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Необхідність  інноватизації  загальної  середньої  освіти,  про  що

зазначається  в  Законі  Україні  «Про  повну  загальну  середню  освіту»,

положеннях  Нової  української  школи,  спричинила  пріоритет  ефективної

реалізації  педагогіки  партнерства,  створення  освітнього  середовища,  котре

сприяє  перспективному  самовдосконаленню  кожного  школяра,  що  актуалізує

проблему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями.

У  контексті  сучасних  перетворень,  а  саме  формування  генерації

активних,  творчих,  конкурентоспроможних  педагогів,  здатних  забезпечувати

оптимальні  умови  соціалізації  дітей,  розробка  І.  А.  Прокопенко  цілісної

новітньої  концепції  та  системи  формування  їхньої  готовності  до  фасилітації,

співробітництва  та  реалізації  унікального  потенціалу  кожного  учня  набуває

неабиякого значення. 

Наголосимо, що тема дослідження пов’язана з таким важливим напрямом

реформування  національної  системи  освіти,  котрий  визначений  Верховною

Радою України, як забезпечення умов для повноцінного розвитку, саморозвитку

й самореалізації дітей та молоді у закладах освіти.

Зазначимо, що дисертація виконувалася  відповідно до тематичного плану

наукової  діяльності  Харківського  національного  педагогічного  університету

імені Г. С. Сковороди в межах  науково-дослідницьких тем «Сучасні  освітньо-

виховні  технології  в  підготовці  вчителів»  (№  0111U008876),  «Інноваційні

технології в підготовці фахівців різних галузей» (№ 0120U104987).

Представлена  до  захисту  робота  є  фундаментальним,  системним

дослідженням.  Авторкою  виявлено  суперечливі  тенденції  у  підготовці



майбутніх учителів, вичерпно репрезентовано актуальність проблеми, повно й

системно проаналізовано стан, внесок і межі її розв’язання, логічно послідовно

й  повно  розкрито  науковий  апарат  дослідження  (його  обʼєкт,  предмет,  мету,

завдання, концепцію, загальну та часткові гіпотези, методи). 

Не  викликає  сумнівів  і  наукова  новизна  дисертації,  котра  полягає  в

обґрунтуванні теоретико-методологічних  засад  підготовки  майбутніх учителів

до  здійснення  фасилітаційної  взаємодії  зі  школярами;  при  цьому  широко

репрезентовані на сторінках дисертації концептуальні ідеї, наукові підходи та

принципи виступили підґрунтям для розробки дієвої інноваційної педагогічної

системи формування відповідної готовності. Авторкою виявлено й педагогічні

умови,  котрі  забезпечують  ефективність  реалізації  окресленої  підготовки.  Як

вагомий внесок у розвиток педагогічної думки розглядаємо також визначення

суті провідних понять дослідження, а саме фасилітаційної взаємодії, готовності

майбутнього вчителя до цієї взаємодії, структури зазначеної готовності, етапів

її формування у здобувачів вищої педагогічної освіти, критеріїв та показників її

оцінювання. 

Дисертація має й важливе практичне значення, оскільки І. А. Прокопенко

упроваджено в освітній процес закладів вищої освіти України розроблену нею

інноваційну систему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії

з учнями закладів загальної середньої освіти.

Структурування  матеріалу  та  його  представлення  у  п’яти  розділах

дисертації надало можливість авторці ґрунтовно на теоретико-методологічному

та  організаційно-методичному  рівнях  розглянути  проблему  формування

готовності майбутнього вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнями.

Так, позитивного схвалення заслуговує представлений у першому розділі

(«Теоретичні  засади  фасилітаційної  взаємодії  майбутніх  учителів  з  учнями

закладів  загальної  середньої  освіти»)  глибокий  аналіз  сутності  педагогічної

взаємодії, її стилів, моделей, стратегій, ознак її ефективності, етапів реалізації,

причин  професійного  вигорання  вчителів  (с.  46-62).  Вичерпно

схарактеризовано  позиції вітчизняних та  зарубіжних науковців щодо сутності



поняття  «педагогічна  фасилітація» (підрозділи  1.2, 1.3); це  дозволило  авторці

дійти  правомірного  висновку  про  те,  що  фасилітаційна  взаємодія  сприяє

ефективності  спільної  діяльності  педагога  та  учнів,  активізації  їхнього

розвитку,  створенню  оптимальних  умов  самореалізації  й  повного  розкриття

особистісного  потенціалу.  На  основі  аналізу  матеріалів  цього  розділу  маємо

змогу  дійти  висновку  про  те,  що  І.  А.  Прокопенко  вирішено  перше  завдання

дослідження. 

У  другому  розділі  («Методологічні  основи  дослідження  проблеми

підготовки  майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  закладів

загальної  середньої  освіти»)  чітко  репрезентовано  методологічну  базу

наукового  пошуку,  представлену  на  філософському,  загальнонауковому,

конкретно-науковому  й  технологічному  рівнях.  Зокрема  достатньо  повно

висвітлено системний та синергетичний підходи як базис підготовки майбутніх

учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  (підрозділ  2.1).  Окрім  цього,

авторкою  чітко  конкретизовано  роль  особистісно-діяльнісного,  субʼєктного,

аксіологічного,  компетентнісного,  ресурсного  та  технологічного  підходів

(підрозділи  2.2,  2.3)  крізь  площину  формування  відповідної  готовності

здобувачів вищої педагогічної освіти до забезпечення оптимального характеру

зазначеної взаємодії. Це дозволило вирішити друге завдання дослідження. 

На  достатньому  змістовному  рівні  І.  А.  Прокопенко  в  третьому  розділі

дисертації  («Підготовка  майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з

учнями  як  педагогічна  проблема»)  розкрито  сутність  підготовки  майбутніх

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями (підрозділ 3.1), а також суть та

структурні компоненти відповідної готовності (підрозділ 3.2). 

Наголосимо,  що  авторкою  повно  схарактеризовано  функції  підготовки

майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  зі  школярами,  серед  яких

принципово  важливими  є  світоглядна,  селекційна,  креативна,  адаптивна,

аналітично-діагностична,  пізнавальна,  дидактично-професійна,  діагностико-

прогностична,  комунікативна,  нормативна,  захисна,  аксіологічна.  Цілком

правомірним  є  й  висновок  дослідниці  про  те,  що  готовність  майбутнього



вчителя  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  є  інтегративним  професійно-

особистісним утворенням, котре забезпечує сталу здатність фахівця ефективно

здійснювати  зазначену  взаємодію  та  може  бути  представлене  такими

компонентами,  як  мотиваційно-ціннісний,  що  відображає  сприйняття

фасилітації  як  власної  професійно-особистісної  цінності  та  прагнення  до

постійного  самовдосконалення  у  цій  царині,  когнітивний,  який  віддзеркалює

знання  про  суть  фасилітації,  фасилітаційної  взаємодії,  методи,  форми,

технології та етапи її реалізації, діяльнісно-операційний, що передбачає набуття

умінь  і  навичок  реалізовувати  фасилітаційну  взаємодію  зі  школярами,

особистісно-рефлексійний,  котрий  презентує  насамперед  здатність  до

самоаналізу  й самооцінки  власної  діяльності  та  характеру  її  впливу  на  учнів.

Слід підкреслити, що було вирішено третє та четверте завдання дослідження.

Зазначимо,  що  авторкою  ґрунтовно  й  виважено  в  четвертому  розділі

(«Теоретичне  обґрунтування  системи  підготовки  майбутніх  учителів  до

фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  закладів  загальної  середньої  освіти»)

розкрито  теоретичні  позиції,  які  виступили  підґрунтям  розробки  системи

підготовки  майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  й

подальшого  експериментального  дослідження.  Цілком  слушною  є  позиція

дослідниці про те, що основою для визначення етапів авторської педагогічної

системи  підготовки  майбутніх  учителів  до   фасилітаційної  взаємодії  мають

стати  структурні  компоненти відповідної  готовності.  Отже,  були виокремлені

такі  етапи  формування  готовності  майбутніх  учителів  до  фасилітаційної

взаємодії  з  учнями,  як-от діагностичний,  мотиваційно-орієнтаційний,

змістовий,  процесуальний,  оцінно-результативний.  Науково  цінним  є  й

авторський  підхід  щодо  визначення  взаємопов’язаних  блоків  цієї  системи,  а

саме цільовий, концептуальний, змістово-технологічний, контрольно-оцінний. 

Неабиякої  практичної  цінності  набуває  інноваційне  науково-методичне

забезпечення  реалізації  розробленої  системи,  зокрема  такі  методи,  як-от

евристичні  бесіди,  «мозковий  штурм»,  «круглі  столи»,  кейс-метод;  форми:

тренінги для інтерактивної взаємодії, тренування перебування у конгруентному



стані, майстер-класи, медіація, рольові ігри, проекти, стратегічні сесії та інші.

Не меншою науково-практичною цінністю відзначаються й  освітні технології,

наприклад, «перевернутий клас», «світове кафе», «зигзаг», «відкритий простір»,

а  також  і  засоби,  як-от  кейсові  набори  з  педагогічними  ситуаціями,

фліпчарт+різнокольорові маркери, «хмари слів», метафоричні асоціативні карти

та інші. Зазначимо, що було вирішено пʼяте та шосте завдання дослідження.

Результати емпіричного дослідження ґрунтовно репрезентовано в п’ятому

розділі («Експериментальна  перевірка системи  підготовки майбутніх учителів

до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  закладів  загальної  середньої  освіти»).

Авторкою  повно  схарактеризовано  як  процес  організації  педагогічного

експерименту, так і процедуру оцінювання його результатів. Варто акцентувати

також  на  тому,  що  математико-статистична  обробка  даних  забезпечила

надійність  і  вірогідність  одержаних  результатів  та  високу  ступінь

обґрунтованості наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації.

Наголосимо,  що  І.  А.  Прокопенко  було  повністю  вирішено  сьоме  завдання

дослідження.

Ґрунтовна  теоретико-аналітична  робота  з  науковою  літературою,

одержані  експериментальні  дані  дозволили  дисертантці  дійти  переконливих

висновків про те, що розроблена нею система підготовки майбутніх учителів до

фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  закладів  загальної  середньої  освіти  є

дидактично виправданою й ефективною. Слід наголосити й на широкому масиві

дослідження, оскільки експериментальну роботу було організовано на базі трьох

закладів  вищої  освіти  України,  при  цьому  в  дослідженні  взяли  участь  42

викладачі  та  606  студентів.  Не  викликає  суттєвих  зауважень  й  оформлення

дисертації.

Дисертаційне  дослідження  вирізняється  не  лише  багатством

експериментально  обґрунтованих  результатів,  чітким  їх  теоретичним

узагальненням,  а  й  постановкою  запитань,  що  можуть  скласти  перспективну

лінію  дослідження  проблем  професійно-педагогічної  підготовки  майбутніх

учителів  у  аспекті  оптимізації  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями.  У



авторефераті  відображено  головні  теоретико-методологічні  положення  та

емпіричні результати дисертації, при цьому є ідентичними зміст автореферату

та основних положень дисертації. 

Отримані  нові  науково  обґрунтовані  теоретичні  та  експериментальні

результати  в  сукупності  є  суттєвими  для  розвитку  такого  напрямку  галузі

науки, як теорія та методика професійної освіти.

Слід підкреслити, що результати дослідження неодноразово доповідалися

на  всеукраїнських  та  міжнародних  конференціях.  Основні  положення

дисертації висвітлено у 41 друкованій праці (із них 31 одноосібна), серед них:

одноосібна  монографія,  2  колективні  монографії,  16  одноосібних  статей,

опублікованих у наукових фахових виданнях України, 7 статей − в зарубіжних

періодичних  наукових  виданнях  (три  з  яких  індексуються  у  світових

наукометричних базах – 2 у Scopus й 1 у WoS), 11 – у збірниках матеріалів і тез

доповідей  на  науково-практичних  конференціях,  4 видання  методичних

рекомендацій. 

Можливими конкретними шляхами використання результатів дослідження

є  впровадження  розробленого  методичного  інструментарію  для  формування

готовності майбутніх педагогів до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  у  процес

професійної  підготовки  як  учителів  природничого,  так  і  гуманітарного

профілю. 

Опубліковані  навчально-методичні  матеріали  можуть  бути  використані  у

практиці  роботи  класичних,  педагогічних,  гуманітарних  університетів,  закладів

післядипломної професійної освіти, зокрема з метою оновлення змісту навчальних

дисциплін  професійного  спрямування,  як-от  «Педагогіка»,  «Педагогіка  вищої

школи»,  «Методика  виховної  роботи  в  закладах  загальної  середньої  освіти»,

«Основи педагогічної майстерності». 

Важливе  значення  висновки  та  рекомендації  дисертації  мають  для

організації на базі різних закладів вищої освіти тренінгових занять з проблеми

педагогічної  фасилітації  (наприклад,  «Основи  педагогічної  фасилітації»,

«Підготовка  майбутніх  учителів  до  здійснення  фасилітаційної  взаємодії  з



учнями  закладів  загальної  середньої  освіти»,  «Візуальне  мистецтво  як  засіб

профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів», «Розвиток м’яких

навичок майбутнього педагога»).

Поряд  із  позитивною  характеристикою  роботи  слід  висловити  певні

зауваження й побажання.

1. На нашу думку, дещо порушено логіку подання матеріалу у розділі 1,

так,  є  доцільним  спочатку  розкрити  результати  дослідження  проблеми

фасилітаційної  взаємодії  у  зарубіжному  науковому  доробку,  на  основі  чого

представити власне розуміння суті поняття фасилітаційної взаємодії вчителів з

учнями (підрозділи 1.2, 1.3).

2. Розкриваючи методологічні основи  дослідження проблеми підготовки

майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями,  зокрема

синергетичний підхід, має сенс представити більш ґрунтовно шляхи реалізації

авторської ідеї саме крізь призму цього підходу (підрозділ 2.1).

3. На  наш  погляд,  не  зовсім  коректним  було  визначення  таких  функцій

підготовки  майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  зі  школярами,  як

аналітично-діагностична та діагностико-прогностична (підрозділ 3.1).

4.  Потребує  більшого  теоретичного  узагальнення  аналіз  дослідницею

системного підходу , котрий широко представлено як у підрозділі 2.1, так і в

підрозділі 4.1.

5.  Оскільки  педагогічний  експеримент  був  організований  на  базі  трьох

вищих  закладів  освіти  (а  саме  Харківського  національного  педагогічного

університету  імені  Г. С. Сковороди,  Бердянського  державного  педагогічного

університету,   Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії),  слід  було  б

конкретизувати  результати  експериментальної  перевірки  системи  підготовки

майбутніх  учителів  до  фасилітаційної  взаємодії  з  учнями  у  кожному  із

зазначених закладів вищої освіти.

Висловлені  зауваження  і  побажання  не  знижують  теоретичної  та

практичної  значущості  роботи.  Дисертаційний  матеріал  викладений

аргументовано, відзначається доказовістю та переконливістю.
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