


Дисертаційне дослідження виконано як складову частину комплексної 

програми науково-дослідної роботи кафедри початкової і професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (державний 

реєстраційний номер 0111U008876 від 25.10.2011 р.). Тему дослідження 

затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (протокол № 10 від 16 грудня 2016 р.). 

СЛУХАЛИ: наукову доповідь аспірантки кафедри початкової і професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди Дороніної О. В. «Підготовка педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам похилого віку в Австралії», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.  

Шановна Тетяно Олексіївно! Шановні члени фахового семінару! До вашої 

уваги пропонується наукове дослідження на тему «Підготовка педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії».  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні частка населення 

похилого віку в світі по відношенню до загального населення вища, ніж зазвичай, і 

продовжує неухильно зростати. У порівнянні з минулим століттям, можна 

стверджувати, що світове населення не тільки росте, а й стрімко старіє. Такі зміни 

мають своє відображення в змінах у суспільстві: особи похилого віку стають 

зростаючою демографічною групою. Із збільшенням кількості осіб похилого віку 

з’являється потреба в їхній адаптації до швидкоплинних потреб суспільства шляхом 

освіти для того, щоб вони залишатися його активними учасниками. Враховуючи той 

факт, що Україна є країною із швидко старіючим населенням, освіта дорослих 

набуває особливого значення. Вважаємо, що наявність освітніх послуг для осіб 

похилого віку є показником того, що країна бореться з ейджизмом (що є 

порушенням прав людини) та ознакою демократичності держави. Саме тому, у 

країні виникає потреба переосмислення підходів підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку у закладах формальної 

та неформальної освіти.   

Вибір теми дисертаційної роботи обумовлений наявністю в сучасній 

українській педагогічній теорії та практиці суперечностей між: 

• правом осіб похилого віку на отримання якісних освітніх послуг та 

відсутністю корпусу педагогічного персоналу задля означеної категорії населення у 

секторі як формальної, так і неформальної освіти;  

• необхідністю розвитку освіти осіб похилого віку в контексті освіти 

впродовж життя та відсутністю ґрунтовного дослідження з цього питання;  

• підвищенням уваги в світі до неформальної освіти в житті осіб похилого 

віку і повільним реформуванням галузі неформальної освіти в Україні;  

• необхідністю розробки підходів до освіти осіб похилого віку та майже 

повною відсутністю курсів «Андрагогіка» та «Освітня геронтологія» в країні.  

У руслі пошуку ефективних шляхів підвищення якості діяльності українських 

закладів вищої освіти в окресленому напрямі доцільно звернутися до позитивних 

напрацювань фахівців із інших країн. З огляду на це цікавим є досвід організації 

підготовки таких фахівців в Австралії, адже систему освіти в цій країні вважають 



однією із найкращих в світі, її університети входять у список найпрестижніших 

закладів освіти, які пропонують підготовку спеціалістів на високому рівні, що 

відповідає сучасним вимогам.  

Дозвольте не зупинятися на понятійному апараті дисертації, а 

охарактеризувати основний зміст роботи відповідно до поставлених завдань. 

У рамках першого завдання розкрито сутність ключових для дослідження 

понять як особа похилого віку, освітня послуга, педагогічний персонал, третій вік, 

активне старіння, продуктивне старіння. Узагальнюючи погляди науковців, третій 

вік можна визначити як період життя коли людина залишила сферу своєї 

професійної діяльності та вийшла на пенсію, разом із тим залишається активним 

членом суспільства та продовжує працювати або саморозвиватися після виходу на 

пенсію.  

З’ясовано роль основних психологічних теорій в освіті осіб третього віку: 

когнітивізм, конструктивізм, біхевіоризм та діяльнісний підхід до навчання. 

Установлено, що дієвими моделями організації навчання та освіти осіб третього 

віку є когнітивна та діяльнісна моделі, адже тут акцент робиться на життєвий і 

професійний досвід, який дозволяє застосувати контекстний підхід до навчання.  

Установлено, що основними мотиваційними чинниками, які спонукають осіб 

третього віку до продовження власної освіти є 1) відчуття незалежності та 

впевненості у власних силах, що у свою чергу дозволяє знизити зростаючи виклики 

суспільних та приватних ресурсів; 2) посилення дійсного та потенційного внеску у 

розвиток сучасного суспільства; 3) підвищення самооцінки та самовираження, 

більш активна взаємодія та взаєморозуміння з молодшими поколіннями завдяки 

отриманню сучасних знань та умінь, що є дуже важливим елементом розвитку 

сучасного світу; 4) подовження активного способу життя 5) взаємодію з іншими 

людьми з подібними інтересами; 6) можливість самовираження. 

У рамках другого завдання проаналізовано витоки підходів до підготовки 

педагогічного персоналу для осіб похилого віку та визначено етапи розвитку 

проблеми, що досліджується. З’ясовано, що проблема підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку є новою з історичною 

точки зору, її зародження пов’язано із початком формування у середині ХХ століття 

нової соціальної групи – «людей вільного часу», які почали рух за свої права із 

забезпеченням їх економічних, оздоровчих, культурних, соціальних, освітніх і 

психічних потреб. 

 На основі аналізу нормативних документів та доповідей представників 

університетів третього віку Австралії можна виділити декілька етапів розвитку 

проблеми, що досліджується: 

І етап (1960–1983 роки) – етап формулювання теоретичних положень і 

накопичення досвіду щодо організації освіти осіб третього віку в Австралії; 

ІІ етап (1984–1992) – етап створення та розвитку університетів третього віку 

та зародження ідей щодо необхідності формування спеціального педагогічного 

персоналу; 

ІІІ етап (1993–до нашого часу) – етап інтенсивного розвитку системи освіти 

осіб третього віку в Австралії та підходів до підготовки педагогічного персоналу. 

У третьому завданні нами проаналізовано особливості системи вищої 

педагогічної освіти в Австралії. У рамках дослідження необхідно зазначити, що 



підготовці педагогічного персоналу в Австралії завжди приділялася велика увага, 

адже це вважається одним із важливих напрямків розвитку країни. Політичні лідери 

країни визнають, що для створення конкурентоспроможної країни необхідно 

підготувати висококваліфікованих вчителів. 

З’ясовано, що в системі професійної педагогічної підготовки вчителів 

Австралії існує три моделі підготовки: 

• паралельна; 

• послідовна; 

• підготовка вчителів дошкільної на початкової освіти.  

Паралельна модель підготовки забезпечує навчання за двома спеціальностями 

одного рівня освіти: бакалавр освіти, бакалавр мистецтв та бакалавр наук. 

Послідовна модель підготовки вчителів розрахована на тих, хто вже має ступінь 

бакалавра наук або мистецтв, але для можливості працювати у школі необхідно 

мати бакалавра освіти. У рамках паралельної моделі перші три роки навчання 

присвячені вивченню фахових дисциплін, які згодом майбутні вчителі будуть 

викладати в школах, а протягом наступних двох років студенти продовжують освіту 

на факультетах педагогіки та знайомляться з методикою викладання, психологією 

освіти та загальною педагогікою. 

Для підвищення якості освіти в країні постійно проводиться акредитація 

освітніх програм, яка базується на восьми принципах (внеску у розвиток 

суспільства та науки; конструктивність; точність; постійне вдосконалення та 

перегляд освітніх програм, що позитивно відбивається на якості підготовки 

майбутніх спеціалістів; гнучкість; різноманіття та інновації; партнерство; 

прозорість; елементи дослідження). 

Відповідно до четвертого завдання установлено, що підготовка 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам третього віку в 

Австралії здійснюється у рамках як формальної, так і неформальної освіти. У ході 

дослідження встановлено, що підготовка педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам третього віку здійснюється у декількох університетах у 

рамках відповідних освітніх програм як бакалаврського, так і магістерського рівня. 

Зокрема, відповідні освітні програми пропонуються наступними університетами: 

Університетом Чарлза Стюарта (Charles Sturt University) у Новому Південному 

Уельсі; Технологічним університетом у Квінсленді, Університетом Саузерн Крос у 

Новому Південному Уельсі; Технологічним університетом Кертин у Західній 

Австралії; Університетом Тасманії тощо.  

У ході дослідження установлено, що немає єдиних вимог до підготовки 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам третього віку, зміст 

навчальних курсів відповідає баченню викладачів та їх практичному досвіду. Разом 

із тим, основними курсами, під час яких формуються компетентності педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам третього віку є «Освітня 

геронтологія», «Вибір та можливості осіб третього/четвертого віку», «Старіюче 

тіло, старіючий розум», «Старіння та професійна практика», «Особливості осіб з 

деменцією та спілкування з ними», «Сучасні питання геронтології», «Сучасні теорії 

Case Management», «Соціальна геронтологія» тощо.  

У межах неформальної освіти підготовка педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам третього віку відбувається шляхом участі педагогів у  



конференціях, присвячених висвітленню політиці функціонування, стратегіям та 

методикам викладання особам третього віку; педагогічних нарадах у рамках 

університету; роботі робочих груп університетів третього віку; індивідуальних 

бесід із координаторами курсів. 

У рамках п’ятого завдання проаналізовано ступінь розробки проблеми 

підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам третього 

віку в Україні і окреслено напрями творчого використання досвіду Австралії з цього 

питання в українському освітньому просторі. Установлено, що необхідність освіти 

продовж життя визначено на законодавчому рівні, разом із тим, на практиці вона 

охоплює лише незначну кількість осіб третього віку, яким здебільше необхідно 

продовжувати власну освіту з метою підвищення кваліфікації та збереження 

робочого місця. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні існує низка проблем з 

організації навчання для дорослого населення. Серед факторів, які засвідчують 

недосконалість цієї системи науковці виділяють наступні: лінійність набуття знань, 

що передбачає нарощування компетенцій, що вже є у дорослої людини без 

урахування постійного розвитку і змін, які відповідають потребам ринку праці, 

науки та техніки; 

• дисбаланс, який виник у результаті швидкого розгалуження вищої освіти 

України, коли з одного боку збільшується кількість здобувачів вищої освіти, а з 

іншого не вистачає потужностей для забезпечення високого рівня, необхідного для 

продуктивної праці; 

• збільшення освітніх пропозицій, не враховуючи потреби споживачів цих 

послуг.  

Порівняння української та австралійської моделі підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам третього віку надало можливість 

виділити ті ділянки проблеми, що досліджується, які є найбільш вразливими та 

потребують вдосконалення. Високо цінуючи вклад українських науковців у 

розробку цього питання, вважаємо, що творче впровадження австралійського 

досвіду сприятиме покращенню підготовки таких спеціалістів, які у подальшому 

будуть користуватися все більшим попитом на ринку праці: 

• розробка та впровадження  курсів відповідно до австралійської моделі:  

• впровадження онлайн формату курсів, спрямованих на підготовку 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку; 

• організація та проведення конференцій австралійського формату; 

• визначення функцій та ролей педагогічного персоналу університетів 

третього віку України, чіткий розподіл обов’язків педагогічного складу таких 

закладів освіти; 

• заснування періодичного видання, яке б сприяло самоосвіті та 

самовдосконаленню педагогічних працівників, які надають освітні послуги особам 

похилого віку. 

Водночас, необхідно зазначити, що використання австралійського досвіду в 

Україні буде ефективним за умови дотримання сукупності умов, серед яких 

необхідно виокремити підтримку держави, гідне фінансування університетів 

третього віку України, наявність законодавчої бази для освіти дорослого населення 

та неформальної освіти, популяризацію ідеї необхідності продовження освіти серед 



осіб похилого віку та подолання негативних стереотипів з цього питання, які наразі 

існують у громадян України.  

Доповідь закінчено. Дякую за увагу! 

Доповідачці поставлені такі запитання:  

Гриньова В. М. – доктор педагогічних наук, професор: «Використаний у 

дослідженні термін «педагогічний персонал» є досить незвичним для України. Чи 

не є доцільним змінити його на більш звичну термінологію?» 

Дороніна О. В. : «Дякую за запитання. За визначенням ЮНЕСКО, до 

педагогічного персоналу відносяться особи з повною або неповною зайнятістю, які 

керують та спрямовують навчальний досвід учнів, студентів, незалежно від 

кваліфікації та формату надання послуги (очно чи дистанційно).  

Оскільки в нашій роботі ми описуємо реалії Австралії, то і використовуємо 

термін «педагогічний персонал», який є більш звичним для наукового та 

законодавчого поля цієї країни. В Австралії коло осіб, які надають освітні послуги 

людям похилого віку, охоплює як вчителів в українському розумінні, так і коучів, 

інструкторів, фасилітаторів, саппортінг, психологів тощо. Також відзначимо, що 

українська наукова думка також починає оперувати терміном «педагогічний 

персонал», зокрема він використовується у назві наукової теми дослідницької 

роботи на 2020-2022 рр. Відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна, яка звучить як «Теорія і практика професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих». 

Агаркова Н. О. – кандидат педагогічних наук, доцент: «У темі дисертації 

заявлено поняття «особа похилого віку», але у доповіді використовується поняття 

особи третього віку. Поясніть як ці поняття співвідносяться між собою». 

Дороніна О. В. : «Дякую за запитання. У широкому сенсі ці поняття є 

синонімічними при означенні людей віком від 60 до 74 років. На думку 

португальської дослідниці Луни Родрігез Сілви, «похилий вік» є більше медичним 

терміном та стосується вивчення тіла щодо його старіння, зокрема фізіологічних та 

психологічних процесів, які відбуваються в людині під час та після її виходу на 

пенсію. У той час, як «третій вік» - це термін, пов’язаний з соціальними аспектами 

цього процесу. Понятійний апарат в законодавстві як України, так і на 

міжнародному рівні дотепер є невизначеним та невнормованим. Синонімічними 

вважаються поняття «особи похилого віку», «представники віку активного 

старіння», «літні люди», «особи третього віку» (для осіб 60-75 рр.) та «особи 

четвертого віку» (для осіб 75+) тощо». 

Лавренко С. О. – кандидат педагогічних наук, доцент: «Чому Ви вважаєте, що 

австралійський досвід може бути корисним, а не тільки цікавим, для сучасної 

України?» 

Дороніна О. В. : «Дякую за запитання. На відміну від більшості європейських 

країн, освітні послуги для людей третього віку в Австралії, як і в Україні, 

відносяться до соціальних послуг і відповідальними за надання таких послуг є 

Міністерство соціальної політики. У переважній більшості європейських країн, а 

також у США, Канаді така послуга відноситься до сфери діяльності університетів, а 

отже є суто освітянською.  

Логікою вибору країни нашого дослідження була ідентичність суб’єкта 

надання означеної послуги цій категорії громадян, тому ми вважаємо, що в даному 



аспекті досвід Австралії, де вже склалася та вдало функціонує система надання 

освітніх послуг особам похилого віку по лінії соціального захисту населення, є 

більш корисним для України, де така система знаходиться в стані розбудови, через 

ідентичність базових вихідних положень. 

Ткачов А. С. –  доктор педагогічних наук, доцент: «На дослідження яких 

вчених ви спиралися при написанні роботи?» 

Дороніна О. В. : «Дякую за запитання. При написанні роботи ми спиралися на 

дослідження таких українських вчених та педагогів як Лариса Лук’янова, Віктор 

Андрущенко, Олена Аніщенко, Олена Огієнко, Наталія Мукан, Наталія Авшенюк, 

Наталія Чаграк, Олена Теренко, Надія Фроленкова, Валентина Сагуйченко, Наталія 

Калашник, Валентина Гриньова, Анна Боярська-Хоменко, Вікторія Ушмарова, 

Олена Іонова, Катерина Юр’єва, Тамара Семенченко, Галина Яремко, Ольга 

Пулінець (сучасні педагогічні положення з питань розвитку національної системи 

вищої освіти, питання педагогічної інноватики безперервної освіти, теоретико-

методологічні підходи до освіти дорослих). З англомовних джерел нам стали у 

нагоді праці Пітера Ласлетта, Марвіна Формози, Еріка Еріксона, Філліс Моен, 

Брайана Грумбріджа, Джиліан Бултон-Льюїс, Алекса Уіснелла, Роджера Морріса, 

Артура Хелі, Брюса Лемона, Джеймса Пітерсона, Філіпа Кумбса (підходи до 

підготовки до надання освітніх послуг особам похилого віку в межах неформальної 

освіти, підходи до активного старіння, проблеми організації університетів третього 

віку)». 

Філатова Л. С. – кандидат педагогічних наук, доцент: «На Ваш погляд, які 

аспекти австралійського досвіду підготовки педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг людям похилого віку є на сьогодні перспективними для адаптації в 

сучасних українських реаліях?» 

Дороніна О. В. : «Дякую за запитання. На наш погляд, такими аспектами є: 

1) Додаткова методична на психологічна підтримка педагогічного персоналу, 

як у системі формальної освіти через додаткові курси, консультації, пункти при 

університетах, так і засобами неформальної освіти та неформального спілкування: 

групи у соціальних мережах, неформальні зустрічі тощо; гаряча лінія підтримки 

персоналу, який надає послуги людям похилого віку із особливими потребами; 

2) Залучення різного педагогічного персоналу (фасилітаторів, коучів, 

професійних лекторів тощо) для надання освітніх послуг людям похилого віку; 

3) Залучення органів місцевого самоврядування, керівництв громад, 

волонтерських організацій, церкви для реалізації права на отримання освітніх 

послуг людьми похилого віку в якості замовників та організаторів такого виду 

діяльності; 

4) Наявність системи методичного та психологічного супроводу педагогічних 

працівників, які вже працюють або мають намір працювати». 

З позитивною оцінкою дисертаційної роботи виступили:  

1. РЕЦЕНЗЕНТ: Боярська-Хоменко А. В. – доктор педагогічних наук, 

доцент. 

 Відомо, що Україна є країною із швидко старіючим населенням, що вимагає 

перегляду устрою суспільства взагалі та тенденцій, що відбуваються в освіті 

зокрема. Змінюється також спосіб життя осіб похилого віку: люди довше 

працюють, ведуть активніший спосіб життя та займаються самоосвітою. Тому, 



пошук підходів до організації навчання осіб похилого віку і підготовка 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг цій групі населення є 

надзвичайно важливими та актуальними.  

 Разом із тим, на сьогодні в Україні майже не існує педагогів, які готові 

надавати освітні послуги саме цій групі населення з урахуванням їх психологічних 

особливостей. Нам вбачається, що вивчення досвіду розвинених країн з цього 

питання є дієвим та ефективним способом вирішення цього завдання, тому 

дослідження О. В. Дороніної «Підготовка педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам похилого віку в Австралії» є актуальним та необхідним.  

До переваг дисертації Дороніної О. В. слід віднести чітку постановку 

проблеми та її розв’язання, логічну побудову структури дослідження, 

формулювання завдань і методологічно вірне її вирішення, змістовність роботи, 

наявність власного бачення поставлених питань. 

Авторкою було опрацьовано 245 джерел з теми дисертації, більшість з яких – 

англійською мовою, що свідчить про оригінальність роботи. Це надало змогу 

ґрунтовно проаналізувати стан проблеми підготовки педагогічного персоналу до 

надання освітніх послуг особам третього віку в Австралії.  

Заслуговує позитивної оцінки всебічний аналіз змісту поняття «третій вік», 

«старіння», «активне», «здорове», «продуктивне» і «успішне» старіння, розкриття 

сутності таких важливих для дослідження галузей наук як андрагогіка та 

геронтологія. 

 Цінним моментом дисертації є аналіз становлення досліджуваної проблеми та 

висвітлення організацій, основною метою яких є організація освіти серед дорослого 

населення Австралії. Особливого значення в сучасних умовах організації 

навчального процесу з особами третього віку набуває висвітлення підходів до 

підготовки педагогічного персоналу у межах формальної та неформальної освіти. 

Цікавим є висвітлення компонентів освітніх програм університетів (Університет 

Чарлза Стюарта, Технологічний університет у Квінсленді, Технологічному 

університеті Кертин, Університет Західного Сіднею  тощо), що спрямовані на 

формування відповідних спеціалістів.  

Дисертанткою проаналізовано зміст навчальних дисциплін, під час яких 

відбувається формування педагогів для роботи із дорослим населенням, виділено 

компетентнісну модель педагога для осіб похилого віку, яка складається із 

концентрованих знань, соціальних знань та міжгалузевих компетенцій. Установлено, 

що формування відповідних спеціалістів відбувається як під час аудиторної роботи, 

так і в онлайн-форматі.  

О. В. Дороніною також висвітлено особливості організації роботи 

університетів третього віку в країні, курси, які можуть викладатися в таких закладах 

освіти та особливості викладачів. Цікавим є факт, що необов’язково мати 

педагогічну освіту, щоб викладати в університетах третього віку. Разом із тим, 

формування педагогів може відбуватися безпосередньо у межах університету.  

Зокрема, на базі таких університетів проводяться конференції, педагогічні 

наради та тренінги для полегшення роботи викладачів, під час яких надаються 

рекомендації щодо складання програми курсів, установлюються теми для 

проведення підвищення кваліфікації з тьюторами та фасилітаторами університетів 

третього віку. Також обговорюються загальні актуальні питання щодо особливостей 



навчання та мотивації осіб третього віку, принципи та підходи викладання окремих 

дисциплін. 

Дороніною О. В. з’ясовано, що спеціальні тренінги та семінари проводяться і 

для тих, хто тільки збирається викладати в університетах третього віку. На таких 

заходах розглядають такі теми як основні місії університеті третього віку; історія та 

загальна філософія університетів третього віку як світовий  тренд, історія 

університетів третього віку в Австралії; мережа університетів третього віку в 

Австралії та їх взаємозв’язок; права та обов’язки  тьюторів університетів третього 

віку; принципи політики університетів третього віку; проекти університету третього 

віку (культурні заходи, літні табори). 

Важливим внеском Дороніної О. В. також вважаємо висвітлення підходів до 

організації освіти осіб третього віку в Україні та визначення її слабких місць: існує 

низка проблем з організації навчання для дорослого населення. Серед факторів, які 

засвідчують недосконалість цієї системи організації освіти для осіб третього віку 

можна виділити наступні: лінійність набуття знань, що передбачає нарощування 

компетенцій, що вже є у дорослої людини без урахування постійного розвитку і 

змін, які відповідають потребам ринку праці, науки та техніки; дисбаланс, який 

виник у результаті швидкого розгалуження вищої освіти України, коли з одного 

боку збільшується кількість здобувачів вищої освіти, а з іншого не вистачає 

потужностей для забезпечення високого рівня, необхідного для продуктивної праці; 

збільшення освітніх пропозицій (збільшення провайдерів освіти, які пропонують 

різні форми навчання), не враховуючи потреби споживачів цих послуг.  

Проаналізовано також особливості роботи центрів, які працюють при 

управліннях соціального захисту населення та визначено шляхи творчого 

провадження прогресивних ідей Австралії в українські реалії. Особливого значення 

в умовах сучасного розвитку вищої освіти набувають розробки дисертантки 

перспектив використання австралійського досвіду як у рамках формальної, так і 

неформальної освіти.  

Одержані дослідницею результати мають важливе практичне значення. 

Матеріали дослідження можуть бути використані для організації самостійної роботи 

студентів сучасних вищих навчальних закладів, під час проведення навчальних 

занять з курсу педагогіки, у розробці підручників, лекційних курсів, спецкурсів, 

навчально-методичних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів 

педагогічного профілю ІІІ ─ ІV рівня акредитації. 

Аналіз змісту рецензованої роботи свідчить про наукову зрілість та 

самостійність дослідницької думки дисертантки, вміння відбирати та аналізувати 

матеріал, власний оригінальний підхід. Окремо слід наголосити на оформлені 

узагальненого матеріалу у вигляді таблиць, що значно полегшує сприйняття та 

розуміння матеріалу. 

Основні результати проведеного дослідження представлені в 12 публікаціях, 

серед них:  4 – статті у фахових виданнях України; 1 стаття у журналі, який 

включений до наукометричної бази Web of Science; 7 тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій.  

 Дисертація «Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг 

особам похилого віку в Австралії» відповідає вимогам, які висуваються до 

дисертаційних робіт та може бути рекомендована до захисту в разовій 



спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями). 

2. РЕЦЕНЗЕНТ: Ушмарова В. В. – доктор педагогічних наук, доцент. 

Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлена 

найважливішими завданнями, що висуваються перед системою вищої освіти 

України та які пов’язані з необхідністю розробки якісно нових підходів до 

організації навчання осіб похилого віку. Доцільність поданої роботи визначається 

також відсутністю ґрунтовного дослідження з питань підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії та 

визначенням можливостей щодо творчого впровадження прогресивного досвіду в 

освітню систему України.  

До досягнень Дороніної О. В. й переваг дисертації слід віднести чітке й 

грамотне формулювання завдань і розв’язання поставленої проблеми, логічну 

побудову структури дослідження, змістовність наукової роботи, наявність власного 

бачення поставлених завдань.  

У представленій науковій роботі ґрунтовно проаналізовано підходи до 

визначення ключових для досягнення понять (вік, третій вік, активне старіння), 

узагальнено принципи старіння та чинники активного старіння, висвітлено основні 

науки, які займаються різними аспектами розробки питань з організації освіти осіб 

похилого віку.  

Заслуговує позитивної оцінки аналіз авторкою дисертації становлення системи 

освіти для дорослих та виникнення університетів третього віку. З’ясовано, що 

освіта осіб третього віку в Австралії почала активно розвиватися у другій половині 

ХХ століття, коли у світі почали змінюватися погляди на старіння. Також на 

активний розвиток освіти осіб третього віку значним чином вплинули створення 

спеціальних організацій; проведення щорічних конференцій на базі університетів, 

де наукова спільнота та представники державних установ обговорювали можливі 

шляхи розвитку проблеми та заснування та видання спеціального наукового 

журналу, що присвячено проблемам геронтології та андрагогіки. 

До наукових здобутків Ольги Валеріївни належить також теоретичне 

обґрунтування етапів розвитку досліджуваної проблеми: І етап (1960–1983 роки) – 

етап формулювання теоретичних положень і накопичення досвіду щодо організації 

освіти осіб третього віку в Австралії; ІІ етап – (1984–1992) – етап створення та 

розвитку університетів третього віку та поглиблення теоретичних розробок; ІІІ 

етап (1993–наш час) – етап інтенсивного розвитку системи освіти осіб третього 

віку в Австралії. Дисертанткою виявлено специфіку розвитку освіти для дорослих 

на кожному з цих етапів, ґрунтовно проаналізовано нормативні документи, що 

регулювати освітню діяльність цього сектору. 

Дороніною О. В. висвітлено системи формальної та неформальної освіти в 

Австралії. Формальна освіта здійснюється у навчальних закладах з подальшим 

отриманням диплому або сертифікату із зазначенням відповідної кваліфікації, тоді 

як неформальна освіта відбувається в межах діяльності громадських організацій і, 

як правило, не передбачає здобуття офіційно визнаних кваліфікацій. З’ясовано, що 

саме неформальній освіти приділяється все більше уваги з боку міжнародних 

організацій. Зокрема, необхідність такої форми освіти декларує ООН та її структурі 



ЮНЕСКО та Міжнародна організація праці, а також Рада Європи та Організація 

економічного співробітництва та розвитку ЄС. 

Дослідницею детально проаналізовано систему вищої педагогічної освіти 

Австралії, з’ясовано, що формування педагогів в Австралії може відбуватися як за 

паралельною, так і послідовною моделлю.  

Цінним і корисним у науково-практичному плані є висвітлення підходів до 

організації педагогічної практики у закладах вищої освіти Австралії, які дозволяють 

молодим фахівцям сформувати уміння планування та здійснення педагогічної 

діяльності.  

У ході дослідження встановлено, що підготовка педагогічного персоналу до 

надання освітніх послуг особам третього віку здійснюється у декількох 

університетах у рамках відповідних освітніх програм як бакалаврського, так і 

магістерського рівня. Дисертанткою ґрунтовно проаналізовано зміст освітніх 

програм, що також можна віднести до сильних сторін дослідження. Установлено, 

що немає єдиних вимог до підготовки педагогічного персоналу до викладання 

особам третього віку, зміст навчальних курсів відповідає баченню викладачів та їх 

практичному досвіду.  

Наукова новизна дисертаційної роботи вбачається й у висвітлені 

австралійського досвіду формування педагогічного персоналу до надання освітніх 

послуг особам третього віку у рамках неформальної освіти. З’ясовано, що для того, 

щоб допомогти педагогам адаптуватися до роботи із особами третього віку та 

зрозуміти специфіку роботи таких університетів у рамках неформальної освіти 

проводяться наступні заходи: організація конференцій, присвячених висвітленню 

політиці функціонування, стратегіям та методикам викладання особам третього 

віку; педагогічні наради у рамках університету третього віку; роботи робочих груп 

університетів третього віку; індивідуальні бесіди із координаторами курсів; 

самоосвіта. 

Одержані дисертанткою результати мають важливе практичне значення. 

Зокрема, матеріали дослідження можуть бути використані для розвитку 

неформальної освіти з особами похилого віку в Україні, під час проведення занять з 

педагогіки, при укладанні підручників, спецкурсів, науково-методичних матеріалів 

із організації процесу навчання для осіб похилого віку.  

 Дисертаційне дослідження виконано як складову частину комплексної 

програми науково-дослідної роботи кафедри початкової і професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (державний 

реєстраційний номер 0111U008876 від 25.10.2011 р.). Тему дослідження 

затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (протокол № 10 від 16 грудня 2016 р.). 

У цілому, робота виконана на високому теоретичному та практичному рівнях. 

Наукова новизна та практична значущість дослідження, чітка логіка побудови його 

структури та наукового апарата є підставами для висновку, що дисертація 

«Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого 

віку в Австралії» відповідає вимогам «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету 



Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, та може бути рекомендована до 

захисту.   

3. Виступ наукового керівника Калашник Л. С. – доктора педагогічних наук, 

професора. 

           Шановна Тетяно Олексіївно! Шановні члени фахового семінару! Дисертантка 

Дороніна Ольга Валеріївна за період роботи над дисертацією показала свою наукову 

зрілість, відповідальність та хорошу теоретичну підготовку. Варто відзначити вміння 

О. Дороніної працювати з історико-педагогічними джерелами та аналізувати й 

узагальнювати фактичний матеріал. Звертає увагу особистісна зацікавленість, 

схвильованість авторки досліджуваною проблемою. Робота здобувачки є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на високому професійному рівні, яке 

відповідає вимогам часу та допомагає у вирішенні актуальних проблем розбудови 

сучасної української системи підготовки педагогів, зокрема – розбудові системи 

освітньої роботи з людьми похилого віку. Дисертація є завершеною, завдання, 

визначені для цієї роботи, досягнуті і робота рекомендується до захисту в разовій 

спеціалізованій вченій раді. 

Узяли участь в обговоренні роботи:  

 Гриньова В. М. – доктор педагогічних наук, професор. 

 Пошук підходів до організації навчання осіб похилого віку надзвичайно 

важливим та актуальним. У даному контексті постає питання про підготовку 

педагогів, які готові надавати освітні послуги саме цій групі населення з 

урахуванням їх особливостей.  

 Вивчення досвіду розвинених країн з цього питання є ефективним способом 

вирішення цього завдання: важливим вбачаємо аналіз ступеня розробки проблеми 

підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам третього 

віку в Україні й окреслення напрямів творчого використання досвіду Австралії з 

цього питання в українському освітньому просторі. Доцільним є висвітлення 

освітніх програм австралійських університетів, що спрямовані на формування 

відповідних спеціалістів. Дисертаційна робота Дороніної О. В. виконана на 

високому науковому рівні та може бути рекомендована до захисту в разовій 

спеціалізованій раді за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 

 Довженко Т. О. – доктор педагогічних наук, професор. 

 У дисертаційній роботі Дороніної О. В. представлено базове для дослідження 

поняття «третього віку», та представлено «золотим віком» особистості: люди 

насолоджуються виходом на пенсію та можуть присвятити час саморозвитку. 

Третій вік не має чітких хронологічних рамок, а залежить від її самопочуття та 

наявності сенсу життя. Висвітлено, що активне старіння сприяє тривалості 

здорового життя, а освіта у третьому віці сповільнює погіршення когнітивних 

процесів. Узагальнено основні мотиви до продовження освіти у третьому віці. 

Важливою є думка, що система неформальної освіти є дуже важливою ланкою 

освіти для літніх людей, оскільки саме тут створюються оптимальні умови для 

розвитку творчого потенціалу особистості. Дисертація «Підготовка педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії» відповідає 

вимогам, які висуваються до дисертаційних робіт та може бути рекомендована до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями). 



 Якушко Н. М. – кандидат педагогічних наук, професор. 

Питання освіти дорослого населення, у тому числі й осіб третього віку, 

привертають дедалі більшу увагу українських науковців у зв’язку зі швидким 

старінням нації, подовженням строку працездатного віку громадян України та 

більш активною життєвою позицією осіб третього віку.  

З’ясовано, що для зміни ситуації в країні та залучення більшої кількості до 

продовження освіти науковцями проводяться ґрунтовні та різнобічні дослідження з 

цього питання. На основі порівняльного аналізу української та австралійської 

моделі підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам 

третього віку Дороніною О. В. було виділено проблеми, що існують в Україні та 

потребують вдосконалення, та запропоновано рекомендації щодо покращення 

підготовки відповідних фахівців. Дисертація є цілісним науковим 

дослідженням та відповідає вимогам «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, та може бути рекомендована до 

захисту. 

УХВАЛИЛИ: На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді 

здобувачки, поставлених запитань присутніх і відповідей здобувачки, виступів 

рецензентів та наукового керівника, обговорення учасниками засідання основних 

положень дисертації, прийняти такий висновок щодо дисертаційної роботи 

Дороніної О. В. «Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг 

особам похилого віку в Австралії»:     

1. Актуальність роботи. На сьогодні частка населення похилого віку в світі 

по відношенню до загального населення вища, ніж була у ХХ столітті, і продовжує 

неухильно зростати. Це вимагає перегляду підходів до ролі осіб похилого віку в 

суспільстві, наданні їм більших можливостей щодо реалізації саморозвитку та 

самовдосконалення, що тісно пов’язано з наданням можливості особам похилого 

віку продовжувати власну освіту в комфортних для них умовах та середовищі. 

Враховуючи той факт, що населення України стрімко старіє, освіта дорослих 

набуває особливого значення; наявність освітніх послуг для осіб похилого віку є 

показником того, що країна бореться з ейджизмом, та ознакою демократичності 

держави. Саме тому, у країні виникає потреба переосмислення підходів підготовки 

педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку у 

закладах формальної та неформальної освіти. 

У руслі пошуку ефективних шляхів підвищення якості діяльності українських 

закладів вищої освіти в окресленому напрямі доцільно звернутися до позитивних 

напрацювань фахівців з інших країн. Цікавим є досвід організації підготовки таких 

фахівців в Австралії, адже систему освіти в цій країні вважають однією із 

найкращих у світі; університети Австралії входять у список найпрестижніших 

закладів освіти, які пропонують підготовку спеціалістів на високому рівні, що 

відповідає сучасним вимогам.   

Актуальність проведення дослідження цієї проблеми зумовлена потребою 

розв’язання цілої низки виявлених суперечностей, зокрема між: правом осіб 

похилого віку на отримання якісних освітніх послуг та відсутністю корпусу 

педагогічного персоналу задля означеної категорії населення у секторі як 



формальної, так і неформальної освіти; необхідністю розвитку освіти осіб похилого 

віку в контексті освіти впродовж життя та відсутністю ґрунтовного дослідження з 

цього питання; підвищенням уваги у світі до неформальної освіти в житті осіб 

похилого віку і повільним реформуванням галузі неформальної освіти в Україні. 

Актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична 

розробленість зумовили вибір теми дослідження: «Підготовка педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії». 

Мета дослідження – систематизація теоретичних ідей та узагальнення 

досвіду з питань підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг 

особам похилого віку в Австралії та визначення можливості творчого використання 

австралійського досвіду у вітчизняному освітньому просторі. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:  

1. Розкрити сутність ключових для дослідження понять: особа похилого віку, 

освітня послуга, педагогічний персонал, літні люди, третій вік, активне старіння, 

продуктивне старіння, окреслити основні психологічні теорії в освіті осіб похилого 

віку та визначити механізми мотивації до навчання осіб похилого віку; 

2. Проаналізувати витоки підходів до підготовки педагогічного персоналу для 

надання освітніх послуг особам похилого віку та визначити етапи розвитку 

проблеми, що досліджується; 

3. Проаналізувати особливості системи вищої педагогічної освіти Австралії; 

4. Розкрити підходи до підготовки педагогічного персоналу для надання 

освітніх послуг у закладах формальної та неформальної освіти; 

5. Визначити ступінь розробки проблеми підготовки педагогічного персоналу 

до надання освітніх послуг особам похилого віку в Україні та окреслити напрями 

творчого використання досвіду з цього питання в українському освітньому 

просторі. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка педагогічного персоналу до 

надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії у формальній та 

неформальній освіті. 

Предмет дослідження – теорія та практика підготовки педагогічного 

персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії.    

Методи дослідження:  

- теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, зіставлення та узагальнення 

результатів вивчення наукової, науково-методичної, начальної літератури 

вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативно-правових документів із метою 

встановлення ступеня наукової розробленості проблеми, що досліджується;  

- прогностичний – для виявлення можливостей впровадження 

конструктивних доробок австралійських педагогів із досліджуваної проблеми в 

навчальний процес закладів формальної та неформальної освіти, емпіричних – 

спостереження, бесіди, діалог, дискусія, обговорення на конференціях, семінарах 

круглих столах – для зіставлення досвіду формування педагогічного персоналу для 

надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії та України. 

 

2. Формування наукового завдання, нове вирішення якого отримано в 

дисертації. 

Дисертацію Дороніної О. В. присвячено вирішенню актуального наукового 



завдання – дослідженню  проблеми підготовки педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам похилого віку в Австралії. 

3. Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх новизна. 

Наукова новизна результатів дослідження, отриманих особисто здобувачем,  

полягають у тому, що вперше: 

 досліджено теоретичні засади підготовки педагогічного персоналу до 

надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії. На основі зіставлення 

точок зору українських та австралійських педагогів визначено ключові для 

дослідження поняття, зокрема вік, активне старіння, здорове старіння, 

проаналізовано роль основних психологічних теорій (когнітивізм, конструктивізм, 

біхевіоризм) в освіті осіб похилого віку та визначено принципи активного старіння;  

 розкрито підходи до підготовки педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам похилого віку у рамках формальної та неформальної освіти;  

 визначено етапи розвитку досліджуваної проблеми;  

 охарактеризовано систему формальної та неформальної освіти Австралії та 

систему підготовки педагогічного персоналу в країні; 

 надано методичні рекомендації щодо творчого використання 

австралійського досвіду з питань підготовки педагогічного персоналу до надання 

освітніх послуг особам похилого віку в освітньому полі України. 

До наукового обігу введено нові факти, теоретичні ідеї та підходи до 

формування педагогів для надання освітніх послуг особами похилого віку, 

обґрунтовані теоретиками та практиками Австралії. 

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються, забезпечено: методологічною обґрунтованістю 

вихідних позицій; використанням методів, що відповідають меті та завданням 

дослідження; аналізом науково-педагогічних джерел та нормативно-правової 

документації. Наукові положення й висновки чіткі та науково обґрунтовані.  

5. Наукове та практичне значення роботи полягає в тому, що 

систематизовані теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід формування 

педагогічного персоналу для надання освітніх послуг особам похилого віку в 

Австралії можна творчо використовувати в освітньому просторі України. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в процесі 

розроблення програм педагогічних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої 

школи», «Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки»), написання підручників, 

навчальних та навчально-методичних посібників. 

6. Повнота викладення результатів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок у них автора. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 12 

працях (з них 10 одноосібні): 4 статей – у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття – у виданні, що включене до наукометричної бази даних Web of Science, 7 тез 

доповідей – у збірках доповідей на міжнародних конференціях.  

 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації:  

1. Доронина О. В. Образование как агент ресоциализации пожилых людей / 

О. В. Доронина, Н. Г. Калашник, Я. Е. Левченко и др. Society. Integration. 



Education. Proceedings of the international scientific conference. (Rezekne, May 

25-26). Rezekne : Rezekne academy of technology, 2018. Vol. V. Pp. 100–112. 

DOI http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3190 (ISI Web of Science).   

2. Дороніна О. В. Визначення та сутність поняття неформальної освіти. 

Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2018. № 2. С. 79–82.   

3. Дороніна О. В. Феномен Третього Віку: термінологічні аспекти. Вісник 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. 

Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2020. С. 3–7. 

4. Doronina O. V. The Role Of Educational Services And Programs Among The 

Services For The Elderly In Australia. Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / 

редкол.:  В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти», 2020. С. 180–185. 

5. Doronina О., Kalashnyk N. Training of teaching staff in the Australian higher 

education system. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Засоби навчальної 

та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. Харків : ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди, 2020. Вип. 54. С. 27–39. 

 

Наукові праці апробаційного характеру (тези доповідей на наукових 

конференціях) за темою дисертації: 

6. Задорожна О. В. Система надання освітніх послуг в Австралії. Theoretical 

and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences : 

international scientific conference (Kielce, december 28-29, 2016). Kielce : Holy 

Cross University, 2016. Pp. 66–69. 

7. Дороніна О. В. Університетська освіта для літніх людей: особливості та 

перспективи. Geneza vuvoja profilu studenta pre potreby globalneho trhu prace: 

zbornik recensovanych vedeckych prac medzinarodnou ucastou. Košice : 

Technicka universita v Košiciach, 2017. С. 103–105.  

8. Дороніна О. В. Неформальна освіта: світовий досвід. Сучасні світові 

тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали II 

Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. 

С. 17–18. 

9. Doronina O. Education Of The Elderly In Australia: University Of The Third 

Age. Theoretical foundations of modern science and practice. Abstracts of XI 

International Scientific and Practical Conference (Australia). Melbourne, 2020. Pp. 

40–41. 

10.  Дороніна О. В. Освіта людей третього віку. Методичні та психолого-

педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи 

інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ХII Міжнар. наук.-метод. конф. Харків : 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. С. 52–53. 

11.  Дороніна О. В. Стан розробки проблеми освіти для дорослих в Україні. 

Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of 

scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and 

Practical Conference, Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia : Case Co., Ltd. & 

European Scientific Platform, 2021. Vol. 2. Pp. 101–102. 

12.  Дороніна О. В. Освіта людей похилого віку в Україні: Університет 

третього віку. Formation of innovative potential of world science: collection of 



scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific 

and Theoretical Conference, May 7, 2021. Tel Aviv : European Scientific Platform, 

2021. Vol. 2. Pp. 52–53. 

 
Результати дисертаційної роботи повністю відображено в публікаціях. 

Дисертаційна робота виконана самостійно та не містить плагіату. 

 
7. Особистий внесок здобувача. Проведення дослідження проблеми 

підготовки педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого 
віку в Австралії дозволило з’ясувати перспективні напрями творчого використання  
теоретичних ідей та досвіду підготовки педагогічного персоналу до надання 
освітніх послуг особам похилого віку в Австралії в умовах української вищої 
школи.   

8. Апробація матеріалів дисертації. Основні результати й висновки роботи 

оприлюднювались на засіданнях кафедри початкової та професійної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(2016–2020 рр.); матеріали дослідження пройшли апробацію на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Theoretical and applied 

researchers in the field of pedagogy, psychology and social sciences» (Кельце, Польща, 

2016), «Geneza vuvoja profilu studenta pre potreby globalneho trhu prace» (Кошице, 

Словаччина, 2017), «Society. Integration. Education» (Рига, Латвія, 2018), «Сучасні 

світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій» (Одеса, 2019), 

«Theoretical foundations of modern science and practice» (Мельбурн, Австралія, 2020), 

«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на 

сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 2020), «Сучасні 

проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» 

(Чернігів, 2020), «Theoretical and practical aspects of modern scientific research» (Сеул, 

Корея, 2021), «Formation of innovative potential of world science» (Тель-Авів, Ізраїль, 

2021). 

9. Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертацію  написано чіткою мовою, 

структура дисертації відповідає алгоритму проведеного автором дослідження. Зміст 

наукової роботи викладено українською мовою в логічній послідовності та 

доступно для сприйняття, адекватно використано наукові терміни. Зміст, 

оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають вимогам «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167.   

10. Рекомендація дисертації до наукової експертизи. Дисертаційна робота 

Дороніної О. В. виконана на високому науковому рівні та є цілісним науковим 

дослідженням, що відповідає встановленим вимогам чинного законодавства 

України. 

Ураховуючи високий рівень дослідження, актуальність теми, новизну, 

практичну цінність отриманих результатів та відповідність роботи спеціальності 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), зазначимо, що за результатами 

засідання фахового семінару Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди на базі кафедри початкової і професійної освіти 

дисертацію Дороніної О. В.  «Підготовка  педагогічного  персоналу  до  надання  




