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Сучасні глобалізаційні процеси, міжнародний характер організації праці, 
широке використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 
формують нові виклики щодо рівня компетентності фахівця, його здатності 
адаптуватися до швидкоплинних змін кон'юнктури ринку праці. Зазначену 
проблему можливо розв'язати за допомогою використання освітніх можливостей, 
представлених системою неперервної професійної освіти, що відповідають 
вимогам ринку праці, інтересам фахівців, запитам суспільства. Очевидною < 
потреба у навчанні впродовж життя, підвищенні кваліфікації, поглибленні знань в 
обраній професії. 

Особлива увага сьогодні приділяється неперервній професійній освіті 
загалом та підготовці висококваліфікованих працівників суддівського корпусу 
зокрема. Така підготовка має важливе державне значення, є рушійною силою у 
процесі реформування системи судочинства в Україні та забезпечення відкритого, 
прозорого правосуддя. Відповідно до нормативно-правової бази України у 
сучасній системі правосуддя створюються відповідні установи, основне завдання 
яких полягає у доборі кандидатів на посади суддів, їхньої професійної підготовки 
та оцінювання. 

Досвід підготовки суддів мають різні країни світу, серед яких Канада. 
Відомо, що ця країна відіграє провідну роль у міжнародному освітньому просторі 
щодо підготовки фахівців різного профілю, а її освіта відкрита до інновацій та 
активного впровадження результатів науково-педагогічних досліджень. Канада 
демонструє здатність до забезпечення прав і свобод громадян у полікультурмому 
демократичному суспільстві, в якому судочинство реалізується високо 



кваліфікованими суддями, підготовленими до розв'язання складних професійних 
завдань. 

Зважаючи на специфіку розвитку суддівської системи в Україні, необхідність 
її реформування, намагання держави забезпечити її прозорість га відкритість, 
вважаємо, що дослідження теоретичних та методичних засад психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і 
Канади Зуєвої Лариси Євгеніївни є актуальним, доцільним та своєчасним. 

Дисертаційна робота виконана на належному теоретичному і 
методологічному рівні, вирізняється своєю змістовністю, оригінальністю, 
неординарністю та інформаційною насиченістю. 

Дослідження відповідає науковій темі кафедри політології Одеського 
національного політехнічного університету «Науково-технічна діяльність півдня 
України в історичній ретроспективі» (номер реєстрації 5783). 

Тема дослідження затверджена Вченою радою Одеського національного 
політехнічного університету (протокол №1 від 29.08.2015) та узгоджена Радою з 
координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології при НАШІ 
України (протокол № 8 від 15.12.2015). 

Складові цілісності роботи вбачаємо у виконанні глибокого теоретичного 
аналізу проблеми та впровадженні результатів дослідження у роботу системи 
судочинства України, що підтверджується відповідними документами. 

Стратегію і тактику компаративного аналізу теорії і методики психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів в Україні і Канаді обгрунтовано у 
концепції дослідження. Вона охоплює методологічний, теоретичний та 
організаційно-методичний концепти, про що свідчать результати наукового 
пошуку дисертантки, що здійснювався на основі людиноцентристського, 
аксіологічного, акмеологічного, андрагогічного, синергетичного, порівняльного 
підходів з урахуванням результатів вітчизняних і зарубіжних порівняльно-
педагогічних досліджень, спрямованих на цілісне бачення й розуміння 
професійної підготовки суддів, забезпечення їхньої психолого-педаїти ічної 
готовності до реалізації професійних функцій. 

У концепції авторка представила власне бачення процесу формування 
високопрофесійного суддівського корпусу для здійснення справедливого 
правосуддя, що передбачає забезпечення суддівської освіти науково-
педагогічними кадрами, удосконалення науково-педагогічної та організаційно-
методичної діяльності, добровільну участь суддів у підвищенні кваліфікації, 
залучення до цього процесу професійних суддів, досвід яких слугує підґрунтям 
для удосконалення психолого-педагогічної підготовки фахівців суддівської 
системи. 



Заслуговує на увагу проаналізована й упорядкована джерельна база, що 
містить 629 найменувань, з яких 144 - іноземною мовою. 

Для розв'язання окреслених завдань дисертантка використала інструментарій 
методології порівняльної педагогіки, що дозволило їй уперше отримати 
найсуттєвіші наукові результати, які свідчать про розв'язання важливої 
наукової проблеми - на основі компаративного аналізу теорії і методики 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів в Україні і Канаді 
окреслено перспективи удосконалення вітчизняної системи суддівської освіти. 

Науковий інтерес становить концептуальна цілісна синергетична модель 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської 
освіти України, розроблена на основі компаративного педагогічного дослідження, 
з обґрунтуванням її дидактичної структури як теоретико-методичної основи 
психолого-педагогічної підготовки суддів, що забезпечило поетапну реалізацію 
основних концептуальних положень дослідження (п. 2.3). 

Вагомим для подальшого студіювання актуалізованих у дисертації питань с. 
на наш погляд, виконання компаративного комплексного аналізу соціально-
педагогічного проблемного поля психолого-педагогічної підготовки професійних 
суддів на сучасному етапі, на основі якого схарактеризовано соціальний контекст 
змісту суддівської освіти в Україні та Канаді (п. 1.2). 

На основі використання результатів аналізу джерельної бази дослідження, 
досвіду Канади та України, авторка теоретично обгрунтувала концептуальні 
засади психолого-педагогічної підготовки суддів у системі суддівської освіти як 
основи підвищення рівня психолого-педагогічного саморозвитку та 
самовдосконалення суддів з позиції інноваційного освітнього проекту в контексті 
реалізації методологічних фаз (проектування, технологізація, рефлексія), 
психолого-педагогічний аспект підготовки суддів до викладацької діяльності з 
урахуванням психофізіологічних характеристик професійного розвитку судді 
(розділ 2). 

Важливе значення для подальшого розвитку професійної освіти суддів в 
Україні має розкриття принципів соціального контексту суддівської освіти 
Канади (п. 1.2).; аналіз характерних особливостей досліджуваних феноменів: 
«психолого-педагогічна підготовка суддів», «психолого-педагогічний супровід 
суддів» (п. 1.1.1). 

Вважаємо доцільним і дослідження та визначення тенденцій впровадження 
синергетичної моделі психолого-педагогічної підготовки професійних суддів 
через імператив надання рекомендацій як джерела вдосконалення системи 
суддівської освіти в Україні у контексті сучасної компаративістики теорії і 
методики професійної освіти (п. 4.4). 



Авторкою уведено в науковий обіг поняття «педагогічна майстерність 
судді», яке в контексті професійної підготовки суддів характеризує спрямованість 
на налагодження результативної педагогічної взаємодії у межах реалізації завдань 
суддівської освіти (п. 2.2); розроблено цілісний операційний комплекс розвитку 
педагогічної майстерності суддів та авторську програму для його реалізації, яка 
базується на бінарності методів навчання (викладання) й уміння (п. 3.4); уточнено 
зміст понять «педагогічна функція судді», «педагогічна взаємодія», «педагогічна 
результативність», «педагогічна майстерність»; поглиблено наукові уявлення про 
форми й методи проведення інтерактивних лекційних, семінарських і практичних 
занять у системі суддівської освіти на основі використання практичних навичок 
( П . 3.2). 

Подальшого розвитку набули положення щодо забезпечення методологічних, 
теоретичних і методичних основ професійної підготовки суддів до викладацької 
діяльності шляхом наскрізного введення до блоку дисциплін психолого-
педагогічної та практичної підготовки спецкурсів «Психопедагогічний супровід 
особистісно-професійного самовдосконалення судді», «Основи педагогічної 
майстерності суддів». 

Основні наукові результати, теоретичні напрацювання та методичні 
положення, висновки й окреслені перспективи використання канадського досвіду, 
викладені у дисертаційній роботі Зуєвої Лариси Євгеніївни, є науково 
обґрунтованими, що забезпечено комплексністю використання теорети ко-
методологічних прийомів, глибоким вивченням та аналізом вітчизняних й 
іноземних наукових джерел, коректним застосуванням методів наукового аналізу, 
логічністю теоретичних узагальнень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
рекомендацій щодо перспективних напрямів використання прогресивного досвіду 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у Канаді в процес 
професійної підготовки суддів у системі суддівської освіти України; розробці 
теоретичної цілісної синергетичної концептуальної моделі психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів для системи вітчизняної суддівської 
освіти; підготовці навчального посібника «Психопедагогічний супровід 
особистісно-професійного самовдосконалення судді», впровадженні методичних 
рекомендацій суддям в аспекті психолого-педагогічної підготовки; розробленні та 
впровадженні в систему суддівської освіти навчально-методичного комплексу 
«Психолого-педагогічна підготовка професійних суддів у системі суддівської 
освіти України і Канади», складниками якого є авторська методика підготовки 
суддів (Департамент інтелектуальної власності: Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір № 71832 від 05.05.2017 р.), програма спецкурсу 
«Основи педагогічної майстерності суддів». 
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Матеріали дослідження включено у навчально-методичний комплекс 
«Психолого-педагогічна підготовка професійних суддів у системі суддівської 
освіти України». Основні положення та висновки дисертації можуть стати 
керівництвом для розробки програм «Соціальний контекст у діяльності судді» на 
засадах творчого використання досвіду Канади. Матеріали дослідження 
збагачують зміст підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти в 
Україні, можуть бути враховані при внесенні змін у законодавчу базу судової 
системи України. Дисертаційний матеріал стане підґрунтям для подальших 
порівняльно-педагогічних, історико-теоретичних та методичних досліджень. 

Результати дослідження можуть бути використані професійними суддями; 
кандидатами на посаду судді; практичними психологами, що працюють у 
суддівській системі, викладачами Національної школи суддів України. 

Дисертаційну роботу вирізняє послідовна структура. Висновки дослідження 
синхронізують кожному із завдань і забезпечуються відповідними структурними 
матеріалами. 

Відповідно до логіки дисертаційної роботи та визначення наукового апарату 
розкриваються його основні положення. 

Передусім, позитивним у цьому плані є аналіз методологічних засад 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської 
освіти України і Канади, зокрема, психолого-педагогічної підготовки 
професійних суддів у системі суддівської освіти як предмету наукових 
досліджень, історичного, соціального, культурного вимірів кон текс гнос гі 
дослідження системи суддівської освіти в Україні і Канаді; висвітлення 
методологічних підходів дослідження, що відображено у першому розділі. 

У другому розділі дисертації виконано аналіз стандартизації змісту 
підготовки як законодавчого інструменту забезпечення якості добору 
професійних суддів у суддівських системах України і Канади; представлено 
духовно-рефлексивні основи, а також концепцію цілісної синергетичної моделі 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської 
освіти. 

Позитивно оцінюємо здійснене Ларисою Євгеніївною обґрунтування 
організаційного концепту психолого-педагогічної підготовки професійних суддів, 
специфіки застосування інтерактивного тренінгового інструментарію, 
авторського тренінгу «Психолого-педагогічні техніки розвитку навичок 
саморегуляції і профілактики емоційного вигоряння у професійній діяльності 
суддів» та навчального курсу «Основи педагогічної майстерності судді», що 
відображено на сторінках третього розділу. 

Вивчення практичної складової проблеми дослідження дало підстави 
здобувачці розробити цілісну синергетичну модель психолого-педагогічної 
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підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти в Україні на основі 
досвіду Канади. Не викликають сумнівів окреслені дисертанткою пріоритетні 
вектори впровадження синергетичної моделі психолого-педагогічної підготовки 
професійних суддів через імператив надання рекомендацій у четвертому розділі. 

Загалом позитивно оцінюючи наукове та практичне значення результатів 
дисертаційного дослідження висловимо зауваження, побажання та пропозиції, 
врахування яких увиразнило б високий рівень викладу наукового матеріалу. 

1. На наш погляд, дискусійним є виокремлення у вступі таких рубрик як 
«Хронологічні межі», «Територіальні межі», «Методологічна основа 
дослідження», «Теоретична база дослідження», «Джерельна база дослідження», 
оскільки, по-перше, їх наявність не вимагається нормативними документами 
щодо структури автореферату і дисертації, по-друге, зміст цих рубрик досить 
ґрунтовно розкривається у дисертаційній роботі і займає занадто багато місця на 
сторінках автореферату. 

2. Особливу увагу авторка приділяє питанню суддівської освіти в 
зарубіжжі з позицій педагогічної компаративістики (п. 1.1.2). Вважаємо, що 
потребує більш суттєвого обґрунтування вибір країн, «переважно 
континентального права», як зазначає здобувачка, досвід яких описуєт ься у цьому 
підрозділі (маємо на увазі - визначення специфіки вимог до кандидатів на посаду 
судді). Зокрема, для дослідження цінним був би досвід власне тих країн, система 
судочинства яких є високоефективною. Викликає сумнів відображення досвіду 
деяких європейських країн, які все ще перебувають у процесі реформування 
власних систем судочинства. 

3. У першому розділі дисертантка представляє методологічні підходи, 
покладені в основу виконаного дослідження, зокрема деталізує специфіку 
застосування андрагогічного, людиноцентристського, синергетичного підходів. 
На наш погляд, висвітлення особливостей застосування аксіологічного, 
акмеологічного та порівняльного підходів у дослідженні потребують глибшої 
наукової аргументації. Окрім того, вважаємо, що презентація у цьому підрозділі 
цілісної моделі проведення дослідження збагатила б методологію порівняльної 
професійної педагогіки, а також задала б алгоритм виконання порівняльного 
аналізу досвіду двох країн. 

4. Заслуговує на схвалення аналіз специфіки стандартизації змісту 
підготовки як законодавчого інструменту забезпечення якості добору 
професійних суддів у суддівських системах України і Канади (п. 2.1). Однак, 
проведення паралелей, виокремлення спільного та відмінного у досвіді двох 
країн, дало б змогу конкретизувати проблемне поле: нормативно-правова база, 
інструментарій добору суддів, переваги та недоліки досвіду кожної з країн, гак, як 
це відображено у підрозділі 4.2 щодо системи суддівської освіти. 
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5. Позитивно оцінюємо напрацювання дисертантки у другому розділі 
щодо створення концептуальної цілісної синергетичної моделі психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (рис. 
2.1). Проте, під моделлю слід розуміти відтворення, відображення об'єкту чи 
явища, у цьому випадку «системи психолого-педагогічної підготовки 
професійних суддів», що відтворює принципи внутрішньої організації і а 
функціонування, певні властивості, ознаки, характеристики об'єкта дослідження. 
Оскільки дисертантка розглядає психолого-педагогічну підготовку професійних 
суддів на системному та процесуальному рівнях, вважаємо, що рис. 2.1 потребує 
суттєвого доопрацювання, оскільки тут, на наш погляд, некоректно відображено 
зв'язки між компонентами системи та етапами процесу психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів. 

6. У четвертому розділі представлено результати впровадження 
авторських розробок у практику професійної підготовки суддів в умовах України. 
Результати проведеного експерименту свідчать про їхню ефективність та 
доцільність використання. Вбачається, що більш детальне висвітлення цих 
результатів, зокрема і на сторінках автореферату, представлення таблиці даних та 
гістограм, сприяло б кращому розумінню практичної значущості авторських 
розробок. 

7. Варто зауважити, що робота не позбавлена стилістичних і технічних 
огріхів. 

Висловлені зауваження, побажання і дискусійні питання не заперечують 
позитивної оцінки наукового рівня дисертаційної роботи,- яка вносить суттєвий 
вклад у вирішення конкретної наукової проблеми. 

Вважаємо, що теоретично і практично зорієнтована праця Зуєвої Лариси 
Євгеніївни відкриває нові шляхи для професійного розвитку суддів у системі 
неперервної професійної освіти України, а також формує підґрунтя для 
подальшого студіювання багатьох актуалізованих у рецензованій дисертації 
проблем. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

1. Отже, рецензоване дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні та 
методичні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у 
системі суддівської освіти України і Канади» є самостійним завершеним, 
цілісним фундаментальним дослідженням актуальної проблеми - окреслення 
перспектив використання канадського досвіду в Україні основі компаративного 
аналізу теорії і методики психолого-педагогічної підготовки професійних суддів в 
Україні і Канаді. 
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2. Визначена мета й сформульовані завдання дослідження розв'язані глибоко 
та доказово. Основні результати дослідження знайшли відображення у 36 
публікаціях, з-поміж яких: 1 монографія; 1 навчальний посібник; 15 статей у 
провідних наукових фахових виданнях України, 5 статей у зарубіжних наукових 
виданнях (Австрія, Канада, Норвегія, Польща, Чехія), 2 статті у збірниках 
наукових праць, 12 публікацій апробаційного характеру. 

3. Виклад дисертаційного матеріалу вирізняється логічністю, послідовністю, 
науковою обґрунтованістю положень. Зміст автореферату відображає структуру, 
основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи. 

4. Дисертаційна робота, її актуальність, зміст, обсяг та наукова новизна, 
теоретична та практична значущість, обгрунтованість наукових положень, 
вірогідність висновків, використані методи дослідження, якість оформлення та 
повнота викладу повністю відповідають вимогам МОІІ України, зокрема п. 10, 1 2, 
13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, вимогам, що 
ставляться до робіт, поданих на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 
наук. 

5. Її авторка Зуєва Лариса Євгеніївна заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти. 
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