі-початківці (до 5 років стажу педагогічної діяльності) без 

педагогічної освіти; 2) викладачі-початківці з базовою педагогічною освітою; 

3) викладачі (5–10 років педагогічного стажу); 4) досвідчені викладачі (понад 

10 років педагогічного стажу). 

6. З огляду на невеликий обсяг експериментальної вибірки можна було 

розширити арсенал використаних методів математичної статистики, 

застосованих у процесі обробки результатів експериментального дослідження, 

не обмежуючись критерієм Пірсона χ
2
. 

7. Необхідно розширити апробацію результатів дослідження та їх 

оприлюднення в публікаціях,  враховуючи регіональні аспекти. 

Однак, зроблені зауваження є дискусійними і суттєво не впливають на 

позитивну оцінку рецензованої наукової праці. 

Зазначене дає підстави для висновку, що дисертація «Розвиток 

професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі науково- 



 

 

 


