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Актуальність дисертаційного дослідження та зв'язок із планами 

відповідних галузей науки. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки 

підготовка магістрів у вищих навчальних закладах стає необхідною умовою 

зростання професіоналізму фахівців, що обумовлено конкретними соціально-

економічними чинниками і тенденціями розвитку вищої освіти, вітчизняним і 

зарубіжний досвідом у зазначеній сфері. 

Основні положення педагогічної освіти магістрів базуються на засадах 

Конституції України, Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту»(2014), Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 

роки». З метою забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське 

та світове освітнє співтовариство схвалено Концепцію організації підготовки 

магістрів в Україні (2010). Суттєві перетворення суспільного життя сприяють 

змінам у системі освіти щодо формування особистості майбутнього фахівця. 

Тому цілком природнім є виникнення інтересу до підготовки магістрів у 

системі вищої педагогічної освіти, підвищення уваги до їх розвитку, 

формування педагогічної майстерності й компетентності. Вивчення сучасної 

науково-педагогічної літератури та практичної діяльності університетів дає 

підстави стверджувати, що теорія й методика педагогічної освіти магістрів 

залишається недостатньо розробленою з огляду на потреби нової педагогічної 

реальності. Тому звернення Олени Леонідівни Макаренко до теми «Підготовка 

магістрів з освітніх вимірювань у педагогічному університеті» є цілком 

виправданою й своєчасною. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до ряду планів, проектів, 

програм, а саме: плану науково-дослідної роботи кафедри комп'ютерної 

інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету 



імені М. П. Драгоманова, міжнародного проекту «Освітні вимірювання, 

адаптовані до стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу Tempus IV 

(2008-2012 pp.), проекту підтримки магістратури з освітніх вимірювань згідно 

Меморандуму про співпрацю між Американськими Радами з міжнародної 

освіти та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова 

(2013-2015 pp.), прикладного дослідження «Інформаційно-аналітична система 

самооцінювання освітньої діяльності педагогічного університету» (2014-2016 

pp.). 

Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 3 від 

23.10.2012 р.) й узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень у 

галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 1 від 29.01.2013 p.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

У процесі дослідження дисертантка поставила перед собою мету: розроблення, 

обґрунтування та впровадження структурно-функціональної моделі підготовки 

магістрів із освітніх вимірювань у педагогічному університеті в умовах 

студентоцентрованого навчання. Відповідно до мети дисертаційної роботи 

визначилися її вихідні положення (завдання, об'єкт, наукова новизна, 

практичне значення одержаних результатів), які є достатньо виваженими, 

взаємопов'язаними, логічними й цілком обґрунтованими. У процесі розв'язання 

поставлених завдань було проаналізовано велику кількість психолого-

педагогічних джерел, - 244 найменування, із них 30 - іноземною мовою, 

використано комплекс оптимальних методів науково-педагогічного 

дослідження (<теоретичних, емпіричних, статистичних). 

Найбільш істотними результатами дисертації є сформульовані й 

обґрунтовані критерії, показники та рівні готовності магістрів із освітніх 

вимірювань до професійної діяльності; визначення психолого-педагогічних 

умов ефективної підготовки магістрів до професійної діяльності в рамках 

спеціальності; розробка й експериментальне впровадження структурно-



функціональної моделі підготовки магістрів із освітніх вимірювань у 

педагогічному університеті в умовах студентоцентрованого навчання. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці навчальних і робочих програм, навчально-методичного забезпечення 

дисциплін: «Основи освітніх вимірювань», «Методика та методологія наукових 

досліджень в освітніх вимірюваннях», «Методичне забезпечення діяльності центрів 

оцінювання якості освіти», «Зовнішнє незалежне оцінювання» та ін.; комплексу 

тестових завдань із метою ефективного моніторингу результатів навчання, рівня 

сформованості готовності магістрів із освітніх вимірювань до професійної 

діяльності; підготовці методичних рекомендації для магістрантів щодо 

проходження ними виробничої практики та підготовки курсових і магістерських 

робіт. 

Основні результати дослідження висвітлено та обговорено на чисельних 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях упродовж 

2011-2017 років та відображено в 24 наукових публікаціях, серед яких: 1 

інформаційний довідник, 2 методичних рекомендацій, 9 статей у наукових 

фахових виданнях, 1 стаття у закордонному науковому фаховому виданні, 11 

статей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому. Результати 

дослідження обраної теми можна вважати достатньо обґрунтованими, оскільки 

вони базуються на сучасних нормативних документах і положеннях 

педагогічної науки, апробовані в практиці роботи чотирьох вищих навчальних 

закладів: Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

(довідка про впровадження № 07-10/468 від 14.03.2016 р.), 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (довідка про впровадження № 13 від 22.02.2016 р.), 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка 

про впровадження № 22/03 від 15.02.2016 p.), Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (довідка про впровадження 

№20 від 15.03.2016 р.). 



Дисертаційне дослідження О. J1. Макаренко характеризується цілісністю 

й логічністю викладеного матеріалу, складається зі вступу, трьох розділів і 

додатків. У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми 

дослідження, сформульовано мету, поставлено завдання дослідження, 

визначено його об'єкт і предмет, указано методи дослідження, розкрито 

наукову новизну, наведено відомості про апробацію та впровадження 

результатів. 

У першому розділі «Теорія і практика професійної підготовки магістрів 

з освітніх вимірювань в інформаційному суспільстві» здійснено аналіз 

понятійного апарату та сучасного стану досліджень у галузі освітніх 

вимірювань; вивчено й узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід 

професійної підготовки магістрів із освітніх вимірювань, проаналізовано 

основні засади студентоцентрованого навчання в професійній підготовці. 

О. JI. Макаренко визначено основні напрямки діяльності майбутніх 

магістрів у галузі освітніх вимірювань, проаналізовано основні поняття, 

пов'язані з їх професійною діяльністю («вимірювання», «освітні і педагогічні 

вимірювання», «оцінювання», «тестологія», «тест», «педагогічний тест» та ін.). 

Здобувачкою досліджено стан магістерської підготовки зі спеціальності 

«Освітні вимірювання», проаналізовано освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, освітньо-професійні й освітньо-наукові програми, навчальні 

плани та загальні концептуальні аспекти підготовки у різних вищих навчальних 

закладах України. У процесі дослідження дисертанткою здійснено глибокий 

аналіз поняття «освітні вимірювання» та визначено його як наукове знання, яке 

вивчає історію, теорію та методику розроблення і використання інструментарію 

вимірювань досягнень у всіх сегментах освітньої сфери, застосування 

математико-статистичного аналізу до результатів вимірювань та їх 

інтерпретацію. 

Здобувачкою проведено узагальнення зарубіжного досвіду підготовки 

магістрів із освітніх вимірювань у таких вищих навчальних закладах США як 

Бостонський коледж, Колумбійський університет, Університет Меріленду та 



Університет Коннектикуту. Неоцінним став досвід дисертантки, отриманий під 

час стажування в університетах США, - встановлено організаційно-методичні 

особливості досліджуваної підготовки за кордоном та практично використано 

їх у процесі розробки авторської моделі підготовки магістрів із освітніх 

вимірювань. 

Автором дисертаційного дослідження розкрито аспекти використання 

студентоцентрованого навчання шляхом аналізу програмних документів 

(проекту Тьюнінг, Закону України «Про вищу освіту», Національного 

освітнього глосарію, Національної рамки кваліфікацій та ін.). 

У другому розділі «Наукове обґрунтування структурно-функціональної 

моделі професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань у педагогічному 

університеті в умовах студентоцентрованого навчання» визначено сутність 

понять «професійна підготовка» і «готовність магістра з освітніх вимірювань до 

професійної діяльності»; з'ясовано структуру досліджуваного феномена, 

науково обґрунтовано його критерії, показники та рівні; визначено й 

охарактеризовано принципи і психолого-педагогічні умови, розроблено 

структурно-функціональну модель підготовки магістрів із освітніх вимірювань 

до професійної діяльності в умовах студентоцентрованого навчання. 

Дисертанткою у процесі дослідження визначено професійну підготовку 

як процес, у результаті якого формується готовність випускника до здійснення 

професійної діяльності. О. JI. Макаренко розглядає «готовність магістра з 

освітніх вимірювань до професійної діяльності» як інтегративну 

характеристику особистості, яка є необхідною умовою здійснення майбутніх 

посадових обов'язків та консолідує когнітивний, діяльнісний, мотиваційний та 

ціннісний компоненти, що передбачають наявність сформованих загальних та 

спеціальних компетентостей у галузі освітніх вимірювань. Здобувачкою 

з'ясовано різновиди досліджуваного феномена - професійна та психологічна 

готовність. На основі компонентів готовності (когнітивного, діяльнісного, 

мотиваційного, ціннісного) розроблено критерії і показники, за якими 



визначалщ? рівні сформованості готовності магістрів до професійної діяльності 

(Інедостатній, середній, високий). 

Заслуговують на увагу визначені дисертанткою психолого-педагогічні 

умови підготовки магістрів з освітніх вимірювань до професійної діяльності: 

1) єдність теоретичної та практичної складових навчального процесу із 

забезпеченням мотивації до навчання; 2) наявність комплексної системи 

практичної підготовки магістрів з освітніх вимірювань, зорієнтованої на 

ознайомлення магістрантів з умовами майбутньої професійної діяльності ще під 

час навчання; 3) реалізація принципів студентоцентрованого навчання в 

організації навчального процесу професійної підготовки магістрів з освітніх 

вимірювань; 4) ефективне використання інформаційного навчального 

середовища. 

О. JI. Макаренко також розроблено і обґрунтовано структурно-

функціональну модель професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань 

у педагогічному університеті в умовах студентоцентрованого навчання, яка 

складається з трьох блоків: цільового, змістово-операційного та 

результативного. Кожен із блоків має свої складові, що розміщені в ієрархічній 

послідовності. 

У третьому розділі «Організація і результати дослідно-

експериментальної роботи з впровадження моделі підготовки магістрів з 

освітніх вимірювань» експериментально апробовано структурно-

функціональну модель професійної підготовки магістрів з освітніх вимірювань 

в умовах студентоцентрованого навчання, доведено її результативність 

Дослідження проводилося у 2011 - 2016 роках й охоплювало три 

етапи науково-педагогічного пошуку. В експерименті на різних етапах 

його організації взяло участь 313 студентів та 25 викладачів різних 

ВНЗ. Для діагностики початкового стану сформованості готовності 

магістрів з освітніх вимірювань до професійної діяльності було 

використано: методи спостереження та опитування, аналіз поточної 

академічної успішності; тести «Мотивація на навчання», «Мотивація на 



успіх або невдачу»; візуальний проективний тест на визначення психоформи й 

стилів мислення; тест «Визначення загальних здібностей» Г.Айзенка та ін. Для 

проведення формувального експерименту було обрано групи студентів ОКР 

«Магістр», які характеризувалися приблизно однаковими якісними та 

кількісними показниками за підсумками констатувального зрізу (41 і ЗО осіб). 

Перевірка на однорідність вибірок для контрольної та експериментальної груп 

відбувалася з використанням непараметричного статистичного критерію U-

Манна-Уітні, а результативність проведеної експериментальної роботи - за 

критерієм Пірсона. 

Висновки дослідження є обґрунтованими, відповідають завданням 

дослідження. Виклад матеріалу в пропонованій роботі послідовний, виявляє 

науковий характер, має прикладне значення. Дисертація O.JI. Макаренко 

засвідчує володіння методами системного аналізу, обізнаність із літературними 

джерелами у зазначеній сфері. 

Зміст автореферату O.J1. Макаренко ідентичний до основних положень 

дисертації. Отже, можна стверджувати про наукову зрілість дисертантки, 

уміння досліджувати, аналізувати, узагальнювати накопичений матеріал і 

робити самостійні висновки. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Враховуючи позитивні сторони дисертаційного дослідження варто 

відмітити, на мій погляд, і наступні зауваження та побажання: 

1. У Вступі дисертації й авторефераті дещо неузгодженими є предмет і 

мета дослідження, яка повинна конкретизувати предмет. Окрім того, четверте і 

п'яте завдання дослідження перетинаються, тому їх бажано було б об'єднати. 

2. Дисертаційне дослідження О. JI. Макаренко належним чином не 

структуроване. Параграф 1.1, на мою думку, потрібно було присвятити 

розгляду основних понять дослідження «професійна підготовка», «готовність 

магістрів з освітніх вимірювань до професійної діяльності» як результату 

професійної підготовки. Доцільним було б і розгляд структури досліджуваного 

феномена в розділі 1. Проте, цей матеріал висвітлюється у параграфі 2.1. 



дисертації. Логічним також було б віднести параграфи 1.1. і 1.2. до другого 

розділу, бо вони характеризують специфіку спеціальності «Освітні 

вимірювання» й характеризують стандарти їх підготовки. 

3. Опис формувального експерименту у розділі 3 - відсутній. Ця 

обставина позначилася на авторефераті, де лише прописуються етапи дослідження і 

немає чіткої вказівки на застосування конкретних форм, методів і технологій 

навчання в процесі професійної підготовки майбутніх магістрів із освітніх 

вимірювань. Частково експериментальна робота охарактеризована у параграфі 2.2 

«Принципи та умови магістерської підготовки з освітніх вимірювань у 

педагогічному університеті», що не найшло відображення в авторефераті 

дисертації. 

4. Графічне зображення структурно-функціональної моделі 

професійної підготовки магістрів із освітніх вимірювань не повною мірою 

відповідає її опису, є інформаційно-ненасиченим. Так, не вказані психолого-

педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності студентів; 

методи, засоби, прийоми й технології експериментальної роботи; курси і 

навчальні дисципліни, у процесі вивчення яких відбувалася апробація моделі 

тощо. 

5. Не достатньо репрезентативною є вибірка студентів у 

формувальному експерименті - 41 і ЗО осіб, хоча на констатувальному етапі 

експериментальної роботи їх кількість була значно більшою - 313 студентів. 

6. На с. 59-61 дисертації наведено підряд 8 діаграм, які у тексті роботи 

не проаналізовані. Вважаємо, що їх потрібно було розмістити у додатках 

дисертації. 

7. Назва параграфів другого розділу потребують уточнення, бо 

повністю не відбивають їх зміст. На мою думку, більш коректними були б такі 

їх назви: «Сутність і структура готовності майбутніх магістрів із освітніх 

вимірювань до професійної діяльності»; «Структурно-функціональна модель 

професійної підготовки магістрів із освітніх вимірювань в умовах 

студентоцентрованого навчання». 



8. Незрозумілим є підхід дисертантки до діагностики готовності 

майбутніх магістрів із освітніх вимірювань до професійної діяльності. Так, на 

с. 211 дисертації вказані діагностичні методики констатувального етапу 

експерименту, які на с. 218-219 уточнюються і дещо змінюються (з'являється 

тест Кеттелла). Діагностичні методики не наведені й у додатках дисертації. 

9. Наявні помилки в оформленні дисертації згідно Наказу МОН 

України № 40 від 12.01.2017 р. Так, після титульної сторінки дисертації 

наведені анотації українською й англійською мовами в недостатньому обсязі 

(потрібно 5-7 сторінок). 

Водночас вважаємо, що вказані зауваження та побажання виявляють 

дискусійний характер та не знижують загальної позитивної оцінки дослідження 

Макаренко Олени Леонідівни. 

Висновок. На основі вивчення цієї дисертаційної роботи можна дійти 

висновку, що дисертація є самостійним і завершеним науковим педагогічним 

дослідженням. За характером фактичного матеріалу, ступенем його кількісного 

й якісного аналізу, рівнями новизни і значущості результатів дослідження для 

педагогічної науки і практики, обґрунтованості висновків дисертація 

Макаренко Олени Леонідівни «Підготовка магістрів з освітніх вимірювань у 

педагогічному університеті» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року №567 (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 -

теорія і методика професійної освіти. 
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