
В І Д Г У К 

офіційного опонента про дисертацію Сердюк Наталії Миколаївни 

«Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів 

у процесі фахової підготовки», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

 

Демократичний поступ суспільства в Україні ставить вимоги до poзвитку 

iнiцiативнoї, вiдпoвiдальнoї, конкурентоспроможної oсoбистoстi, здатнoї дo 

професійної та особистісної самореалізації. Цi завдання безпoсеpедньo пoв’язанi 

з формування у найбільш суспільно активнoї студентської мoлoдi 

конкурентоздатності як властивості особистості, що базується на її професійно-

особистісних, індивідуально-особистісних, духовно-моральних ресурсах та 

забезпечує майбутнім фахівцям високу рейтингову позицію у конкурентному 

середовищі. 

Стрімкі темпи розвитку нових технологій, інформаційна революція, що 

приникає в усі сфери життя українського суспільства, інтеграція України до 

світової спільноти як наслідок - загострення конкуренції стають провідними 

тенденціями сучасного етапу соціально-економічного розвитку Української 

держави. У зв’язку з цим зростають вимоги щодо професійно-особистісного 

становлення фахівця-психолога.  

З огляду на це проблема формування конкурентоздатності майбутніх 

психологів, має незаперечну теоретичну і практичну значущість. У цьому зв’язку 

дисертація Сердюк Наталії Миколаївни, яка присвячена розробці педагогічних 

умов формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової 

підготовки, є серйозним, оригінальним дослідженням, актуальність якого не 

викликає сумніву. Адже в сучасних державних документах як нагальне завдання 

вищої освіти декларується необхідність формування в майбутніх фахівців такі 

якості, уміння та навички, які дозволили б упевнено почуватися в конкурентному 

середовищі.  



Фахова підготовка майбутніх психологів на сучасному етапі, враховуючи 

попередній досвід, має використовувати нові форми та методи, орієнтуючись на 

запит суспільства. Перспективи розвитку психологічної освіти та нові технології 

роботи з психологами-студентами повинні бути спрямовані на формування у них 

конкурентоздатності, що, в свою чергу, обумовлює розвиток у студентів 

ініціативності та самодіяльності, багатомірної свідомості та емоційної гнучкості, 

здатності конкурувати в житті та професії. 

Відтак, актуальність дисертаційної роботи Сердюк Н.М. визначається 

сучасною інтерпретацією думки про необхідність удосконалення фахової 

підготовки майбутніх психологів, як наслідок, – забезпечення їх 

конкурентоздатності на ринку праці, що є найважливішим завданням держави й 

суспільства.  

Актуальність дослідження підсилюється низкою суперечностей: між 

абстрактним характером предмета навчальної діяльності і реальним предметом 

майбутньої професійної діяльності; між розгалуженням знань з багатьох 

навчальних дисциплін і необхідністю їх системного використання в майбутній 

професійній діяльності; між опорою в традиційному навчанні на процеси 

сприйняття, уваги, пам’яті та вимогами практики до особистості фахівця, його 

професійного мислення; між індивідуальним характером навчальної діяльності 

студента і зазвичай колективним характером професійної діяльності; між 

виконавчою позицією студента в навчанні й ініціативною позицією фахівця в 

трудовій діяльності. 

Наталія Миколаївна здійснила власний внесок у вирішення проблеми 

формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової 

підготовки розвитку, довівши, що динамічний поступ України потребує 

становлення нової системи освіти, яка могла б забезпечити конкурентоздатність 

майбутніх фахівців вже на початковому етапі їх професійної діяльності. Адже 

саме конкурентоздатність стає запорукою професійної та особистісної 

самореалізації. У дослідженні обґрунтовано наукову доцільність розробки та 

апробації моделі формування конкурентоздатності майбутніх психологів у 



процесі фахової підготовки, а також педагогічних умов її ефективної реалізації у 

закладах вищої освіти.  

Дисертаційна робота містить нові наукові положення, що сприяють 

розв’язанню актуальної проблеми формування конкурентоздатності майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки в умовах інтеграції вищої освіти 

України у світовий і європейський освітні простори, посилення уваги освітян, 

суспільства до розвитку конкурентоздатності фахівців.  

Теоретична цінність дослідження полягає у розвитку педагогічної 

методології, практична − спрямована на розробку та впровадження у 

педагогічний процес закладів вищої освіти методичного інструментарію для 

діагностики рівнів сформованості конкурентоздатності майбутніх психологів у 

процесі фахової підготовки; спецкурсу «Основи формування 

конкурентоздатності майбутніх психологів» та тренінгового комплексу; 

нетрадиційних лекцій з фахових дисциплін. 

Робота характеризується чіткою логічною структурою, містить три 

розділи, що детерміновано вибудованими зв’язками між метою, завданнями, 

предметом і висновками дисертації, чітким, конкретним викладом авторських 

міркувань, яке забезпечує ясність думки. Це передусім стосується вирішення 

завдань дослідження, у межах яких послідовно визначається категоріальний 

статус ключових понять дослідження: «конкуренція», «конкурентоздатність», 

«конкурентоспроможність», «конкурентоздатність особистості», «формування 

конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки», 

наведено приклади наукового осмислення цих категорій, розглянуто особливості 

підготовки майбутніх психологів у різних країнах світу; вивчено стан 

формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової 

підготовки. 

Цілком логічними, на нашу думку, є виокремлення дисертанткою на 

підставі визначеної покомпонентної структури конкурентоздатності майбутніх 

психологів (особистісно-інтеграційний, знаннєво-професійний, практично-

процесуальний) відповідних критеріїв (регуляційний, когнітивний, 

інтерактивний) та показників оцінювання визначених компонентів, а також 



ґрунтовна характеристика рівнів (низький, середній, достатній) сформованості 

конкурентоздатності майбутніх психологів.  

Заслуговує схвалення реалізований авторкою алгоритм проведення 

експериментальної роботи; опис способів обробки даних та аналіз результатів 

дослідження. Результати педагогічного експерименту супроводжуються 

матеріалом у вигляді графічних зображень, таблиць, рисунків, графіків, діаграм, 

що суттєво унаочнює змістове поле дисертаційної роботи.  

Сутнісною методологічною ознакою дисертації Н.М. Сердюк є 

теоретичне обґрунтування моделі формування конкурентоздатності майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки, що містить мету; компоненти 

конкурентоздатності майбутніх психологів; педагогічні умови; етапи реалізації 

педагогічних умов (підготовчий, основний, підсумковий); форми, методи 

навчання;  критерії та показники сформованості конкурентоздатності майбутніх 

психологів; результат, що визначений як сформованість конкурентоздатності 

майбутніх психологів. 

Важливим результатом дисертації Н.М. Сердюк є визначення 

педагогічних умов ефективного формування конкурентоздатності майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки: спонукання студентів до усвідомлення 

суб’єктної позиції в майбутній професійній діяльності психолога; активізація 

елементів контекстного навчання майбутніх психологів; моделювання 

майбутніми психологами професійно спрямованих комунікативних ситуацій. 

Ефективність визначених педагогічних умов була забезпечена їх 

комплексним впровадженням в освітній процес закладу вищої освіти, зокрема на 

нетрадиційних лекціях під час вивчення фахових дисциплін; під час 

семінарських та практичних занять за допомогою кейс-методу, написання есе, 

проведення ділових та рольових ігор, бесід, диспутів, мозкових штурмів, 

моделювання та аналізу професійних ситуацій, виконання індивідуальних та 

групових творчих завдань; на заняттях спецкурсу «Основи формування 

конкурентоздатності майбутніх психологів»; під час самостійної роботи 

студентів, а також через упровадження тренінгового комплексу. 



Ґрунтовність і достовірність проведеної роботи визначає і той факт, що 

дисертантка опрацювала достатню кількість науково-педагогічних джерел, 

список яких складає 270 найменувань. Основні теоретичні положення і 

результати дисертації відображено в 27 публікаціях автора, з них – 26 одноосібні, 

серед яких – 5 публікацій у наукових виданнях України, 4 – у наукових 

періодичних виданнях інших країн, 17 праць апробаційного характеру, 1 – 

навчальний посібник. 

Ключові теоретичні й практичні результати дослідження було 

оприлюднено на науково-практичних конференціях різних рівнів – 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних. 

Основні положення і результати дослідження впроваджено в навчальний 

процес Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (акт про впровадження №2830/24-03 від 

11.12.2017 р.), Одеського національного медичного університету (акт про 

впровадження №135 від 27.10.2017 р.), Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (акт про впровадження №3556 

від 21.11.2017 р), Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського (довідка про впровадження №06/6 від 

18.01.2018 р.). 

Отже, є підстави визнати дисертацію Сердюк Наталії Миколаївни 

завершеним теоретико-методичним дослідженням, яке має наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення для системи вітчизняної професійної освіти. 

Дисертаційна робота підтвердила правильність здійсненого відбору і 

модифікації базових понять дослідження; виявила сутність, структуру, 

особливості змісту й методики формування конкурентоздатності майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки.  

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Н.М. Сердюк, вважаємо за 

необхідне вказати, що виконане дослідження не позбавлене окремих недоліків, 

побажань і певних дискусійних моментів: 

1. Оскільки запропоноване дисертанткою формулювання першого 

завдання дослідження носить незавершений характер, пропонуємо дещо 



відкоригувати його логіку і подати в такій редакції: «Здійснивши аналіз 

ключових понять дослідження, науково обґрунтувати сутність феномена 

«конкурентоздатність майбутніх психологів». 

2. На нашу думку, визначені автором друга педагогічна умова - 

«активізація елементів контекстного навчання майбутніх психологів»; і третя - 

«моделювання майбутніми психологами професійно спрямованих 

комунікативних ситуацій» є дуже близькими за змістом. Та й реалізовувалися 

вони в роботі фактично одними й тими ж засобами, зокрема у процесі вивчення 

спецкурсу «Основи формування конкурентоздатності майбутніх психологів».  

3. Для наукового обґрунтування структури конкурентоздатності 

майбутніх психологів дисертанткою було досліджено структурні моделі 

конкурентоздатності фахівців різних галузей (Н. Абабілова [1], Л. Мітіна [80], 

В. Хапілова [144]) (с.57). Проте вважаємо, що доречно було б зробити цей аналіз 

більш ґрунтовно та адекватно представити його в роботі.  

4. Дослідницею виявлені критерії сформованості конкурентоздатності 

майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: регуляційний, когнітивний 

інтерактивний (с.98). Проте їх теоретичне обґрунтування не знайшло свого 

належного відображення в роботі. 

5. Важливість для вітчизняної педагогічної науки і практики досвіду 

фахової підготовки майбутніх психологів у різних країнах світу, що поданий у 

п.1.1. дисертації, не викликає жодних заперечень. Проте зауважимо, що 

зроблений він у роботі дещо схематично, поверхово, без вкрай необхідних 

порівнянь та  узагальнень. 

6. Характеризуючи рівні сформованості конкурентоздатності 

майбутніх психологів, дослідницею зауважено, цитую: «До достатнього 

(середнього, низького) рівня сформованості конкурентоздатності майбутніх 

психологів у процесі фахової підготовки було віднесено студентів, у яких за 

трьома критеріями виявлено достатній (середній, низький) рівень прояву всіх 

показників» ( с.203). Проте з роботи не зрозуміло, до якого рівня були віднесені 

ті студенти, в яких хоча б за одним із критеріїв був  встановлений інший рівень 

прояву конкурентоздатності. 



 


