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створила концептуальну модель формування готовності вчителів до 

використання квест-технології в системі ППО; 

– уточнила понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«квест-технологія», «готовність учителя до використання квест-

технології»), складові, критерії й показники готовності учителя до 

використання квест-технології; 

– удосконалила організаційно-методичні засади післядипломної 

педагогічної освіти вчителів на основі впровадження нетрадиційних 

форм та методів. 

У дослідженні набули подальшого розвитку  науково-теоретичні 

положення про сутність, зміст і структуру підготовки вчителів до 

впровадження інноваційних технологій у систему професійної діяльності 

педагогів.   

 Дисертаційна робота І. М. Сокол містить нові, раніше не захищені 

наукові положення. Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що: створено, апробовано та впроваджено в процес післядипломної 

освіти: модульний спецкурс «Основи впровадження квест-технології в 

освітній процес» у межах курсів підвищення кваліфікації; освітній веб-квест 

«Полювання на лисиць», дистанційний спецкурс «Теорія і практика 

впровадження квест-технології в освітній процес» та проблемний он-лайн 

семінар у міжкурсовий період; систему науково-методичної підтримки (очне 

та дистанційне консультування за допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, створений авторський навчальний посібник, 

методичні матеріали, розміщені на методичному сайті «Quest» та Вікі-

сторінці «Квест»). Монографія, навчальний посібник та розроблені 

методичні матеріали можуть використовуватися в процесі навчання вчителів 

у системі післядипломної освіти  або в рамках їхньої самоосвіти у 

міжкурсовий період.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексної програми 

науково-дослідної роботи кафедри управління навчальними закладами й 

педагогіки вищої школи Класичного приватного університету «Еволюція 

педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення» (номер державної 

реєстрації 0105U002557), у межах реалізації Регіонального освітнього 

проекту «Формування і розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів Запорізької області» (затверджено рішенням колегії 

ОблУОН від 20.05.2008 р.). 

У процесі дослідження Сокол Ірина Миколаївна використала комплекс 

теоретичних (аналіз, узагальнення, порівняння, класифікацію, 

систематизацію, моделювання), емпіричних (контент-аналіз нормативної 



документації і освітніх програм, педагогічний експеримент, узагальнення 

передового вітчизняного і світового досвіду, експертне оцінювання, 

анкетування) і статистичних (метод графічного подання емпіричних даних 

засобами табличного процесора, дихотомічна шкала та кутове перетворення 

Фішера, метод середніх величин, метод парних порівнянь, комп’ютерне 

опрацювання даних педагогічного експерименту) методів. Унаслідок  аналізу 

квесту як ігрової технології Ірина Миколаївна дала йому авторське 

визначення як інноваційної педагогічної ігрової технології, що передбачає 

виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних проблемних завдань 

відповідно до ігрового задуму/сюжету, під час якого вони добирають та 

упорядковують інформацію, виконують самостійну, дослідницьку роботу, що 

сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його 

збагаченню та поданню у вигляді цілісної системи.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, 17 додатків. Загальний обсяг роботи – 284 сторінки, з 

яких: основний текст – 167 сторінок, список використаних джерел (308 

найменувань) – 36 сторінок, додатки – 74 сторінки.  

У першому розділі: здійснений аналіз наукових підходів щодо сутності 

розуміння поняття «квест»; розглянуто його особливості як педагогічної 

ігрової технології; визначено етапи та критерії навчального квесту; 

охарактеризовано структурні компоненти готовності вчителя до 

використання квест-технології; ретельно узагальнено зарубіжний та 

вітчизняний досвід підготовки педагогів до створення та реалізації 

навчальних квестів. 

У другому розділі обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування готовності вчителів до використання квест-технології у системі 

післядипломної освіти, а саме: орієнтація змісту післядипломної педагогічної 

освіти на формування готовності вчителів до використання квест-технології; 

розвиток цілісного уявлення вчителів про квест-технологію шляхом 

занурення в освітнє квест-середовище; спрямування пізнавально-практичної 

діяльності вчителів на створення та реалізацію власних навчальних квестів. 

Автором дослідження розроблено і схарактеризовано концептуальну модель і 

сукупність форм та методів науково-методичного забезпечення формування 

готовності вчителів до використання квест-технології в післядипломні 

педагогічній освіті. 

На нашу думку, заслуговує на увагу представлена програма спецкурсу 

для педагогів, що розроблена на підставі запропонованих автором 

дослідження компонентів готовності вчителів до використання квест-

технологій. Сокол  Ірина Миколаївна вважає за доцільне проведення веб-



квестів на курсах підвищення кваліфікації  із використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволять педагогам навчитися 

працювати з сервісами Веб 2.0, шукати та аналізувати Інтернет-джерела, 

оцінювати інформацію на веб-ресурсах, вжитися в роль учня ХХІ століття.   

У третьому розділі розкрито організацію, хід та результати 

педагогічного експерименту, що був проведений упродовж 2011–2014 рр. та 

складався з підготовчого, констатувального, формувального та контрольного 

етапів. Педагогічному експерименту передувало пілотне дослідження. У 

роботі вдало, ґрунтовно побудовано констатувальний експеримент, 

представлений  серією зрізів і опитувань, під час якого дисертанткою зібрано 

дані від 1000 осіб. Цей експеримент дав змогу Сокол  Ірині Миколаївні 

визначити три рівні (високий, достатній, початковий) готовності педагогів до 

впровадження квест-технології в навчальний процес, а також змоделювати 

процес поетапного її формування. 

Достовірність відмінностей показників експериментальної й 

контрольної груп становить 95%. Отриманий статистично значущий 

показник різниці експериментальної та контрольної груп свідчить про 

ефективність розроблених і впроваджених організаційно-педагогічних умов. 

 Також, у роботі здійснено експериментальну перевірку за допомогою 4 

формул, проаналізовано результати, узагальнено їх у 16 таблицях, унаочнено 

39 рисунками і діаграмами.  

Як результат цієї роботи, у дисертації сформульовано цілі, визначено 

зміст навчального матеріалу, відібрано ефективні методи і прийоми 

підготовки вчителів до використання квест-технології в системі 

післядипломної педагогічної освіти, обрано форми контролю для кожного з 

етапів, серед яких тестування, самоаналіз, «прихований контроль», 

взаємоконтроль, розв’язування ситуативних, професійно орієнтованих 

завдань. 

Дисертантка експериментально доводить, що найбільш обґрунтованою 

формою підготовки вчителів використання квест-технології у системі 

післядипломної освіти можна вважати очно-дистанційну, що має низку 

переваг, а саме: можливості вибору індивідуальної траєкторії навчання, 

темпу, тривалості та багаторазового звернення до теоретичних матеріалів; 

консультації з викладачем у зручний час, взаємодія з колегами по навчанню  

в синхронному та асинхронному режимах. Разом із тим, автор дослідження 

додає, що при достатньому рівні ІКТ-компетентності вчителів і високій 

мотивації, самодисципліні можна також використовувати дистанційну форму 

навчання. Для цього в своєму дослідження Ірина Миколаївна Сокол робить 

посилання на ряд веб-ресурсів, розроблених нею. 



  

Відзначаючи високий науковий рівень дисертації, ми хотіли б висловити 

окремі міркування і побажання, що, на нашу думку, поліпшили б якість 

роботи: 

 1. На наш погляд, робота значно б виграла, якщо б авторка у першому 

розділі дисертаційної роботи поряд з досить ґрунтовним оглядом наукових 

підходів до розуміння сутності поняття «квест», здійснила порівняльний 

аналіз квесту з іншими інноваційними педагогічними технологіями. 

 2. Пропонуючи нетрадиційні активні форми й методи формування 

готовності педагогів до використання квест-технології (наприклад, активні 

лекції, лекції-візуалізації, рольові ігри, практичні роботи пошукового 

характеру), автором не зазначено наскільки сучасна система післядипломної 

освіти в цілому, та безпосередньо її учасники (викладачі та слухачі) готові їх 

прийняти. 

 3. Нажаль презентована на с.122 п.2.3 концептуальна модель 

формування готовності вчителів до використання квест-технології не 

відображає у повній мірі особливості організації процесу підготовки у 

міжкурсовий період післядипломної освіти. 

 4. В експериментальній частині дисертаційної роботи формування 

готовності вчителів забезпечується на основі створення та використання веб-

квестів, у той же час іншим видам квестів, класифікація яких подана на 

сторінках 26-27, приділено недостатньо уваги. 

 5. Потребує додаткового пояснення, чому саме готовність вчителів до 

використання квест-технології вимірювалась за трирівневою шкалою 

(початковий, достатній, високий), якщо традиційним є і «середній» рівень. 

Однак наведені зауваження  не знижують загальної позитивної оцінки, 

на яку заслуговує рецензована дисертація. Робота Сокол Ірини Миколаївни  

має теоретичне і практичне значення. Завдяки таким роботам методика 

постає як наука зі своїми методами, ідеологією та методологією.  

Основні наукові положення й результати дослідження опубліковано у 22 

наукових і науково-методичних працях, з них: 1 – підрозділ у колективній 

монографії, 10 – статті в наукових фахових виданнях із педагогіки, 2 – статті 

в зарубіжних виданнях, 2 – статті в інших виданнях, 6 – матеріали 

конференцій, 1 – навчальне видання. 

 Матеріали дослідження І.М. Сокол доповідалися та обговорювалися під 

час роботи багатьох науково-практичних конференцій, виставок, форуму у 

2012-2015 рр. 

 



Таким чином, і за важливістю поставлених завдань, і за тим внеском, що 

робить ця дисертація в загальний стан української педагогіки, і за тією 

перспективою, яку вона відкриває для майбутніх дослідників, дисертація 

Сокол Ірини Миколаївни «підготовка вчителів до використання квест-

технології в системі післядипломної освіти» цілком заслуговує на те, аби 

рекомендувати спеціалізованій раді Д 17.051.09 присудити її авторці 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. 

Автореферат і публікації із теми дисертації Сокол Ірини Миколаївни 

повністю відповідають основним спостереженням, узагальненням і 

висновкам, зробленим у поданому для захисту дослідженні. 

 

 

 

 


