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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасний етап 

розвитку вищої освіти України характеризується докорінними 

перетвореннями, що зумовлені економічними, політичними, 

євроінтеграційними чинниками інституційного середовища. Розвиваючись 

разом із суспільством, заклади вищої освіти перебувають у стані 

модернізації, що передбачає впровадження передових інформаційних і 

педагогічних технологій, методів і засобів навчання, форм організації 

роботи з метою підготовки фахівців нової генерації, здатних реалізувати 

себе в умовах жорсткої конкуренції на європейському ринку праці. 

У такому контексті орієнтація на передовий досвід країн близького 

зарубіжжя зі схожими для України освітніми умовами та збереження 

кращих традицій вітчизняної моделі підготовки майбутніх фахівців може 

стати підґрунтям для ефективного розвитку національної системи вищої 

освіти. Надзвичайно цікавим є дослідження проблематики вищої освіти 

Польщі як такої, що може слугувати орієнтиром у процесі реформування 

освітньої сфери України. 

Доцільність дослідження зумовлена складними суспільно-

політичними явищами сучасної України, що знайшли відображення у 

стрімкому відтоку випускників шкіл до закордонних вишів, де найвищу 

частку займає власне польська система вищої освіти. Зокрема, за даними 

Інституту публічних справ кількість українських студентів, які навчаються 

у Польщі за останні три роки зросла з майже 10 до понад 35 тисяч осіб, 



причому лише 9 % планують повертатися назад. Внаслідок цього 

забезпеченість закладів вищої освіти України істотно знизилась, що у свою 

чергу мало складні наслідки для вітчизняної системи вищої освіти та 

народногосподарського комплексу загалом. 

Дисертаційне дослідження Ю.О. Янісів присвячене актуальній 

проблемі розвитку інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті 

Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття з метою вивчення та 

впровадження кращих елементів сучасного зарубіжного досвіду у систему 

вищої педагогічної освіти України. 

Отже, актуальність представленого дослідження є затребуваною та 

підтверджується низкою визначених суперечностей. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Янісів Ю.О., підтверджується результатами дослідження і не викликає 

сумніву. 

Текст дисертації свідчить, що автор добре розуміється на теорії та 

методах досліджуваної проблеми. Зокрема, аналіз наукової літератури з 

актуалізацією низки суперечностей дозволив дисертантці правильно 

обрати науковий апарат дослідження. Предмет та об’єкт дослідження 

логічно узгоджуються, визначені завдання чіткі та актуальні. 

Мета дослідження полягає у системному аналізі розвитку 

інноваційних процесів у вищій педагогічний освіті Польщі в кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст., а також окресленні можливостей творчого використання 

зарубіжного досвіду у системі вищої педагогічної освіти України. 

До найістотніших результатів наукової новизни дослідження, на 

нашу думку, можна віднести проведений системний аналіз розвитку та 

змін інноваційних процесів у вищій педагогічний освіті Польщі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. та визначення можливостей використання зарубіжного 

досвіду у системі вищої педагогічної освіти України. 



Пріоритетом дисертаційної роботи Янісів Ю.О. є її практичне 

значення, що полягає у розширенні уявлення про розвиток інноваційних 

процесів у вищій педагогічній освіті Польщі та дає змогу вдосконалити 

зміст та організацію процесу професійної підготовки майбутніх педагогів в 

Україні шляхом екстраполяції польського досвіду. 

Варто відзначити, що дисертація виконана на основі значного 

масиву джерельної бази із відображенням різноманітних площин 

проблематики: законодавчо-нормативних документів, наукових робіт 

провідних вітчизняних та зарубіжних науковців з питань вищої 

педагогічної освіти тощо. Загалом дисертантка проаналізувала 220 

найменувань, з яких 80 – іноземними мовами. 

Структура дисертації збалансована, логічно обґрунтована і 

представлена вступом, двома розділами із висновками, розгорнутими 

загальними висновками, списком використаних джерел та додатками. При 

цьому, зміст кожного розділу підпорядковується меті та завданням 

дослідження. 

Здійснений у першому розділі «Теоретичні основи дослідження» 

аналіз науково-педагогічних джерел з питань розвитку вищої педагогічної 

освіти Польщі дозволив автору визначити стан дослідження проблеми, 

згрупувати їх за визначеними напрямами та здійснити аналіз наукових 

підходів до трактування понять «інновація», «педагогічна інновація», 

«інноваційна діяльність», «інноваційний процес».  

Крім того, у розділі знайшли відображення суспільно-політичні, 

соціально-економічні та культурні умови системної трансформації вищої 

педагогічної освіти Польщі кінця ХХ століття. 

Розвиток інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті Польщі 

дисертантка визначає як системний комплексний процес модернізації 

вищої педагогічної освіти шляхом упровадження євроінтеграційних змін у 

систему підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти Польщі. 



У другому розділі «Розвиток вищої педагогічної освіти Польщі у 

контексті євроінтеграційних інноваційних процесів (кінець ХХ – початок 

ХХІ століття)» автор охарактеризувала нормативно-правове підґрунтя 

інноваційних процесів та їх змістові аспекти, зокрема низку міжнародних 

та національних освітніх документів, що дало змогу визначити основні 

орієнтири адаптації вищої педагогічної освіти Польщі до європейських 

освітніх вимог, серед яких перехід до трирівневої системи вищої освіти; 

підвищення доступності, мобільності, гнучкості системи вищої 

педагогічної освіти; створення ефективного контролю якості вищої освіти 

відповідно до вимог міжнародних стандартів.  

Проведений Ю.О. Янісів аналіз основних результатів інтеграції 

системи вищої педагогічної освіти Польщі у європейський освітній простір 

дозволив окреслити перспективи використання позитивного польського 

досвіду професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах розвитку 

інноваційних процесів в Україні. Серед головних, на нашу думку, є 

європеїзація педагогічної освіти шляхом упровадження європейських 

освітніх стандартів у зміст вищої педагогічної освіти; децентралізація 

управління системою педагогічної освіти, надання автономії вищим 

педагогічним навчальним закладам; удосконалення ступеневої підготовки 

педагогічних кадрів у вищих педагогічних навчальних закладах шляхом 

унормування нормативно-законодавчої бази; збільшення у навчальних 

планах кількості годин на викладання навчальних курсів професійно-

практичної підготовки; впровадження компетентісного підходу у процес 

підготовки майбутніх вчителів та ін. 

Логічним завершенням дослідження є обґрунтовані відповідно до 

сформульованих завдань висновки. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Аналіз змісту 

автореферату свідчить про відповідність основним положенням  

дисертації.  



Головні результати дослідження представлені у 15 публікаціях, 

серед яких: 9 статей – у наукових фахових виданнях України, 2 статті – у 

міжнародних наукових виданнях, 4 статті – у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційного 

дослідження. 

Поряд із безсумнівними перевагами, вважаємо за доцільне 

висловити певні зауваження:  

1. Основний зміст роботи характеризується незначним наповненням 

матеріалу чисельно-розрахункового характеру, зокрема графічного та 

табличного контентів, що дозволило б полегшити відслідковування 

основних тенденцій розвитку досліджуваної проблеми. 

2. Підрозділ 2.3 носить переважно декларативний характер, 

оскільки розроблені рекомендації щодо імплементації польського досвіду 

модернізації змісту вищої освіти України не знайшли достатнього 

відображення у контексті компаративного аналізу. 

3. Виходячи із попереднього зауваження, вважаємо, що доречним 

було б більш детально зупинитися на ключових перевагах польської 

системи вищої освіти, порівняно з українською, як мотиваційних для 

випускників українських шкіл. 

4. Вважаємо, що робота виграла б, якби автор поряд з вивченням 

розвитку інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті Польщі 

розглянула особливості трансформації суспільно-економічних процесів, 

що відбувалися одночасно упродовж хронологічних рамок дослідження. 

5. У роботі зустрічаються стилістичні та граматичні огріхи.  

Водночас, вказані зауваження, що мають переважно дискусійний 

характер, не знижують загальної позитивної оцінки результатів 

представленої дисертаційної роботи й засвідчують її актуальність та 

перспективність. 



 


