
висновок

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН  
України (м. Київ) про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертаційного дослідження Сологуб Олександри Станіславівни на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Розвиток інформаційно- 
комунікаційної компетентності методистів регіональних служ бу процесі 

підвищення кваліфікації» затвердженої на засіданні Вченоїради ДЗВО  
« Університет менеджменту освіти» протокол № 12 від 23.12.2020року за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

В И ТЯ Г
з протоколу №  8/2021 засідання кафедри педагогіки, ад міністрування і спеціальної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України щодо розгляду 
дисертаційного дослідження Сологуб Олександри Станіславівни на тему 
«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних 
служб у процесі підвищення кваліфікації» від 13.01.2021 р.

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Сіданіч І. Л., доктор 
педагогічних наук, професор, голова засідання; Ю рченко О . П -  методист кафедри, 
секретар засідання; члени засідання: Махиня Т. А. - кандидат педагогічних наук, 
професор; Приходькіна Н. О. - кандидат педагогічних наук, професор; Тимошко Г. 
М. - доктор педагогічних наук, професор; Рожнова Т. Є. - кандидат педагогічних 
наук, доцент; Дубовський С. О. - канд идат педагогічних наук, доцент; Гладуш В. А. 
- доктор педагогічних наук, професор; Висоцька А. М. - кандидат педагогічних 
наук, доцент; ГрищукД. Г. - кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти: Рябова 3. В. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту освіти та права; Дубініна О. В. - кандидат педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту.

Запрошені: Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувачка аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Вініченко А.



А., учений секретар Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

кандидат історичних наук; науково-педагогічні працівники Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: Гуменюк В. В., кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту та освітніх 

технологій, науковий керівник аспіранта; Берека В. Є., доктор педагогічних наук, 

професор; Білошицький С. В., доктор політичних наук, доцент; Соловей М. В., 

кандидат педагогічних наук, доцент; Пастух Л. В., кандидат психологічних наук, 

доцент; Зазуліна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент; аспірантки Бринь Л. І., 

Зварич Г. В. 

 

Виступили: Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор, голова 

засідання, яка повідомила, що до розгляду запропоновано дисертаційну роботу 

Сологуб Олександри Станіславівни «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації», виконану під керівництвом кандидата  педагогічних наук, доцента 

кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Гуменюк Віри Василівни. 

Слухали:  

Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Сологуб Олександри 

Станіславівни за матеріалами дисертаційного дослідження «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки».  

Тему дослідження «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації» затверджено 

Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 9 від 

20.12.2017 р.) та погоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень 

у галузі освіти, педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 

25.09.2018 р.). 

Науковий керівник - Гуменюк В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Дисертанткою було зазначено, що актуальність вибору теми дослідження 

обумовлена зміною пріоритетів у вимогах до компетентностей педагогів та 

працівників, які здійснюють супровід їх професійного розвитку в умовах 

цифровізації освітньої галузі - методистів регіональних служб (методичних установ 

районів, міст, об’єднаних територіальних громад). Це питання гостро 

актуалізувалося в умовах реформування методичних установ у центри 

професійного розвитку та зростання вимог до працівників центрів щодо 

використання в професійній діяльності сучасних освітніх технологій, зокрема 

технологій дистанційного навчання.  



У виступі відображено нормативно-правову базу, в якій окреслено стратегію 

й тактику підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій; діяльність міжнародних організацій, які 

досліджують компетентнісний підхід в освіті; базові європейські освітні документи, 

праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які лягли в основу дослідження.  

Зауважено, що незважаючи на незаперечну цінність результатів досліджень, 

поза увагою залишилися важливі аспекти розвитку ІК компетентності методистів 

регіональних служб в умовах підвищення кваліфікації. Аналіз означеної проблеми 

засвідчив недостатню розробленість державних стандартів, типових навчальних 

планів та програм, які б ураховували специфіку діяльності працівників методичних 

служб, орієнтувалися б на їхні потреби, сприяли здійсненню ними рефлексії своєї 

діяльності та формуванню власної освітньої траєкторії в процесі професійного 

розвитку. Постала потреба в обґрунтуванні сучасних моделей  розвитку ІК 

компетентності  методистів регіональних служб та розробці технологій їх 

упровадження в процесі підвищення кваліфікації з використанням можливостей 

відкритої освіти 

Дослідниця висвітлила зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження.  

Описуючи проведення констатувального етапу експерименту, Сологуб О.С. 

зазначила його завдання: здійснити узагальнення наукових джерел з питань 

розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації, уточнити сутність основних дефініцій; визначити стан проблеми з 

розвитку  ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації в закладах післядипломної освіти; проаналізувати можливості 

підвищення кваліфікації засобами неформальної та інформальної освіти, зокрема за 

допомогою масових відкритих онлайн-курсів в Україні та світі та інших освітніх 

платформ; розробити рамкову структуру ІК-компетентності методистів 

регіональних служб; обґрунтувати модель розвитку ІК-компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. 

Дисертанткою уточнено поняття «ІК-компетентності методиста 

регіональної служби», виокремлено та обґрунтовано мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний та дослідницько-рефлексивний компоненти 

компетентності та чотири рівні сформованості: базовий (застосування знань), 

поглиблений (засвоєння знань, виконання завдань), професійний (розв’язання 

задач, прийняття рішень), експертний (продукування знань, розв’язання проблем). 

Для опису індикаторів компетентності за кожним рівнем та компонентом 

проаналізовано функції методичної роботи, місце інформаційно-комунікаційної 

компетентності в професійній компетентності методиста регіональної служби, 

виокремлено аспекти використання ІКТ методистами. 

Висвітлено структуру моделі розвитку ІК-компетентності методистів 

регіональних служб, в якій виділено мотиваційно-цільовий; теоретико-

методологічний; змістово-технологічний та діагностико-результативний  



складники. Метою дослідження у моделі визначено забезпечення 

системного та неперервного розвитку ІК компетентності методистів регіональних 

служб упродовж андрагогічного циклу. 

Обґрунтовано концептуальні засади дослідження, вибір загальнонаукових 

підходів до розвитку ІК компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації – компетентнісного, андрагогічного, аксіологічного. 

Запропоновано зміст, форми, методи навчання, технології професійного 

розвитку методистів; педагогічні умови розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб, до яких віднесено готовність 

андрагогів-викладачів до реалізації моделі, зокрема організації освітнього процесу 

в режимі онлайн; розбудову інформаційно-освітнього середовища суб’єкта 

підвищення кваліфікації; забезпечення науково-методичного супроводу розвитку 

ІК компетентності методистів регіональних служб упродовж андрагогічного циклу; 

варіативність  форм, змісту підвищення кваліфікації методистів; технологізацію 

процесу розвитку ІК компетентності методистів регіональних служб. Зміст 

навчання представлено авторським спецкурсом «Інформаційно-комунікаційна 

компетентність методиста», який має модульну структуру та обсяг якого 

вимірюється у кредитах ЄКТС.  

Описуючи хід формувального етапу експерименту, дисертантка зупинилась 

на результатах експертного оцінювання моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації, аналіз яких засвідчив узгодженість думок експертів з 

оцінки кожного зі складників обґрунтованої моделі, а також значну перевагу 

ствердних відповідей, що дало підстави для розроблення технології її 

впровадження.  

Технологію впровадження моделі розвитку ІК компетентності методистів 

регіональних служб дисертанткою визначено як єдність і порядок функціонування 

освітнього процесу з урахуванням людських, організаційних, науково-методичних, 

матеріально-технічних ресурсів та їх взаємозв’язку, що забезпечує досягнення 

системного та неперервного розвитку ІК компетентності методистів у процесі 

підвищення кваліфікації.  

Зазначено, що у технології обґрунтовано психолого-андрагогічні умови 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності працівників методичних 

служб у процесі підвищення кваліфікації, описано алгоритм організації та 

проведення пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою спецкурсу, 

запропоновано авторське тлумачення поняття «пролонгований дистанційний 

тренінг».  

Результати експериментального дослідження у виступі представлено 

показниками сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності 

контрольної та експериментальної  груп на початку і наприкінці експерименту за 

мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операційно-діяльнісним, дослідницько-

рефлексивним критеріями та узагальненим показником. Перевірка гіпотез 

дослідження здійснювалася за допомогою критерію узгодженості Пірсона. Також 



було відображено результати оцінювання слухачами якості взаємодії слухачів, 

куратора, викладачів (тренерів) в умовах онлайн навчання, які  засвідчили значну 

перевагу ствердних відповідей слухачів.  

За результатами апробації моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб та технології її впровадження 

констатовано, що мета дослідження досягнута і поставлені завдання виконані. 

Виділено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, а 

також праці, в яких висвітлено результати дослідження.  

У виступі привернута увага до того, що інформаційно-комунікаційна 

компетентність методистів регіональних служб є динамічною комбінацією знань, 

умінь, навичок, поглядів, цінностей, тому зміст, форми, методи у системі 

підвищення кваліфікації необхідно неперервно оновлювати відповідно до 

сучасного рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зростання 

вимог до даної компетентності відповідно до європейських та світових стандартів, 

а також динамічних змін у структурі професійної компетентності методистів 

регіональних служб. 

Перспективними для подальших досліджень  визначено питання пошуку 

нових форм, методів, методик навчання з використанням ІКТ, спрямованих на 

комунікацію, колаборацію та кооперацію педагогічних працівників під час онлайн 

навчання; формування готовності андрагогів-викладачів суб’єктів підвищення 

кваліфікації до створення якісного цифрового навчального контенту до спецкурсів 

у дистанційному форматі; налагодження  мережевої взаємодії центрів професійного 

розвитку з провайдерами освітніх послуг із підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 

Поставлені запитання та відповіді здобувача: 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

- Які останні статті, посібники працівників нашої кафедри Ви 

аналізували і використали у Вашому дослідженні? 

- Які ресурси Ви обрали для організації навчання методистів 

регіональних служб за Вашим спецкурсом? 

- Описана Вами технологія передбачає використання людських 

ресурсів, що Ви маєте на увазі? 

Відповідь на перше запитання:  

- Дякую за запитання. У своєму дослідженні нами використано 

напрацювання Махині Т. А., кандидата педагогічних наук, професора кафедри, 

зокрема щодо спілкування педагогів у групах соцмереж. На думку авторки, під час 

такого спілкування під впливом культури соцмереж та реальних цінностей 

(морально-етичних, соціально-політичних) у користувачів відбувається 

трансформація цінностей віртуальних.  Зміна віртуальної аксіології призводить до 

появи таких цінностей,  як індивідуальна автономія, свобода вибору з нетикетом в 

його основі, самовираження.  Також нам був цікавий досвід Рябової З.В., 



попередньої завідувачки даної кафедри, щодо питань педагогічного консалтингу, 

яке є актуальним у зв’язку з оновленням функцій методичних служб, важливою з 

яких є консультування педагогічних працівників з питань їх професійного розвитку. 

Крім того, ми використали напрацювання Зої Вікторівни з питань оцінювання 

педагогічних моделей, зокрема, під час здійснення експертного оцінювання 

розробленої нами моделі, а також питання оцінювання якості освітнього процесу в 

системі підслядипломної педагогічної освіти. 

Відповідь на друге запитання:  

- Дякую за запитання. Головним ресурсом для організації освітньої 

діяльності засобами дистанційних технологій став додаток Google Classroom, за 

допомогою якого ми створювали віртуальні класи і розміщували всі навчальні 

матеріали курсу, здійснювали оцінювання. Досвід показав, що нами був здійснений 

вірний вибір, адже з початком пандемії методисти змогли використати цю практику 

роботи, щоб організувати підвищення кваліфікації вчителів. Іншими важливими 

ресурсами, які були використані, є платформи для проведення вебінарів, 

узагальнення використання яких ми відобразили в одній з таблиць другого розділу. 

Це, зокрема, платформа Adobe Connect, за допомогою якої можна створити 100 

віртуальних кімнат по 100 учасників у кожній. Таким чином, нашим закладом були 

створені постійні кімнати для кожного методичного кабінету області, щоб 

працівники методичних служб могли проводити в режимі онлайн методичні 

об’єднання, вебінари, семінари, інші освітні заходи з учителями. Також ми 

використовували платформу Meet завдяки отриманому пакету G Suite For 

Educatoin, Zoom  та інші. 

Відповідь на третє запитання:  

- Дякую за запитання. Ми привернули в своїй роботі увагу суб’єктів 

підвищення кваліфікації до того, що організація заходів у режимі онлайн - це 

командна робота, до якої залучаються автори програм, викладачі-андрагоги, 

куратори груп, модератори вебінарів, працівники, які відповідно до вимог  нового 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників розміщують інформацію на офіційному сайті як про заходи, які 

плануються, так і інформацію про завершені події (номера сертифікатів, накази про 

зарахування, завершення тренінгів чи інших подій та ін.). Важливою є технічна 

підтримка дистанційних заходів, зокрема, в ХОІППО були залучені працівники 

науково-методичного центру викладання інформатики, ІКТ і дистанційного 

навчання, подібні центри є у кожному регіональному інституті. 

 

Тимошко Г. М., доктор педагогічних наук, професор:  

- У чому полягає дослідницько-рефлексивний компонент 

компетентності методистів?  

- Як здійснюється навчання методистів у Вашому закладі та який 

алгоритм підготовки навчального контенту? 

 Відповідь на перше запитання:  



- Дякую за запитання. Дійсно, ми виділяємо у складі ІК-компетентності 

методистів регіональних служб цей компонент, адже методист є менеджером 

професійного зростання педагогів, тому йому потрібно постійно досліджувати 

шляхи підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами формальної, 

неформальної та інформальної освіти,  здійснювати пошук нових шляхів вирішення 

професійних завдань засобами ІКТ,  досліджувати інноваційні форми і методи  

організації методичної роботи. Важливою є й рефлексія як самооцінка, самоаналіз, 

критичне осмислення власної діяльності з питань використання ІКТ та 

усвідомлення відповідальності за неї. 

Відповідь на друге запитання:  

- Дякую за запитання. Підготовка методистів регіональних служб у 

нашому закладі є системою, яка включає як традиційні очні курси підвищення 

кваліфікації, так і семінари, тренінги, вебінари, ряд інших заходів, науково-

методичний супровід методистів упродовж андрагогічного циклу. Якщо говорити 

про розвиток ІК-компетентності, то крім навчання на пролонгованих дистанційних 

тренінгах за розробленим нами спецкурсом до актуальних тем очних тренінгів 

відносимо дидактичні можливості використання в освітньому процесі 

мультимедійного обладнання, електронних освітніх ресурсів. Це обумовлено 

оновленням Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних 

кабінетів і SТЕМ-лабораторій. Підготовка навчального контенту освітніх заходів 

починається з теоретичного вивчення проблеми, дослідження наукових джерел та 

нормативних документів, наступний етап - діагностика рівня методистів, вивчення 

їхніх потреб, далі - розроблення та затвердження навчальних програм, відповідно 

до яких і здійснюється розробка навчального контенту. 

 

Рожнова Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент: 

- В контексті моделі Ви висвітлюєте педагогічні умови. Яким 

педагогічним умовам Ви віддаєте пріоритет і чому? 

- Які установи були задіяні в експериментальному дослідженні? 

Відповідь на перше запитання: 

- Дякую за запитання. Перша педагогічна умова, визначена нами, є 

готовність викладачів-андрагогів до реалізації моделі, зокрема організації 

освітнього процесу в режимі онлайн. Якщо будуть готові андрагоги, якщо буде 

організована система роботи в закладі післядипломної освіти чи в іншому суб’єкті 

підвищення кваліфікації, то можна говорити, що вже значний крок зроблений до 

того, щоб реалізовувати розроблену нами модель. 

Відповідь на друге запитання: 

- Дякую за запитання. Основні положення дослідження, матеріали 

спецкурсу апробовано та впроваджено в освітній процес Хмельницького, 

Полтавського Рівненського, Черкаського обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти; Херсонської академії неперервної освіти, Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 



Берека Віктор Євгенович, доктор педагогічних наук, професор: 

- Автор дослідження проводила за програмою спецкурсу пролонговані 

дистанційні тренінги, уточніть, будь ласка, якого спецкурсу. 

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. Програма розробленого нами спецкурсу 

«Розвиток ІК-компетентності методиста» була затверджена Вченою радою 

ХОІППО. Спецкурс має модульну структуру та вимірюється у  кредитах ЄКТС. 

Відповідно до програми навчання у форматі пролонгованих дистанційних тренінгів 

проводилось упродовж формувального етапу експерименту за модулями 

спецкурсу. 

 

Гладуш В. А., доктор педагогічних наук, професор: 

- Методисти яких регіональних служб Вами досліджувалась, уточніть, 

будь ласка. 

- Що Ви висвітлили нового, досліджуючи ІК-компетентність 

методистів регіональних служб, чим відрізняється дослідження та розвиток 

зазначеної компетентності у методистів регіональних служб від інших категорій 

слухачів? 

- Що означає “пролонгований”, поясніть у чому суть пролонгованих 

дистанційних тренінгів? 

Відповідь на перше запитання: 

- Дякую за запитання. Ми досліджували розвиток ІК-компетентності 

методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних 

установ об’єднаних територіальних громад. 

Відповідь на друге запитання: 

- Дякую за запитання. Уже в моделі, зокрема, змісті спецкурсу, методах, 

формах організації освітньої діяльності, відображена специфіка розвитку ІК-

компетентності саме методистів регіональних служб. Але перше, з чого ми почали, 

- це вибір концептуальної бази та підходів дослідження. Зокрема, вибір 

андрагогічного підходу як одного з загальнонаукових підходів дослідження 

зумовлений тим, що не лише ми, викладачі-андрагоги, методисти установ 

післядипломної освіти, організовуємо освітній процес із дорослими слухачами, але 

й методисти регіональних служб теж є фахівцями у сфері освіти дорослих, 

забезпечуючи професійний розвиток педагогічних працівників. Тому важливо 

використовувати під час навчання різноманітні інтерактивні методи, форми 

навчання дорослих слухачів, ознайомлювати їх з методиками оцінювання рівня 

професіоналізму педагогів, забезпечити слухачам описані нами психолого-

андрагогічні умови навчання, щоб методисти змогли використати набутий досвід у 

професійній діяльності.  Також ми відобразили у концептуальній складовій моделі 

поряд з теорією андрагогіки теорію трансформативного навчання. На нашу думку, 

використання її на практиці особливо важливе у період трансформації методичних 

кабінетів у центри професійного розвитку, адже ця теорія передбачає 

переосмислення, критичну рефлексію особистості щодо власної діяльності. Десять 



кроків трансформативного навчання, описаних нами у методичних рекомендаціях, 

мають на меті набуття особистістю  нової якості, інтеграції попереднього й нового 

досвіду та комфортного відчуття себе уже в нові ролі - лідера професійного 

розвитку педагогів з питань використання ІКТ.  

Відповідь на третє запитання: 

- Дякую за запитання. Як відомо, термін «пролонгувати» означає  

«продовжувати термін чинності чого-небудь». Для того, щоб розвивати ІК-

компетентність, необхідно забезпечити процес набуття практичних умінь та 

навичок, а також їх перевірити. Тому навчальний процес за модулями спецкурсу ми 

розподілили так: після кожного заняття у форматі вебінару слухачі отримували 

практичні завдання із розробленими нами чек-листами для їх самооцінювання та 

здійснення рефлексії. Упродовж тижня до наступного вебінару вони надсилали 

виконані завдання у середовище Google класу в зручний для себе час за 

індивідуальною траєкторією, а викладач-андрагог оцінював виконану роботу. 

Таким чином, тренінг за одним із модулів спецкурсу тривав близько двох з 

половиною тижнів. За цей час забезпечувалось набуття слухачами знань, умінь, а 

також у період між вебінарами слухачі могли використовувати набуті знання в 

професійній діяльності й згодом ділились досвідом з колегами. 

 

Білошицький С. В., доктор політичних наук, доцент: 

- Ви досліджуєте розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб. Чи є в Україні дослідження, 

пов’язані з аналогічними аспектами під час формування даної компетентності в 

інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників? Чи 

здійснювали Ви порівняльний аналіз і в чому він корелюється з результатами 

Вашого дослідження? 

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. Так, у нашому дослідженні ми звертались до 

праць вітчизняних науковців, які висвітлювали розвиток даної компетентності у 

різних категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників, діяльність яких 

є дотичною до діяльності працівників методичних служб: вчителів (Н.Морзе), 

науково-педагогічних працівників класичних університетів (А.Кочарян), вчителів-

предметників (С.Литвинова), методистів обласних інститутів післядипломної 

освіти (М.Войцехівський), вчителів природничо-математичних дисциплін 

(П.Грабовський) та ін. Ці дослідження ми узагальнили в таблиці розділу 2 рукопису, 

вони допомогли нам визначити рівні розвитку, компоненти структури 

компетентності, сфери використання ІКТ методистами й побудувати рамкову 

структуру компетентності та описати її індикатори. 

 

Приходькіна Н. О., кандидат педагогічних наук, професор: 

- Ви у своїй роботі зазначаєте в когнітивному компоненті технологічну, 

інформаційну грамотність та медіаграмотність. Як Ви розрізняєте поняття 

інформаційна грамотність і медіаграмотність? 



Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. Якщо інформаційна грамотність пов’язана 

більше з роботою з інформацією, використанням програмного забезпечення, 

інтернет-сервісів у професійній діяльності, то медіаграмотність спрямована на 

набуття методистами вмінь оцінювати медіаресурси, орієнтуватись у різноманітних 

медіаджерелах, розрізняти фейки, визначати маніпуляцію свідомістю та ін. Крім 

того, це й діяльність методиста щодо навчання цьому вчителів, а також його вміння 

бути «медійною особистістю» -  спілкуватись в соцмережах, створювати виважено 

побудовані та грамотні пости, новини на сайтах, дотримуватись педагогічного 

нетикету, виступати на заходах онлайн, адже він є орієнтиром для вчителів. З цією 

метою нами було створено групу в соцмережі Facebook, де ми відпрацьовували з 

методистами ці навички. Питання інформаційної грамотності та медіаграмотності 

були наскрізними впродовж навчання за всіма модулями програми спецкурсу.  

 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 

аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

- Наскільки практично використовуються сьогодні Ваші методики і чи 

є у Вас плани  подальших дій у цьому напрямку? 

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. По-перше, розроблені практичні роботи ми 

активно впроваджуємо в процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

різних категорій у зв’язку з пандемією і необхідністю організовувати освітній 

процес засобами дистанційних технологій. Звичайно, вони опрацьовуються і 

адаптуються відповідно до тієї категорії педагогічних працівників, з якою ми 

працюємо. Оскільки методична робота спрямована на підвищення кваліфікації 

педагогів, тому ми розробляли даний комплекс вправ із тією метою, щоб потім 

організатори підвищення кваліфікації вчителів могли їх використовувати у своїй 

роботі. Щодо подальшої нашої діяльності, то на даний час ми проводимо 

діагностування працівників новостворених центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників для вивчення їхніх запитів та потреб. За результатами 

анкетування вже можна зробити висновок, що значна їх частина були учасниками 

наших попередніх тренінгів. Зараз ми хочемо закцентувати увагу на такій  функції 

працівників центрів, як формування та оприлюднення на власному веб-сайті баз 

даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також іншої 

інформації про шляхи їх професійного розвитку  у сфері неформальної та 

інформальної освіти. Тому ми готуємось до нових тренінгів, поряд із 

довготривалими запроваджуємо короткотривалі, інформація про сертифіковані 

заходи вже розміщена на офіційному сайті нашої установи (ХОІППО). 

 

Дубовський С.О., кандидат педагогічних наук, доцент: 

 

 



- Чи є можливість адаптувати Ваші методики до навчання студентів, 

майбутніх педагогів? 

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. На нашу думку, напрацювання будуть 

корисними для майбутніх педагогів, адже, як ми уже зазначали, кінцевим 

результатом підготовки методистів є професійний розвиток педагогічних 

працівників, зокрема,  у нашому випадку це розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності. 

 

Махиня Т. А., кандидат педагогічних наук, професор: 

- У своєму дослідженні Ви використовуєте масові відкриті онлайн-

курси, зокрема, платформи Prometeus, EdEra та ін. Яким чином відбувається 

визнання сертифікатів за проходження даних курсів? Чи є такі механізми у Вас під 

час зарахування годин у сертифікатах тренінгів?  

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. Під час проходження наших тренінгів у 

сертифікатах зазначається лише кількість годин у кредитах ЄКТС відповідно до 

обсягу програми тренінгу, жодним чином ми у своїх документах години масових 

курсів не враховуємо. Питання визнання зазначених сертифікатів лежить в межах 

компетенції ради, яка створюється в методичній установі. Але під час визначення 

рівня сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб ми враховували їх участь у даних заходах, що відображено в 

нашій діагностичній методиці, зокрема, це є одним із індикаторів дослідницько-

рефлексивного компоненту компетентності, яку ми досліджуємо. 

 

Зазуліна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент: 

- Чи знайомі Ви з професійним стандартом вчителя, затвердженим 29 

грудня 2020 року, і якщо так, то як Ви будете його застосовувати у подальшій 

практичній діяльності? 

Відповідь на запитання: 

- Дякую за запитання. Як було зазначено в нашому виступі, інформаційно-

комунікаційна компетентність є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, 

поглядів, цінностей, тому необхідно постійно вивчати нормативні документи, 

оновлені рамки даної компетентності, зокрема, в документах ЮНЕСКО, ЄС та ін. 

Відповідно до цього відбуваються зміни й у вітчизняних документах, готуються 

нові, зокрема, щойно затверджений професійний стандарт вчителя. Ми 

ознайомлені з цим документом, слідкували за процесом громадського обговорення 

його проєкту на сайті МОН. Безумовно, ми використовуватимемо цей документ у 

своїй подальшій діяльності, адже методист – менеджер професійного зростання 

педагогів, а тому має володіти знаннями щодо ключових компетентностей вчителя. 

 

 



Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

Слово надається науковому керівнику Гуменюк Вірі Василівні. 

 

Гуменюк В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри менеджменту та освітніх технологій, науковий керівник аспіранта:  

Сологуб Олександра Станіславівна упродовж навчання і роботи над 

дослідженням показала себе відповідальним здобувачем, вчасно та в повному 

обсязі виконувала роботу згідно з індивідуальним планом. Педагогічну практику 

Сологуб О.С. проходила на базі кафедри менеджменту та освітніх технологій 

ХОІППО, активно брала участь у викладацькій, науково-методичній і педагогічній 

діяльності кафедри: відвідувала заняття викладачів, провела низку практичних 

занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації та викладачів інституту, 

підготувала методичні рекомендації щодо використання технологій дистанційного 

навчання в закладах освіти в умовах карантину. За період навчання Сологуб О.С. 

продемонструвала наполегливість, уміння розробляти методичні матеріали для всіх 

видів освітньої діяльності, навички професійного спілкування зі слухачами, 

організації та проведення педагогічного експерименту, здатність до комунікації та 

взаємодії. 

 Визначаючи мету дослідження, дисертантка спрямувала діяльність на 

наукове обґрунтування та експериментальну перевірку моделі розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації та технологію її  впровадження. 

На етапі  констатувального експерименту дисертанткою досить грамотно 

здійснено узагальнення наукових джерел з питань розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації, уточнено сутність основних дефініцій; визначено 

реальний стан даної проблеми; проаналізовано можливості підвищення 

кваліфікації методистів засобами неформальної та інформальної освіти; 

систематизовано та проаналізовано отримані результати, розроблено рамкову 

структуру інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних 

служб, обґрунтовано модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. 

Важливим етапом формувального експерименту стала оцінка моделі, яку 

дисертантка запропонувала здійснити методом експертного оцінювання.  

Основні положення дослідження, матеріали спецкурсу  «Інформаційно-

комунікаційна компетентність методиста», розроблені Сологуб О. С., апробувались  

та впроваджувались в освітній процес Хмельницького ОІППО,  Полтавського 

ОІППО, Рівненського ОІППО, Черкаського Черкаського ОІПОПП, Херсонської 

академії неперервної освіти,  Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.  

Дисертантка зуміла долучити для проведення експерименту достатню 

кількість учасників, аби отримати репрезентативні результати наукового 

дослідження. Основні положення й результати дослідження представлено й 



обговорено на семінарах, конференціях, круглих столах та коворкінгу, на 

засіданнях вченої та науково-методичної рад, кафедри теорії та методик 

природничо-математичних дисциплін і технологій, кафедри менеджменту та 

освітніх технологій ХОІППО, а також заслуховувалися на засіданнях кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Необхідно наголосити і на значний доробок дисертантки, який налічує 29 

опублікованих праць, які, на мою думку, повною мірою висвітлюють результати 

дослідження. 

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 

відсутність академічного плагіату. 

Вважаю, що дисертація Сологуб О.С. на тему «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації»  є самостійним теоретично і науково обґрунтованим 

дослідженням актуальної проблеми сучасної педагогічної науки і практики, 

відповідає п.10 вимог Постанови  КМ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а її автор заслуговує 

присвоєння наукового ступеня доктора філософії, у чому прошу Вашої підтримки. 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання:  

Шановні присутні, є ще запитання? Немає. Я запрошую до слова рецензента 

Рябову Зою Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора. 

 

Рябова З.В., доктор педагогічних наук, професор, рецензент.  

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлено глобальною 

цифровізацією освіти, зокрема, як слушно зазначає авторка, сьогодні невпинно 

продовжується автоматизація робочих місць, зменшується потреба у робітниках 

для виконання рутинних операцій. Зазначене передбачає адаптацію сучасної 

людини взагалі й здобувачів освіти зокрема до інновацій та цифрових перетворень. 

Робота безпосередньо розкриває актуальні питання успішності професійної 

діяльності методистів регіональних служб шляхом розвитку в них інформаційно-

комунікаційної компетентності. 

Ми цілком підтримуємо точку зору авторки, яка, спираючись на нормативні 

документи, зазначає, що визначальними чинниками для успішної життєдіяльності 

особистості є не тільки формування ключових компетентностей в учнів, зокрема й 

інформаційно-комунікаційної компетентності, а і її формування у вчителів та в тих, 

хто їх навчає і здійснює методичний супровід, безпосередньо методистів 

регіональних служб. Задля реалізації зазначеного Сологуб О. С. обґрунтовує, що 

нагальними стають питання оновлення змісту, форм, методів, технологій 

підготовки працівників методичних служб в умовах підвищення кваліфікації.  

Нам імпонує, що авторка, аналізуючи сучасний стан окресленого питання, 

звертається до таких, на наш погляд, важливих аспектів як: закономірності  



навчання й виховання дорослих; концептуальні засади неперервної освіти, 

гуманістична парадигма в освіті; методологія, зміст і технології сучасної 

післядипломної освіти; теоретико-методологічні засади розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти України з питань упровадження технологій 

відкритої освіти, якість надання освітніх послуг закладом післядипломної 

педагогічної освіти тощо. Така систематизація та широкий спектр вивчення 

питання дають підставу для висновку про ґрунтовність дослідження. Аналіз 

наукових джерел  саме за такою систематизацію вивчення (авторкою 

проаналізовано 259 джерел, з яких 24 першоджерел іноземною мовою) дозволив 

авторці виокремити низку суперечностей, які підтвердили, що незважаючи на 

незаперечну цінність результатів проведених наукових досліджень, поза увагою 

залишилися важливі аспекти ефективного розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб в умовах підвищення кваліфікації, 

особливо під час реформування структури та змісту методичних служб в Україні. 

У дисертаційному дослідженні О. С. Сологуб визначено науковий апарат: 

сформульовано мету, яка знайшла декомпозицію у шести завданнях, виділено 

об’єкт, предмет дослідження. На наш погляд, авторкою здійснено коректний підбір 

загальнонаукових методів дослідження, що сприяли досягненню мети та 

вирішенню завдань дослідження. Їх виділення, обґрунтування та доцільність і 

логічність використання вказують на наукову зрілість здобувачки. 

Аналізуючи зміст дисертаційного дослідження, можна дістатися висновку, 

що отримані результати, висновки, які сформульовані у дисертації й положення, що 

виносяться на захист, є достатньо обґрунтованими й мають логіку формулювання. 

Достовірність їх підтверджено результатами експериментальної перевірки, 

достатньою апробацією на семінарах, конференціях, круглих столах та коворкінгу, 

успішним використанням результатів дослідження на практиці.  

Підкреслимо, що отримані наукові продукти успішно впроваджуються в 

практику закладів післядипломної освіти, серед яких є класичний педагогічний 

університет. Саме такий спектр закладів освіти, в яких впроваджуються наукові 

здобутки авторки, і підсилює результативність проведеного дослідження. 

Впровадження засвідчується відповідними довідками. 

Рецензоване дисертаційне дослідження О. С. Сологуб відрізняється 

ґрунтовністю та логікою викладення матеріалу. Так, робота складається з анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел. Дослідження містить таблиці, рисунки, додатки (вражає 

обсяг додатків). Зазначимо, що розділи рецензованої дисертації у повній мірі 

описують результати наукових пошуків авторки й розкривають зміст розв’язання 

виділених на початку дослідження завдань. 

До головних наукових результатів, що отримано дисертанткою особисто, 

можна віднести те, що уперше запропоновано авторське тлумачення поняття 

«пролонгований дистанційний тренінг», уточнено ключові дефініції дослідження; 

розроблено, обґрунтовано складники та апробовано модель розвитку 



інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації та технологію її впровадження. 

Акцентуємо увагу на тому, що серед найважливіших здобутків дослідження 

є те, що авторкою розроблено рамкову структуру інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб, як систему компонентів 

(критеріїв), рівнів та індикаторів інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб.  

Матеріали та результати дисертаційного дослідження мають певну наукову і 

практичну цінність. Необхідно підкреслити, що наукові здобутки дисертантки, 

зокрема ті, що були зазначені вище, дали змогу розробити модель розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації. Модель було адаптовано до практики шляхом 

розробки технології її впровадження. 

Підкреслимо, що заслуговує на схвалення розроблення й упровадження 

спецкурсу «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста» 

шляхом проведення авторських пролонгованих дистанційних тренінгів та 

створення та наповнення авторського каналу YouTybe навчальним відеоконтентом 

з питань використання цифрових технологій у професійній діяльності педагогічних 

працівників; створенні та розбудові й ведення групи у соцмережі Facebook 

«Інформаційно-комунікаційні технології на допомогу методисту». Тобто авторка 

власним прикладом показує, які форми та методи необхідно використовувати для 

розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації. 

Нам імпонує розроблена О. С. Сологуб структура підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників (рис.1.1), що вказує на глибоке 

розуміння авторкою процесу, який досліджується, зокрема визначення 

оптимальних умов для професійного розвитку методистів упродовж усього 

андрагогічного циклу, їх навчання й виділення як провідного напряму діяльності 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників, що створюються, а саме 

експертно-консультативного напряму діяльності. 

Аналізуючи роботу, підкреслимо, що нам імпонує моделювання, яке 

здійснено авторкою. Зокрема, ми цілком погоджуємося з тим, що метою 

моделювання розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації є побудова такої моделі, 

запровадження якої забезпечило б неперервний, системний розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів у процесі підвищення 

кваліфікації зі своєчасно спроєктованою індивідуальною траєкторією професійного 

розвитку та створеними педагогічними умовами, які забезпечать розвиток ІК-

компетентності, співвіднесення її з сучасними вимогами до професійної 

компетентності методиста регіональної служби. Для її досягнення авторкою 

пропонується вирішення низки завдань, розв’язання яких авторка робить, 

спираючись на аналіз досвіду їх вирішення обласними інститутами післядипломної 

педагогічної освіти й створення технології впровадження моделі в  



практику, наприклад, аналіз програмного забезпечення для веб-конференцій, яке 

використовувалось під час дистанційних заходів на базі експериментальних 

закладів (таблиця 2.1). 

Окремого розгляду заслуговує опис, організація й проведення 

експериментальної перевірки, яка базувалась на теоретичних положеннях 

організації педагогічних досліджень, висвітлених у працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців. Необхідно підкреслити, що авторкою вдало розроблено 

програму дослідження й підібрано методичний інструментарій. Нам імпонує, що 

для вибору методу перевірки гіпотези авторка скористалася таблицею класифікації 

завдань і методів їх розв’язання, описаних Е. Сидоренко. Також у роботі результати 

експериментального дослідження представлено оцінюванням рівнів сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності учасників експерименту; 

оцінюванням слухачами якості взаємодії слухачів, куратора, викладачів (тренерів) 

в умовах онлайн навчання (соціальну, навчальну, пізнавальну присутність). Тобто 

результати описані ґрунтовно, їх достовірність визначено з використанням 

критерію Пірсона. Зазначене підкреслює ефективність, дієвість та результативність 

розробленої авторкою моделі. 

Отже, відповідність дисертаційного дослідження чинним вимогам не 

викликає сумнівів. Акцентуємо, що під час оцінки змісту і завершеності роботи 

можна зробити висновок, що стан розв’язання окремної проблеми та описання 

отриманих результатів відповідає чинним вимогам до написання дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, зокрема галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

В процесі рецензування дисертаційної роботи ми звернули увагу здобувача 

на деякі дискусійні питання. Зокрема, у дисертації авторкою подавалось визначення 

«Інформаційно-комунікаційна компетентність методиста регіональної служби» як 

«динамічна комбінація знань, умінь, навичок, поглядів, цінностей, що визначає 

доведену здатність методиста впевнено, критично та відповідально 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією в професійній діяльності, у публічному просторі та 

приватному спілкуванні» та описувалась рамкова структура інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб. Нами було 

рекомендовано об’єднати визначення та рамкову структуру компетентності й 

зазначити їх у новизні. 

Також  було рекомендовано більш конкретно сформулювати об’єкт і 

предмет дослідження; скорелювати завдання дослідження та загальні висновки. 

Нами також було вказано на необхідність оформлення  нумерації формул, таблиць 

і рисунків відповідно до вимог, зазначених у наказі МОН № 40 від 12.01.2017 «Про 

затвердження Вимог до оформлення дисертації» та приведення у відповідність 

обсягу анотацій.  

Зауважимо, що до фахового семінару аспірантка врахувала наші 

рекомендації. 



Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 

відсутність академічного плагіату. 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що дисертація 

Сологуб Олександри Станіславівни на тему «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки», є цілісним, самостійним, завершеним науковим дослідженням, має 

наукову, практичну цінність, є актуальним. За змістом, якістю, обсягом, повнотою 

викладення основних результатів, які є достовірними, можна зробити висновок, що 

дисертація О. С. Сологуб відповідає чинним вимогам, зокрема Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11; Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

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

«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може 

бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки». 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання:  

Слово надається рецензенту Дубініній Оксані Володимирівні, кандидату 

педагогічних наук, доценту. 

 

Дубініна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, рецензент:  

В епоху сучасності, розвитку ІТ-технологій та трансформації системи освіти 

педагогу необхідно володіти сучасними технологіями використання ІКТ, мати 

високий рівень інформаційної культури, інформаційно-комунікаційної 

компетентності, вміти застосовувати ІКТ в професійній діяльності та 

повсякденному житті. Відповідно до умов реалізації Концепції «Нова українська 

школа» сьогодні важливо забезпечити процес розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб (методичних 

працівників міських (районних) методичних кабінетів (центрів), працівників 

методичних служб об’єднаних територіальних громад), які є андрагогами, 

менеджерами професійного зростання педагогічних працівників. 

Проблема підвищення кваліфікації методистів регіональних служб, розвиток 

їх ІК-компетентності актуалізується через процес реформування районних та 

міських методичних установ у центри професійного розвитку та зростання вимог 

до працівників центрів щодо використання в професійній діяльності сучасних 

освітніх технологій, зокрема технологій дистанційного навчання. Такі умови 

визначають необхідність наукового обґрунтування розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у  



процесі підвищення кваліфікації, розробки відповідної моделі та технології її 

впровадження. 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи, обґрунтовано базові 

теоретичні положення, розроблено, науково обґрунтовано та експериментально 

перевірено модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації та технологію її 

впровадження, на основі результатів апробації розроблено методичні рекомендації 

щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. 

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна полягає в 

обґрунтуванні та апробації моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації, 

розробці технології її впровадження та розробці відповідних методичних 

рекомендацій. 

Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову новизну 

дисертації, є такі: 

вперше запропоновано авторське тлумачення поняття «пролонгований 

дистанційний тренінг»;  обґрунтовано та апробовано модель розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації та технологію її впровадження; 

уточнено поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність методиста 

регіональної служби»; 

розроблено рамкову структуру інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб, як систему компонентів 

(критеріїв), рівнів та індикаторів ІК-компетентності методистів регіональних 

служб; технологію впровадження моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб; методичні рекомендації щодо 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних 

служб  у процесі підвищення кваліфікації; 

удосконалено зміст, технології, форми та методи розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації; 

набули подальшого розвитку підходи до моделювання професійного 

розвитку методистів регіональних служб в умовах андрагогічного циклу. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертації, 

відповідають вимогам до такого виду досліджень. 

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 

дослідження полягає в запровадженні моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процес 

підвищення кваліфікації; розробленні діагностичного інструментарію для 

вимірювання рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності; 

розробленні методичних рекомендацій щодо розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 



підвищення кваліфікації; розробленні й упровадженні авторського спецкурсу 

«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста»;  проведенні 

авторських пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою спецкурсу; 

створенні та наповненні авторського каналу YouTybe навчальним відеоконтентом 

з питань використання цифрових технологій у професійній діяльності методистів 

регіональних служб; створенні та розбудові групи у соцмережі Facebook 

«Інформаційно-комунікаційні технології на допомогу методисту»; створенні 

навчально-методичного комплексу «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста»,  що складається з методичних рекомендацій та 

збірників практичних робіт пролонгованих дистанційних тренінгів для слухачів 

курсів за модулями програми спецкурсу. 

Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження в освітніх 

процесах Хмельницького ОІППО; Полтавського ОІППО; Рівненського ОІППО; 

КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти  педагогічних 

працівників  Черкаської обласної ради»; КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради; Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи викладено в 

29 працях, із них 26 ‒ одноосібні, 3 – у співавторстві, 6 праць опубліковано в 

наукових фахових виданнях України, що входять до категорії «Б», з них одне 

електронне,  1 стаття у міжнародному виданні; 11 публікацій за результатами участі 

в наукових масових заходах, 1 відеовиступ, 10 публікацій в інших виданнях. 

Дисертація написана грамотно. Матеріали дослідження викладені з 

дотриманням вимог наукового стилю. Дисертація оформлена згідно з вимогами 

Міністерства освіти і науки України. 

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 

відсутність академічного плагіату. 

На підставі аналізу дисертаційного дослідження Сологуб Олександри 

Станіславівни на тему «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації» можна зробити 

висновок, що робота є завершеною, цілісною, має наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

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

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 

рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

Переходимо до дискусії. Для участі в дискусії запрошуються всі присутні.  

 



У ході дискусії брали участь та виступили: 

Рожнова Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, яка підтримала дане 

дослідження, оскільки тема є актуальною, дисертантом досягнута мета та 

поставлені задачі. Дисертаційна робота виконана на високому науково-

теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, що дає підстави 

рекомендувати її для подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Зазуліна Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, яка звернула увагу на 

прикладний характер дослідження, можливість використати його результати в 

практичній діяльності, а також на його ціннісну складову. 

Гладуш В. А., доктор педагогічних наук, професор, який відмітив 

прикладний характер роботи, її чітку логіку, структуру, обізнаність дисертанта у 

питаннях дослідження, запропонував ухвалити висновок про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації.  

Тимошко Г. М., доктор педагогічних наук, професор, яка підкреслила 

актуальність теми  дослідження в умовах цифрової трансформації освіти, важливу 

роль працівників методичних служб як менеджерів професійного зростання 

педагогічних працівників, а також роль інститутів підвищення кваліфікації у 

навчанні методистів регіональних служб. Привернула увагу учасників семінару до 

того, що акцент в роботі зроблений на сучасні методики, напрями професійного 

розвитку методистів, вдало обраний андрагогічний підхід як один із підходів 

дослідження, тому дисертація заслуговує на розгляд у разовій спеціалізованій раді. 

 Берека В.Є., доктор педагогічних наук, професор, який відмітив наукову 

новизну та актуальність дослідження, яке вносить вклад у розв’язання важливих 

проблем теорії й практики. Тема відповідає паспорту спеціальності, результати 

висвітлені у значному доробку наукових праць дисертантки, зокрема у фахових 

виданнях України, міжнародному виданні, тезах конференцій та ін. 

Білошицький С.В., доктор політичних наук, доцент, який зауважив, що 

рукопис відповідає критеріям наукового дослідження,  дисертантка розуміється на 

базових засадах методології дослідження, дисертаційна робота є самостійною, 

завершеною працею і може бути рекомендованою для розгляду в разовій 

спеціалізованій вченій раді. 

 Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання, яка 

відзначила наполегливість аспірантки впродовж навчання та роботи над 

дослідженням, вміння ставити та вирішувати практичні завдання, ефективно 

організовувати свою діяльність, підтримала дослідження, оскільки тема є 

актуальною, а дисертантом досягнута мета та поставлені задачі. 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, яка зосередила 

увагу на дослідниці як здобувачеві освіти, яка виконала освітню складову, 

відвідувала всі навчальні заняття, брала участь у Школі молодого науковця, 

конференціях, коворкінгу та інших заходах, які проходили на базі ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

 



Дубовський С.О., кандидат педагогічних наук, доцент, який також 

рекомендував підтримати роботу щодо її розгляду в разовій спеціалізованій вченій 

раді. Зауважив на актуальності роботи, а також тому, що обраний напрям 

дослідження необхідно розвивати й надалі, швидко реагуючи на зміни в умовах 

глобалізаційних змін та цифровізації освіти.  

Махиня Т. А., кандидат педагогічних наук, професор, яка вказала на те, 

що дослідження, винесене на розгляд,  спрямоване не лише на методистів, а на всю 

систему роботи з викладачами-андрагогами, методистами закладу післядипломної 

педагогічної освіти, - всіма, хто здійснює науково-методичний супровід методистів 

регіональних служб. Дисертаційна робота виконана на високому науково-

теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, що дає підстави 

рекомендувати її для подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

 Приходькіна Н. О., кандидат педагогічних наук, професор, яка зазначила 

чітку структурованість, послідовність викладу матеріалу в рукописі.  

Запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації та рекомендувати її до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді. 

Грищук Д.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, який звернув увагу на 

те, що в  рукописі обрано одним із загальнонаукових підходів аксіологічний підхід, 

який став визначальним стосовно врахування в дослідженні ціннісної складової як 

у структурі компетентності, так і ціннісного ставлення до слухачів, а також 

виховання у слухачів поваги та толерантного ставлення до надбань інших культур 

в умовах спілкування в мережі. Запропонував ухвалити висновок про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Сологуб Олександри Станіславівни на тему 

«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних 

служб у процесі підвищення кваліфікації». 

2. Вважати, що дисертація Сологуб О. С. на тему «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації» є самостійним теоретично і науково обґрунтованим 

дослідженням актуальної проблеми сучасної педагогічної науки і практики, 

відповідає п.9, 10, 11 вимог Постанови  КМ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». 

3. Вважати, що дисертація Сологуб Олександри Станіславівни відповідає 

вимогам ДАК України, що ставляться до кандидатських дисертацій  за 

спеціальністю 011 –  Освітні, педагогічні науки. Отримані результати є вірогідними, 

актуальними і важливими для педагогічної науки і практики. 

 



4. Рекомендувати дисертацію Сологуб О. С. на тему «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації» до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 

«Освіта / Педагогіка» у разовій спеціалізованій раді. 

5. Внести пропозицію на розгляд Вченої ради ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» про порушення клопотання перед Міністерством освіти і 

науки України щодо затвердження складу разової спеціалізованої вченої ради: 

 

 

Голова разової спеціалізованої вченої ради:  

Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

 

Офіційні опоненти: 

Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Бахмат Наталія Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор, заступник 

декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього 

процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Рецензенти: 

Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Дубініна Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-

наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

 

  

 

  



ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи Сологуб Олександри Станіславівни на тему «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у 

процесі підвищення кваліфікації», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» 

  

Актуальність теми дослідження. Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності педагогічних працівників сьогодні є важливою складовою освіти 

сучасної особистості. 

В епоху сучасності, розвитку ІТ-технологій та трансформації системи освіти 

педагогу необхідно володіти сучасними технологіями використання ІКТ, мати 

високий рівень інформаційної культури, інформаційно-комунікаційної 

компетентності, вміти застосовувати ІКТ в професійній діяльності та щоденному 

житті. 

Відповідно до умов реалізації Концепції «Нова українська школа» сьогодні 

важливо забезпечити процес розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб (методичних працівників міських 

(районних) методичних кабінетів (центрів), працівників методичних служб 

об’єднаних територіальних громад), які є андрагогами, менеджерами професійного 

зростання педагогічних працівників. 

Відповідно до вищесказаного гостро постає проблема організації 

безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіональних 

методичних служб, зокрема, розвитку їх інформаційно-комунікаційної 

компетентності, яка в Законі України «Про освіту» зазначена як одна з ключових. 

Проблема підвищення кваліфікації методистів регіональних служб, розвиток їх ІК-

компетентності актуалізується через процес реформування районних та міських 

методичних установ у центри професійного розвитку та зростання вимог до 

працівників центрів щодо використання в професійній діяльності сучасних освітніх 

технологій, зокрема, технологій дистанційного навчання. Такі умови визначають 

необхідність наукового обґрунтування розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації, 

розробки відповідної моделі та технології її впровадження. 

Дослідження виконано згідно з тематикою науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України,  є складником науково-дослідної теми «Підготовка 

конкурентоспроможного фахівця в умовах освітніх змін» (РК №0170002378); 

науково-дослідної роботи кафедри теорії та методик природничо-математичних 

дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності  



методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації» (протокол 

вченої ради ХОІППО № 5 від 27.12.2017 р.). Тему дослідження затверджено вченою 

радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 9 від 20.12.2017 р.) 

та погоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі освіти, 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 25.09.2018 р.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане в 

дисертації. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи, обґрунтовано 

базові теоретичні положення, розроблено, науково обґрунтовано та 

експериментально перевірено модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації 

та технологію її впровадження, на основі результатів апробації розроблено 

методичні рекомендації щодо розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. 

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 

полягає в обґрунтуванні та апробації моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації, 

розробці технології її впровадження та розробці відповідних методичних 

рекомендацій. Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову 

новизну дисертації, є такі: 

вперше: 

- запропоновано авторське тлумачення поняття «пролонгований 

дистанційний тренінг», під яким дослідниця розуміє «форму навчання, що 

базується на інтерактивній взаємодії тренера-викладача та слухачів, спрямовану на 

розвиток їх життєвих та особистісно-професійних компетентностей, термін дії 

якого подовжено в часі для ефективного розподілу засобами ІКТ навчального 

навантаження, організації викладачем-андрагогом науково-методичного супроводу 

діяльності слухачів у синхронному та асинхронному режимах, відстеження 

результатів навчання та здійснення формувального оцінювання для підвищення 

ефективності процесу навчання»; 

- обґрунтовано та апробовано модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації 

та технологію її впровадження; 

уточнено: 

поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність методиста 

регіональної служби», під якою дисертантка розуміє «динамічну комбінацію знань, 

умінь, навичок, поглядів, цінностей, що визначає доведену здатність методиста 

впевнено, критично та відповідально використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в 

професійній діяльності, у публічному просторі та приватному спілкуванні»; 

розроблено: 

 



- рамкову структуру інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб, як систему компонентів (критеріїв), рівнів та 

індикаторів ІК-компетентності методистів регіональних служб; 

- технологію впровадження моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб, яку визначено як «єдність і 

порядок функціонування освітнього процесу з урахуванням людських, 

організаційних, науково-методичних, матеріально-технічних ресурсів та їх 

взаємозв’язку, що забезпечує досягнення системного та неперервного розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів у процесі підвищення 

кваліфікації»; 

- методичні рекомендації щодо розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб  у процесі підвищення кваліфікації; 

удосконалено: 

зміст, технології, форми та методи розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації: 

- зміст навчання відповідно до рівнів сформованості та складників ІК-

компетентності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

дослідницько-рефлексивний); 

- форми навчання, зокрема запропоновано за дистанційною формою тренінг 

відповідно до програми авторського спецкурсу «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методиста», за очною формою ‒ курси ПК та 

тренінги з питань використання цифрового та мультимедійного обладнання в 

освітньому процесі; 

- технології професійного розвитку методистів регіональних служб, а саме: 

технологію науково-методичного супроводу (коучинг, моніторинг, фасилітація, 

модерація), технологію відкритої освіти (технологія електронних публікацій, 

телекомунікаційні технології, e-learning, дистанційне навчання), технологію 

взаємодії у професійних мережах (комунікації та кооперації); 

набули подальшого розвитку: 

- підходи до моделювання професійного розвитку методистів регіональних 

служб в умовах андрагогічного циклу. 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертації, 

відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень обґрунтованості 

наукових положень, висновків і методичних рекомендацій, сформульованих в 

дисертації, їх достовірність забезпечені: 

- професійним вирішенням авторкою низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю методики дослідження на 

основі аналізу й узагальнення результатів проведеного педагогічного  

 



експерименту, кожний наступний розділ чи підрозділ органічно пов'язаний з 

попереднім і доповнює його; 

- використанням широкої джерельної бази за темою дисертації й достатнім 

масивом аналітичних даних. 

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 

відсутність академічного плагіату (ID перевірки:1005489018, дата перевірки: 

21.12.2020). 

Наукове значення роботи полягає в науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації 

та технології її впровадження. 

Практичне значення та використання результатів дисертаційного 

дослідження полягає в запровадженні моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процес 

підвищення кваліфікації; розробленні діагностичного інструментарію для 

вимірювання рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності; 

розробленні методичних рекомендацій щодо розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації; розробленні й упровадженні авторського спецкурсу 

«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста»;  проведенні 

авторських пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою спецкурсу; 

створенні та наповненні авторського каналу YouTybe навчальним відеоконтентом 

з питань використання цифрових технологій у професійній діяльності методистів 

регіональних служб; створенні та розбудові групи у соцмережі Facebook 

«Інформаційно-комунікаційні технології на допомогу методисту»; створенні 

навчально-методичного комплексу «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста»,  що складається з методичних рекомендацій та 

збірників практичних робіт пролонгованих дистанційних тренінгів для слухачів 

курсів за модулями програми спецкурсу. 

Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження в освітніх 

процесах Хмельницького ОІППО (довідка № 600 від 12.11.2020 р.); Полтавського 

ОІППО (довідка № 134 від 11.11.2020 р.); Рівненського ОІППО (довідка №01-

12/684 від 13.11.2020 р.); КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти  педагогічних працівників  Черкаської обласної ради» (довідка № 170/01-18 

від 12.11.2020 р.); КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради (довідка № 01-23/444 від 13.11.2020 р.); Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (довідка № 01/10-754 від 

03.12.2020 р.). 

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок у них автора. Основні положення та наукові результати дисертаційної 

роботи викладено в 29 працях, із них 26 ‒ одноосібні, 3 – у співавторстві, 6 праць 

опубліковано в наукових фахових виданнях України, що входять до категорії «Б», 

з них одне електронне,  1 стаття у міжнародному виданні; 11 публікацій за 



результатами участі в наукових масових заходах, 1 відеовиступ, 10 публікацій в 

інших виданнях. 

 

 

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації: 

 

статті у наукових виданнях, внесених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Сологуб О. С. Проблеми формування цифрової компетентності 

працівників методичних служб у системі післядипломної освіти. 

Педагогічний дискурс. 2017. Вип. 23. С. 145–151 (індексується у Index 

Copernicus, Google Академия, OAJI.net, Open Academic Journals Index, 

Research Bible). (0,6 друк.арк.) 

2.  Сологуб О. С. ІКТ-компетентність керівних та педагогічних кадрів в 

організації учнівських олімпіад. Директор школи, ліцею, гімназії. 2017. № 3–

4. С. 172–178. (0,5 друк.арк.) 

3.  Сологуб О. С. Про стан сформованості інформаційно-цифрової 

компетентності методистів методичних установ районів, міст та об’єднаних 

територіальних громад. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. Випуск 61: збірник наукових праць.  М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2018. 374 с. С. 273–279 (індексується у Google Scholar, 

в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського). (0,8 

друк.арк.) 

4. Сологуб О. С. Модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: 

теорія і практика» Серія «Педагогіка», 2018. Випуск 5 (9), URL: 

https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/30/22. (індексується у 

Google Scholar). (0,6 друк.арк.) 

5.Сологуб О. С. Технологія розвитку ІК-компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал; голов. ред. А. А. 

Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. № 5 (89). 310 

с. С. 256–268. (індексується у Index Copernicus, Google Академія , Cross 

Ref, CEJSH). (0,4 друк.арк.) 

6. Сологуб О. С. Методична складова розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності педагогічних працівників засобами 

пролонгованих дистанційних тренінгів. Нова педагогічна думка. Рівне : 

РОІППО, 2020. № 2 (102). С. 63–67 (індексується у Index Copernicus, 

Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського). (0,6 друк.арк.) 

 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
https://search.crossref.org/?q=2518-167X
https://search.crossref.org/?q=2518-167X
https://search.crossref.org/?q=2518-167X
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru


Наукові праці у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу(Варшава): 

7.   Solohub O., Humeniuk  V. Andragogical Concept of the Development of 

Information and Communication Competence of Teachers in Institutions of 

Postgraduate Teacher Education. International Academy Journal Web of Scholar. 

Warsaw, Poland, 2020. 3 (45). doi: 10.31435/rsglobal_wos/31032020/7007. pp. 

42–45. (Дисертантка проаналізувала результати вивчення стану організації 

підвищення кваліфікації методистів регіональних служб у вітчизняних 

закладах післядипломної  педагогічної освіти) (індексується у Index 

Copernicus, Google Scholar , Academia, РИНЦ, Cross Ref, Biblioteka 

Narodowa (Warsaw),  ISSN National Centre, ResearchBib, World Cat). (0,4 

друк.арк.) 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

(тези): 

8.Сологуб О. С. Формування цифрової компетентності педагогічних 

працівників: європейський досвід. Управління закладом освіти в умовах 

системних змін : матеріали  регіональної наук.-практ. конф., 2 листопада 

2017 р., Хмельницький / за заг. ред. В. В. Гуменюк. Хмельницький : ОІППО, 

2017. С. 141–146. (0,2 друк.арк.) 

9.Сологуб О. С.  Використання відкритого навчального середовища 

закладу післядипломної освіти для формування інформаційно-цифрової 

компетентності працівників методичних служб. Застосування хмаро 

орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-

цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи 

Нової української школи : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. семінару, 17 – 20 

травня 2018 р. / ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, Т. І. 

Сябрук. Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. 128 

c. С. 101–103.  (0,1 друк.арк.) 

10. Сологуб О. С. Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : 

збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 

р. м. Київ. У 2-х частинах; наукова редакція, упорядкування: В. В. 

Сидоренко, Я. Л. Швень. Київ : Агроосвіта, 2018. Ч. 1. 286 с. С. 244–246. (0,1 

друк.арк.) 

11. Сологуб О. С. Інформаційно-цифрова компетентність методиста. 

Аспекти та рівні професійного розвитку. Ключові питання наукових 

досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : зб-к тез наукових 

робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м.Львів, 26-27 січня 2018 року). 

Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч. 1. 104 с. С. 82–87. (0,2 

друк.арк.) 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46814&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-F4TpWlkpcGW4a2dXe5ldDM0ZS8LuhoxBtiqqhmgqey5T4B_TQW60-qFCZgWQHyvhMBy7oNsYH0CoGOoxbmJ_0pFxGuDNWWQ034nS1zKHSXItBz4eUeyXg5yX5Zk9HloRLio-NpGBzqTpC_6Da5lAIWKdejC-Q&user=Xif3ReEAAAAJ
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12. Сологуб О. С. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в організації курсової підготовки методистів регіональних 

методичних служб. Науково-практичні засади освітнього менеджменту в 

умовах становлення Нової української школи : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції. Дніпро, 21.11.2018. Дніпро : ФОП Юнаш 

А. Київ, 2019. 248 с. С. 213–216. (0,1 друк.арк.) 

13.Сологуб О. С. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для 

співпраці методистів регіональних служб. Наука і молодь – 2019: 

пріоритетні напрями глобалізаційних змін : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 

м. Київ, 16 травня 2019 р. Київ : Навчально-науковий інститут менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. 602 с. C. 564–

569. (0,1 друк.арк.) 

14. Сологуб О. С. Використання додатку Google Classroom для 

організації відкритого освітнього середовища закладу післядипломної 

освіти.  Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу 

освіти України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / 

за заг. ред. Г. А. Коломоєць, О. М. Мельник, С. М. Грицай, А. В. Вознюк. 

Київ, 15 березня 2019 року. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. 124 с. С. 89–93. 

(0,1 друк.арк.) 

15. Сологуб О. С. Використання додатку Google Classroom у процесі 

підвищення кваліфікації працівників методичних служб. Цифрова 

компетентність сучасного вчителя нової української школи : зб.тез 

доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / 

за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України, 2019. 108 с. С. 81–84. (0,1 друк.арк.) 

16.Сологуб О. С. Розвиток ІК-компетентності працівників методичних 

служб у закладах післядипломної освіти [Електронний ресурс]. Матеріали 

VIII Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції 

«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», Рівне, 24–29 

жовтня 2019 року. URL: 

http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/2452. (0,1 друк.арк.) 

17. Сологуб О. С. Підготовка викладачів закладу післядипломної 

педагогічної освіти до проведення пролонгованих дистанційних тренінгів. 

Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін : збірник 

тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти 

і молодих учених, м.Київ, 14 травня 2020 р. Київ : Навчально-науковий 

інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», 2020. 747 с. C. 416–420. (0,1 друк.арк.) 

18. Сологуб О. С. Формувальне оцінювання та інтерактивна взаємодія 

учасників освітнього процесу засобами онлайн-ресурсів. Оцінювання 

досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та 
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перспективи : зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. 

Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С. 248-254. (0,2 друк. арк.). 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

19.  Сологуб О. С. Професійна компетентність методиста: 

інформаційно-комунікаційні технології в організації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. Післядипломна педагогічна освіта в умовах 

децентралізації та модернізації: регіональний аспект : колективна 

монографія / за заг. ред. В. Є. Береки. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 

2017. 548 с. С. 390–404.   

20. Сологуб О. С. Інформаційно-цифрова компетентність вчителя та 

методиста. Педагогічний вісник. Хмельницький : ХОІППО, 2018. № 1 (49) 

2018. 98 с. С. 11–14.   

21. Сологуб О. С. Навчальна програма спецкурсу пiдвищення 

квалiфiкацiї методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

методичних служб об’єднаних територіальних громад «ІК-компетентність 

методиста».  Збірник навчальних програм дистанційних  тренінгів 

пiдвищення квалiфiкацiї педагогічних працівників установ загальної 

середньої освіти.  Хмельницький: ХОІППО, 2018. 79 с. С. 51–71. 

22. Сологуб О. С. Збірник практичних робіт до спецкурсу «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методиста». Базовий модуль. 

Хмельницький: ХОІППО, 2020. 60 с. 

23. Сологуб О. С. Збірник практичних робіт до спецкурсу «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методиста». Професійний 

модуль. Хмельницький : ХОІППО, 2020. 76 с. 

24. Сологуб О. С. Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста: методичні рекомендації. Хмельницький : 

ХОІППО, 2020. 104 с. 

25. Сологуб О. С. Цифрова компетентність педагога на допомогу в 

національно-патріотичному вихованні учнівської молоді. Ідеї козацької 

педагогіки: сучасний педагогічний дискурс : навчально-методичний посібник 

/ за заг. ред. В. Є. Береки. ХОІППО. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко 

Д. Г., 2019. 572 с. С. 141–150. 

26. Сологуб О. С., Ребрина В. А. Посібник для організації роботи 

методичних об’єднань учителів інформатики у міжкурсовий період.  

Розв’язання задач на мові програмування. Хмельницький : ХОІППО, 2016. 

92 с. (Дисертантка висвітлила методику використання платформ для 

автоматизованої здачі задач із програмування, а також зразки їх розв’язків 

для організації методичних об’єднань із учителями інформатики). 

27. Сологуб О. С. Організація інформаційно-освітнього середовища 

класу засобами додатку Google Classroom. Методика дистанційного 

навчання: збірник статей / за ред. В. А. Ребрини. Хмельницький : ХОІППО, 

2020. 81 с. С. 45–50. 



28. Сологуб О. С. Методичні рекомендації щодо організації 

проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій для 

учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти Хмельницької області  

в умовах карантину : Лист ХОІППО  №271 від 16.03.2020 / Максименко В. 

А., Мирна Л. А., Ребрина В. А., Сологуб О. С.  ХОІППО, 2020. (Дисертантка 

здійснила опис онлайн-ресурсів та методичні рекомендації щодо їх 

використання для  забезпечення освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти засобами дистанційних технологій в умовах карантину). 

29. Сологуб О. С. Рамка інформаційно-комунікаційної компетентності 

педагогічних працівників центрів професійного розвитку: ключові аспекти. 

Науково-методичні засади формування освітнього простору закладу 

післядипломної освіти для підготовки педагогічних працівників  до 

імплементації Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Миколаїв, 25 

листопада 2020 року. Миколаїв : МОІППО, 2020. URL: 

https://youtu.be/WreD4zLris4. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст 

дисертаційної роботи викладено на 209 сторінках. Робота містить 13 таблиць 

та 17 рисунків. Список використаних джерел становить 259 найменувань, з 

яких 24 – іноземними мовами. Додатки розміщено на 92 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації становить 330 сторінок. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 

Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. 

Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України. 

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 

дисертаційним дослідженням О. С. Сологуб продемонструвала високий 

рівень теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й 

вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-

теоретичні завдання, опрацювала значну джерельну базу з проблеми 

дослідження (259 найменувань) з яких 24 першоджерела іноземною мовою, 

продемонструвала володіння сучасними методами наукових досліджень. 

Дисертаційне дослідження Сологуб Олександри Станіславівни на тему 

«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації» є завершеною, 

цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у  
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закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 
Кабінету М іністрів України від 23 березня 2016 р. №  261 (зі змінами) та 
вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» і може бути рекомендована до 
захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».
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