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Ускладнення умов життсдiяльностi, глоба;liзацiя виробництва, науки

виставляють до ocBiTHix систем принципово HoBi вимоги. Освiтянська галузь у
таких умовах покJIикана, oKpiM традицiйноi загальноосвiтньоТ пiдготовки,

вiдiгравати провiдну роль у професiйному становленнi особистостi, ii
соцiалiзацiТ, формуваннi низки компетентностей, якi забезпечать iй реалiзацiю

власного творчого потенцiа-гlу. А вiдтак, розробка психолого-педагогiчних умов

формування професiйноТ компетентностi особистостi юриста е актуzrльною

науково-практичною проблемою психологii, реалiзувати яку поставила за мету

I.B. Зошiй.

Ключовим завданням реформування та розвитку системи пiдготовки

фахiвцiв юридичноi галузi е формування освiтнього простору з використанням

адекватних с}л{асним викJIикам методiв, технологiй, форм та засобiв навчання

молодi у закладах вищоi освiти (ЗВО).

Успiшне становлення професiйноI компетентностi особистостi

маЙбутнього юриста в процесi вивчення правничих дисциплiн вiдбуваеться

шляхом моделювання та реалiзацii у ЗВО адекватного освiтнього простору. Ще

передбачае поеднаннjI дiяльнiсного, особистiсно орiентованого,

компетентнiсного пiдходiв, шляхом забезпечення мiжпредметноТ iнтеграцii,

використання с)часних технологiй активного навчання.

Що сьогоднi, поцри значну кiлькiсть наукових праць, присвячених

формуванню професiйноi компетентностi особистостi, аспект формування

професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв представлений не у повнiй Mipi.

Саме тому, дисертацiйне дослiдження Зошiй I.B., яке присвячене вивченню

психолого-педагогiчних умов формування професiйноi компетентностi



li

майбутнiх юристiв е актуальним,

науково-практичну значущlсть.

У роботi коректно та чiтко сформульовано об'ект, предмет та мету

дослiдження, що дозволило авторцi сформулювати та послiдовно вирiшити його

основн1 завдання.

Варто вiдзначити наукову новизну дослiдженЕя Зошiй I. В., яка полягае в

тому, що уперше: розроблено модель формування професiйноi компетентностi

майбутнiх юристiв у ЗВО; визначено, обцрунтовано та експеримеЕт€Lпьно

перевlрено психолого-педагогlчн1 умови формування професiйноТ

ii розвитку укомпетентностi майбутнiх юристiв; представлено критерii, piBHr

процесi навчання у ЗВО; запропоновано та верифiковано програму формування

професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв.

Практичне значення дослiдження полягае у розробцi програми

формування професiйноi компетентностi в процесi пiдготовки майбутнiх

Теоретичнi

професiйноi

формування у ЗВО можутъ бути використанi у процесi викJIаданIuI навч€tльних

дисциплiн <<Юридична деонтологiл>, <<Юридична психологiп>, <<BiKoBa

психологiл>, <<Загальна психологiл>, <<Психологiя особистостi>> та iH.

,Щисертацiйне дослiдження складаеться зi вступу, трьох роздiлiв, висновкiв

до роздiлiв, зага-rrьних висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв.

У першому роздiлi <<Теоретико-методологiчний аналiз професiйноi

компетентностi майбутпiх юристiв>> здiйснено теоретико-методологiчний

аналiз професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв. Розглянуто професiйну

компетентнiсть як результат освiтнього процесу та психолого-педагогiчну

проблему. Виокремлено структуру професiйноТ компетентностi майбутнiх

юристiв у KoHTeKcTi психологiчних особливостей

дiяльностi.

професiйноi юридичноI

З огляду на проана.iliзованi дослiдження iнших науковцiв та врахов}ючи

особливостi професiйноI дiяльностi юристiв, iT особливий деоцтологiчний

характеризуеться новизною та мае

юристiв у ЗВО.

особливостей

положення та результати емпlричного дослlдження

компетентностi сryдентiв-юристiв та умови 11

статус, суспiльно-значущий смисл, опосередкованiсть ставлення до об'ектiв



дiяльностi морально-етичними i правовими принципами, необхiднiсть взаемоДii

з людьми рiзного соцiального стаryсу тощо, що вимагають вiд юриста

особливих iндивiдуальних якостей, розвиненого професiйного свiтогляду,

цiннiсно-смисловоТ системи й, насамперед, осмисленого, усвiдомленого

ставлення до себе як суб'екта фаховоi дiяльностi, дисертанткою розглянУТо

структуру професiйноi компетентностi майбутнього фахiвця юридичноi галузi.

В цiй cTpyкTypi нею виокремлено TaKi компоненти:

мотивацiйно-цiннiсний; етико-деонтологiчний;

предметно-змlстовии;

рефлексивно-оцiнний;

комунiкативно-реryлятивний та наведено ix характеристику.

У другому роздiлi <<Органiзацiя емпiричного дослiдження професiйноТ

компетентностi майбутнiх юристiв>> визначено критерii, пок€вники та piBHi

розвитку складових професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв, розробленО

модель ii формування, викJIадено ocHoBHi засади органiзацiТ та проведення

констатувального етапу експерименту, а також проiнтерпретовано його ocHoBHi

результати.

формування професiйноi.Щисертанткою запропоновано модель

компетентностi майбутнiх юристiв, складовими

виокремлено: 1) цiльово-методологiчний блок; 2) методично-формувальний

блок; З) дiагностично-результативний та запропоновано критерii, piBHi,

результати оцiнки ik розвитку.

Щiльово-методологiчний та методично-формувальний блоки моделi

репрезентують складовi цiлiсного, послiдовного психолого-педагогiчного

процесу, що здiйснюеться вiдповiдно до визначеноi мети i завдань, на ocHoBi

вiдповiдних методологiчних пiдходiв та принципiв, мiстить певнi етапи,

передбачае використаннrt спецiа.пьно дiбраних форм, методiв i засобiв навчаннJI

вiдповiдно до визначених програмних та навч€tlrьних результатiв.

,Щiагностично-резулътативний блок описуе результат цього процесу у

виглядi iнтегративноТ, системноi цiлiсностi змiстових компонентiв професiйноТ

компетентност1 майбутнiх юристiв (предметно-змiстового,

етико-деонтологiчного, мотивацiйно-цiннiсного, рефлексивно-оцiнного,

комунiкативно-реryлятивного), як динамiчного психологiчного новоутворення,

яко1, цlлком правомlрно



юристlв до та пlсля

психолого-педагогiчнi

У третьому роздiлi <<Експериментальна перевiрка сформованостi

професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв>> викJIадено ocHoBHi засади

органiзацii формув€lJIьного експерименту, а також описано програму розвитку

професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв, наведено результати

дiагностики piBHiB розвитку компонентiв професiйноi компетентностi майбутнiх

формуваrrьного етапу експерименту,

необхiдноiумови формування професiйноi

компетентностi майбутнiх юристiв.

компетентностi майбутнiх юристiв, розробка психолого-педагогiчних умов iT

розвитку, використанЕя в навчаннi iнтерактивних методiв i засобiв, реа_шiзацiя

спецкурсу <<Психологiя формування професiйноi компетентностi юристa>>,

проведення соцiально-психологiчного TpeHiHry <ФормуванЕя професiйноi

компетентностi майбутнiх юристiв>>, методичного ceMiHapy для викладачiв

<<Проблеми

Запровадження розробленоТ авторкою моделi формування професiйноi

реалiзацiТ компетентнiсного пiдходу у забезпеченнi якостi

майбутнiх юристiв)> сприяли позитивним змiнам у Bcix компонентах

професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв експериментагIьноi групи.

Робота характеризуеться структурованiстю та логiчнiстю викJIаденого

матерiалу. Змiст дисертацiТ повнiстю розкривае обрану тему та вiдповiдае

завданням дослiдження. За змiстовими та формаlIьними пок€tзниками (обсяг,

структура) дисертацiя вiдповiдае вимогам, що ставJIяться до кандидатських

дисертацiй.

OcHoBHi положення та результати дослiдження висвiтлено в 20

публiкацiях, з яких: 7 статей опублiковано у вiтчизняних фахових виданнrIх,

2 - у зарубiжних фахових виданнях, 1 1 - у матерiалах конференцiй.

Поряд з позитивним, на нашу д}мку, варто висловити ряд зауважень i

визначено

пlдготовки

побажань, якi можуть носити дискусiйний характер, зокрема:



1. У першому роздiлi дисертацii слiд було б бiльш грунтовно

проана-гliзувати результати дослiджень професiйноi компетентностi майбутнiх

ЮРИстiв с)лrасних зарубiжних психологiв.

2. Варто було б здiйснити порiвняльний. аналiз,

дисертанткою показникiв становлення

студентiв-юристiв в залежностi вiд Iх BiKy та

професiйноi

виокремлених

компетентностi

четвертий курсз першого по

навчання у ВЗО.

3. Висновки до другого роздiлу дисертацiТ не в повнiй Mipi представляють

та узаг€rльнюютъ результати проведеного дослiдження, зокрема, модель

формування професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв.

4. Процедура формування професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв

зумовилася, головним чином, завданЕями професiйноТ пiдготовки. Варто було б

розробити та запропонувати технологii формування професiйноi компетентностi

майбутнiх юристiв у процесi ix самовдоскон€tлення.

5.Для грунтовного вивчення ефективностi програми формування

професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв доцiльно було б здiйснити

монiторинг успiшностi реально1 професiйноi дiяльностi учасникiв

експеримент€Llrьноi групи, випускникiв ЗВО.

6. Не зовсiм коректно представленi результати дослiдження в таблицях 2.1,

2.6,2.8, на рис. 2.З,2.4 та iH.

Зазначенi зауваження та пропозицii не знижують загальноI оцiнки

н&}ково практиЕIноi значущостi результатiв дослiдження i дозвоJIяють зробити

наступнi загальнi висновки:

1. .Щисертацiйна

<Психолого-педагогiчнi

майбутнiх юристiв> е

робота Зошiй Iрини Василiвни на тему

умови формування професiйноi компетентностi

самостlиною, завершеною науковою працею, що

присвячена акту€rльнiй та практично значущiй проблемi.

2. Щисертацiя мiстить HoBi, оригiнальнi теоретичнi та практичнi розробки,

якi с результатом пошуку, здiйсненого на високому науковому piBHi з

квалiфiкованим використанням с)л{асних методiв психологiчного дослiдження.



Отриманi результати в повнiй Mipi е новими, оригiнальними, достовiрними та

суттево поглиблюють HayKoBi уявлення про психолого-педагогiчнl умови

формування професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв.

3. Змiст, обсяг, структура та оформленЕя дисертацii вiдповiд€lють вимогам,

що висуваються МОН УкраiЪи до подiбного роду наукових праць.

4. Засвоiм змiстом автореферат вiдображас ocHoBHi положенЕя дисертацii.

5. OcHoBHi HayKoBi результати повнiстю викJIадено в необхiднiй кiлькостi

статей, опублiкованих у наукових фахових виданнях, та оцрилюднено на

наукових конференцiях.

,,Щисертацiйне дослlдження Зошiй Iрини

<<Психолого-педагогiчнi )rмови формування професiйноi

майбутнiх юристiв>> е цiлiсною, завершеною, самостiйною, теоретично Та

практично значущою роботою, у якiй здобутi матерiали, важливi для вирiшеНня

акту€lльних дjIя психологii завдань, пов'язаних iз пiдготовкОЮ

висококомпетентних фахiвцiв юридичноi галузi. За ступенем aKTyEtJIbHocTi ТеМи,

методичним piBHeM, новизною отриманих результатiв, теоретичною i

практичною значущiстю дисертацiя повнiстю вiдповiДае вимог€lм п. п. 9, |I, t2,

13 <Порядку присудження наукових ступенiв>> iз змiнами, затверджениМи

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\b 567 вiд 24 липЕя 20IЗ року та

вимогам МОН УкраiЪи, якi висуваються до пiдготовки кандидатськоi дисертацiТ,

а ii автор - Зошiй Iрина Василiвна заслуговуе на присудження наукового сryпеня

кандидата психологiчних наук за спецiальнiстю 19.00.07 - педагогiчна та BiKoBa

психологiя.
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