ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження
Проскурки Наталії Миколаївни на гему:
«Психологічні умови формування автопсихологічної компетентності
майбутніх фахівців з інформаційних технологій»,
подане на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Актуальність

обраної теми

не

викликає

сумніву,

адже

постійні

та

швидкоплинні соціально-економічні, політичні та соціокультурні зміни, що
відбуваються в усьому світі та в нашій країні протягом останніх десятиліть,
призвели

до

того,

що

різко

зросла

необхідність

і цінність

фахівців

з

інформаційних технологій, а отже постійно зростають вимоги як до особистості
фахівця з ІТ так і до якості професійної освіти. Великий спектр програмних
продуктів, швидка зміна та поява нових ідей, технологій і напрямів діяльності,
вимагає

від

професійного

майбутніх

фахівців

саморозвитку

та

з

інформаційних

самовдосконалення,

технологій
а

отже

постійного

є

актуальним

формування автопсихологічної компетентності в процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців з інформаційних технологій.
Дисертація

Проскурки

психологічних

умов

та

компетентності

майбутніх

Наталії

Миколаївни

особливостей

присвячена

формування

вивченню

автопсихологічної

фахівців з інформаційних технологій

в процесі

навчання у закладах вищої освіти.
У вступі дисертанткою обґрунтовано актуальність дослідження, розкрито
наукову

новизну,

дисертаційної

охарактеризовано

роботи.

Доцільно

теоретичну
відзначити

та

практичну

узгодженість

значущість
та

точність

формулювання мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження, а також вдалий
вибір теоретичних, емпіричних та статистичних методів.
і

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження проблеми формування
автопсихологічної

компетентності

майбутніх

фахівців

з

інформаційних

технологій» дисертантка презентує результати змістовного теоретичного аналізу
дослідження основних підходів до визначення автопсихологічної компетентності.
Даючи якісну оцінку даного дослідження, передусім маємо вказати, що
позитивної уваги заслуговує визначення специфічних особливостей професійної
діяльності майбутніх фахівців з інформаційних технологій та розкриття ролі
автопсихологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх фахівців.
Дисертантка

визначає

структуру

автопсихологічної

компетентності

майбутніх фахівців з інформаційних технологій (мотиваційний, когнітивний,
ціннісно-смисловий, рефлексивний та операційно-регулятивний компонент), а
також рівні, критерії та показники їх розвитку. Аналіз проблем формування
автопсихологічної

компетентності

майбутніх

фахівців

з

інформаційних

технологій зумовлює переглянути умови та підходи до професійного навчання у
закладах вищої освіти.
У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічних особливостей
автопсихологічної

компетентності

майбутніх

фахівців

з

інформаційних

технологій» авторка на основі емпіричного дослідження, обґрунтовано подає
результати вивчення автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з
інформаційних технологій в цілому та окремих її компонентів.
Теоретичний аналіз проблеми органічно поєднується із кваліфікованим
підходом до обрання методик емпіричного дослідження визначених компонентів
автопсихологічної

компетентності

майбутніх

фахівців

з

інформаційних

технологій.
Слід

зазначити,

що

Проскурка

Н. М.

не

обмежилась

аналізом

досліджуваного феномену в цілому, а представила результати гендерно-вікових
та навчально-професійних її особливостей.
При описі кількісних та якісних результатів емпіричного дослідження
дисертанткою було доречно використана наочність, а саме таблиці та рисунки,
які сприяли візуалізації та структуруванню сприймання матеріалів дослідження.
Отримані результати свідчать про недостатній розвиток як складових так і
загального рівня сформованості автопсихологічної компетентності і, як наслідок,
зумовлює

необхідність

розробки

та

впровадження

у

процес

професійної

підготовки програми формування автопсихологічної компетентності майбутніх
фахівців з інформаційних технологій.
Третій

розділ

«Розвиток автопсихологічної компетентності

майбутніх

фахівців з інформаційних технологій» включає мету та завдання формувального
експерименту,

а

автопсихологічної

також

виокремлено

компетентності

психологічні

майбутніх

умови

фахівців

технологій.
Розроблена

програма

спецкурсу

з

формування
інформаційних

:
автопсихологічної

«Розвиток

компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» складається з
трьох модулів та спрямована

на розвиток

компонентів

автопсихологічної

компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій з дотриманням
зазначених психологічних умов. Привертають увагу запропоновані форми та
методи реалізації програми (групові дискусії, проективні методики, рольові ігри
тощо).
Висновки
досягнення

загалом

мети

свідчать

дисертаційного

про

реалізацію

дослідження,

а

поставлених
ефективність

завдань

та

авторської

програми підтверджено статистично значущими відмінностями та позитивною
динамікою її розвитку за всіма компонентами в учасників експериментальної
групи на відміну від контрольної.
Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та змістом публікацій
Н. М. Проскурки дає можливість стверджувати, що виконана робота є вагомим
внеском у педагогічну психологію та розширює існуючі наукові здобутки у
розумінні змісту та особливостей автопсихологічної компетентності, а також
запропоновано

сучасні

підходи

щодо

психологічної

підготовки

майбутніх

фахівців загалом та до впровадження новацій у навчальний процес зокрема.
Дисертаційна робота Проскурки Н. М. відповідає вимогам державних
стандартів щодо написання та оформлення дисертаційних робіт та складається з
анотації,

вступу,

трьох

розділів,

висновків,

списку

використаних

джерел

(259 найменувань) і додатків. Повний обсяг дисертації становить 261 сторінка,
основного змісту 160 сторінок.

Стиль дисертації відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць
такого рівня, а також відзначається логічністю, послідовністю, системністю,
обґру нтован істю.
В авторефераті дисертації логічно і послідовно відображено основний зміст
дисертаційного дослідження. Основні положення й висновки дисертаційної
роботи апробовано та представлено автором на конференціях всеукраїнського та
міжнародного масштабу, а саме у 16 одноосібних публікаціях, з-поміж яких: 7
статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у виданні України, що
включене до міжнародних наукомегричних баз; 8 - у

матеріалах науково-

практичних конференцій.
Оцінюючи рецензовану працю вельми

позитивно, разом із тим слід

висловити певні зауваження і побажання:
1. У першому розділі дисертаційного дослідження запропоновано авторське
визначення автопсихологічної компетентності, як складного психологічного
утворення, розглянуто різні підходи до дослідження даного феномену. На наш
погляд, дослідження значно виграло, якби

в ньому було б презентовано

теоретичну модель формування автопсихологічної компетентності майбутніх
фахівців з інформаційних технологій, в якій було б унаочнено теоретичні
здобутки дисертантки.
2. Попри чіткий виклад матеріалу, у першому розділі, авторка вибудовує
теоретичний аналіз через узагальнення відомих психологічних парадигм, проте
не завжди надає критичного його переосмислення для обґрунтування саме
психологічних умов формування автопсихологічної компетентності майбутніх
фахівців з інформаційних технологій.
3. У другому розділі, аналізуючи гендерно-вікові особливості ставлення
майбутніх фахівців з інформаційних технологій до застосування психологічних
знань, саморегуляції, особистісного самовдосконалення (рис. 2.10-2.12; с. 121-122)
дисертантка пропонує лише опис відмінностей, тоді як, на нашу думку, доцільно
і

було б проаналізовати причини визначеного явища.
4. Програма

формування

автопсихологічної

компетентності

майбутніх

фахівців з інформаційних технологій пропонує до використання засоби активного

навчання

(міні-лекція,

групова дискусія,

«мозковий

штурм»,

рольова

гра,

проективні вправи), в гой же час, на нашу думку, доцільно було б більш ширше
описати завдання, що виносились на самостійну роботу студента.
Висловлені зауваження і побажання мають дискусійний характер і загалом
не впливають на позитивну оцінку роботи.
Відзначаємо, що дисертаційна робота Н. М. Проскурки являє собою
завершену наукову

працю, яка характеризується

науковою

новизною,

має

теоретичне і практичне значення. Автореферат та публікації авторки в цілому
відповідають змісту дисертації.
Таким чином, є всі підстави стверджувати, що дисертаційна робота
Проскурки Наталії Миколаївни
автопсихологічної

на тему «Психологічні

компетентності

майбутніх

фахівців

умови
з

формування

інформаційних

технологій» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 зі
змінами і доповненнями згідно Постановами Кабінету Міністрів України № 6 5 6
від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р., а її авторка, Проскурка Наталія
Миколаївна,

заслуговує

на

присудження

наукового

ступеня

кандидата

психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Офіційний опонент:
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології та педагогіки
Дніпропетровського державного
внутрішніх справ

Таїсія КОМАР

Перший проректор
Дніпропетровського державно?
внутрішніх справ, кандидат юриди
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