
вIдгук
офiцiйного опонента кандидата психологiчних наук, доцента

БiлозерськоТ Свiтлани Iванiвни

на дисертацiю

Зошiй Iрини Василiвни

<<Психолого-педа гогiч н i умови формування професiйноi

KoMIIeTeHTHocTi майбутнiх юристiв>>,

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата психологiчних

наук

за спецiальнiстю19.00.07 - педагогiчна та BiKoBa психологiя

Сучасний етап розвитку суспiльства вимагас вiд психолого-педагогiчноТ

науки розв'язання проблеми пiдготовки юристiв. Майбутнiй фахiвець

IориличноТ галузi с однiсю з наЙважливiших постатеЙ суспiльства, адже значно

простiше трансформувати у самосвiдомостi майбутнього юриста необхiднi

професiЙнi та морально-психологiчнi цiнностi, нiж намагатися змiнювати

Сформованi установки досвiдчених юристiв. Тiльки фахiвечь, який здатний

ОВОЛОДiти Принципами саморозвитку, самовдосконалення, рiшучiстю та

ПРОфеСiоналiзмом, етичними та мор€шьними нормами, може професiйно,

КВаЛiфiкоВано допомагати людям. В такому розумiннi обрана автOркою

KOMпeTeHTtlocTi майбутнiх юристiв - с актуаJIьною, а з огляду на if недостатню

вивченiсть теоретично i практично значущою.

РеЦеНЗОвана дисертацiя € теоретико-ексгrеримент€lJIьним дослiдженням,

ПРИЧОМУ ТеОРеТИЧнi аспекти if досить повно висвiтленi у першому роздiлi. Тут,

на мою Д}мку, слiд перелусiм вiдзначити i позитивно оцiнити аналiз генезису

професiйнот компетентностi, що дало змогу пO-новому Дати вiдповiдь на низку

питань, якi стосуються основноТ гrроблеми дисертацiйноI роботи та

охарактеризувати структуру гrрофесiйноТ компетентностi майбутнiх фахiвцiв
юридичноТ галузi,



Проаналiзувавши й вивчивши низку пiдходiв до визначення професiйноi
компетентностi юристiв, дисертанткою запропоновано модель формування
професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв.

с кладовими розробленот моделi формування професiйноI компетентностi
с: 1) цiльово-методологiчний блок (мета, завдання, методологiчнi пiдходи та
гIринципи формування професiйноi компетентностi); 2) методично-

формувальний блок ( форми, засоби, методи, етапи формування професiйнот
компетентностi; з) дiагностично-результативний

результат).

блок (критерiТ,

[_{iльово-методологiчний та методично-формувальний блоки моделi

регIрезентують складовi цiлiсного, послiдовного психолого-педагогiчного
процесу, що здiйСнюетьсЯ вiдповiдно до визначеноi мети i завдань, на ocHoBi
вiдповiдших методологiчних пiдходiв та принципiв, мiстить певнi етапи,
передбачас використання спецiально гliдiбраних форм, методiв i засобiв
навчан}{Я вiдповiдно до визначених програмних та навч€lJIьних результатiв.

{iагностично-результативний блок описуе результат цьOго процесу у
виглядi iнтегративноТ, системноТ цiлiсностi змiстових компоЕентiв професiйноТ
компетентностi майбутнiх юристiв (прелметно-змiстового, етико-
деонтологlчного, мотивацiйно-цiннiсного, рефлексивно-оцiнного,
комунiкативно-регулятивного), як динамiчного психологiчного новоутворення,
що характеризуеться вiдповiдними рiвнями розвитку i слугус основою
подальШого професiйного розвитку та саморозвитку майбутнiх юристiв.

позитивною стороною дисертацiйнот роботи е вд€шо складена програма
емпiричного дослiдження, у якiй чiтко сформульована мета, завдання та
загальнi пiдходи до здiйснення експериментального дослiдження, обrрунтовано
застосування комплексу дiагностичних методик. Варто зазначити' що До
вирiшення гIоставлених завдань дисертантка пiдiйшла комплексно,
застосувавши низку валiдних методик, реалiзуючи ik в рамках логiчних i
послiдовних етапiв дослiдження.



,]

На ocHoBi дослiдження структурних компонентlв професiйноi

компетентностi маЙбутнiх юристiв та грунтуючись на вiдповiднi

показники дисертанткою зроблений аналiз piBHiB

лослiджуваного феномену.

цнl критерl1 и

сформованостi

Заслуговус на увагу науково обrрунтованi змiст, структура, форми i

методи запропонованоТ програми формувального експерименТУ. МеТОЮ

формувального ексшерименту стаJIо створення й апробачiя СИСТеМИ

цiлеспрямованого формування професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв.

Автором запрOпоновано факультативне вивчення спецкурсу <Психологtя

компетентностi юристiв>; спецiальна органiзацiяформування професiйноТ

занять з курсу <IОрилична деонтологiя> за рахунок викорисТаННЯ

iнтерактивних методiв навчання; сочiыIьно-психологiчний тРеНiНГ

<Формування професiйноТ компетентноотi майбутнiх юристiв>; метоДичнИй

ceMiHap для викладачiв <Проблеми реалiзачii компетентнiсного пiдходу У

забезпеченнi якостi пiдготовки майбутнiх юристiв>.

Емпiричний матерiал, предотавлений у третьому розлiлi, засвiдчус не

лише rrро знання TeopiT, z й iлюструс вмiння, urо були засвоеннi у роботi з

студецтами, викладачами тобто тих, хто ма€ безпосереднс вiдношення До

розвитку та формування професiйноi компетентностi майбутнього фахiвця

юридичноТ галузi.

f,исертацiйне дослiдження Зошiй Iрини Василiвни кПсихолого-педагогiчнi

умови формування професiйноi компетентностi майбутнiх юристiв) розвивас та

доповнюс HayKoBi уявлення про cyTHicTb та шсихологiчнi особливостi

формування професiйноТ компетентностi, що с вагOмим внеском у BiKoBy та

шедагогiчну психологiю. У авторефератi i гrублiкачiях за темою дисертачii

розкритi ocHoBHi результати теоретичного аналiзу проблеми, емпiричного

дослiдження та формувального експерименту, а також вiдображено ocHoBHi

висновки.

Поряд з позитивними досягненнями, якi реалiзованi дисертанткою у

роботi, необхiдно висловити ряд зауважень i побажань:



1, Професiйну компетентнiсть адекватно пiзнати мQжна тiльки в динамiцi,

що дозволить визначити етапи i фази iT формування та врахувати Bir<oЁi й

гендернi особливостi стулентiв, З огляду FIa цо, в експеримент€Lльному

дослiдженнi структурних компонентiв професiйноТ компетентностi майбутнiх

юристiв доцiльно було б прослiдкувати BiKoBy динамiку у ir формуваннi, що

зроби.lrо б висновки дослlдження вагомiшими.

2. Варто було б залучити до дослiдження студентiв майбутнiх юристiв з

iнших навч€lJIьних закладiв вищоi освiти.

3. У роботi зустрiчаються технiчнi неточностi та граматичнi,

орфографiчнi огрiхи.

Зазначенi зауваження та пропозицii не знижують цiнностi здiйсненого

дослiдження.

загальний висновок

1. frисертачiйна робота Зошiй Iрини Василiвни с самостiйною,

ЗавершеноIо науковою працею, щс присвячена актуальнiй та практично

значимiй TeMi.

2. ЩиСертаuiя мiстить логiчно побулованi теоретичнi та практичнi

РОЗрОбки, якi с результатом пошуку, злiйсненого на високому науковому piBHi з

КВаЛiфiКОВаНим використанням сучасних методiв психологiчного дослiдження.

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

СУТТСВО ПОГлиблюють HayKoBi уявлення про психолого-шедагогiчнi уМови

автореферат вiдображае ocHoBHi положення

формування професiйноТ компетентностi майбутнiх юристiв.

3. За своiм змiстом

дисертачiТ.

4. OcHoBHi HayKoBi результати повнiстю викладено в необхiднiй кiлькостi

СТаТеЙ, ОПУблiкоВаних у наукових фахових виданнях та 0прилюднено на

наукових конференцiях.



5. У ЦiЛОМУ Дисертацiйне дослiдження <Психолого-педагогiчнi умови

фОРМУвання професiйноI компетентностi майбутнiх юристiв> . .u".рЙеною
науковою працею, яка мае наукову новизну, теоретичне i практичне значення та

вiдповiдае вимогам <порядку присудження наукових ступенiв i присвоення

вченого звання)), затвердженого MiHicTepcTBOM освiти i науки Украiни, а tl
авторка * Зошiй Iрина Василiвна заслуговуе на присудження наукового ступеня

кандидата психологiчних наук за спецiальнiстю 19.00.07 - педагогiчна та BiKoBa

психологiя.
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