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Проведений аналіз дає підстави розглядати дисертаційне дослідження 

Себало Людмили Ігорівни як завершений та цілісний доробок з важливої для 
вітчизняної професійної освіти проблеми, яка досить актуальна сьогодні. 

Сучасне суспільство потребує компетентних учителів початкових класів, 
здатних швидко адаптуватися до науково-технічного прогресу, самостійно 
вдосконалювати свої знання, прагнути до безперервної самоосвіти, 
самореалізації. Стрімкі темпи суспільного розвитку, зростаючий обсяг 
інформаційних потоків, удосконалення і впровадження інноваційних 
технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства, зростання потреб 
культурного і духовного розвитку особистості зумовлюють необхідність 
самоосвітньої підготовки особистості до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві. 

Загальновизнаним є положення, що чим вищий рівень розвитку 
особистості, тим більше вона відчуває потребу в самореалізації та 
самовдосконаленні. 

Значні обсяги інформації нині вже неможливо "втиснути" в межі освітніх 
програм, які викладаються у вищих навчальних закладах. Водночас 
спостерігається неспроможність випускників таких освітніх установ до 
оновлення оперативної частини власного культурного досвіду як показника  
адаптивності, здатності до саморозвитку та самореалізації в соціумі. Набути 
компетентність можна лише за умови самостійного пошуку, здобуття нових 
знань, удосконалення і формування вмінь,  якостей і компетентностей у процесі 
самоосвітньої діяльності. 

Самостійна діяльність розглядається автором як керована особистістю 
діяльність у вищих педагогічних навчальних закладах та за їх межами, що 
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передбачає суспільну та професійну самосвідомість, готовність і здатність 
самостійно, свідомо набувати знання, уміння, навички та компетентності у 
професійній галузі, зокрема, й набуття досвіду побудови індивідуальної 
освітньої траєкторії для успішної соціальної і професійної адаптації та навчання 
впродовж життя. 

Особливу уваги авторка закцентовує на сутнісній характеристиці поняття 
підготовленості студентів до оволодіння самоосвітньою діяльністю за умов 
вмотивованості , потреб, інтересів. Їх сформованість призводить до 

усвідомлення майбутніми вчителями потреби у самоосвітній діяльності, 
забезпечення зв’язку теорії з практикою; оптимального співвідношення між 
фронтальною, індивідуальною та груповою формами роботи; вмінням 
знаходити нестандартні рішення на основі результатів самостійно здобутих 
знань. Висвітлення окреслених проблем представлено у першому розділі 
«Самоосвіта як необхідна складова професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкових класів». 

Перевагою наукового пошуку дисертанта є спроба презентувати здатність 
майбутнього фахівця початкової освіти до самоосвітньої діяльності, що дає 
змогу стверджувати про те, що саме самоосвіта створює можливості для 
безперервної освіти і професійного вдосконалення педагогічних працівників. 
Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців до самоосвітньої діяльності, 
їх структура, принципи, готовність до створення навчального середовища для 
розвитку у студентів здатності до організації самоосвітньої діяльності розкриті 
на сторінках 1, 2, 9 автореферату та сторінках 6, 69, 81-84, 100 дисертації.  

Поділяємо авторську позицію щодо концептуалізації компетентнісного 
розвитку майбутніх учителів початкових класів до самоосвітньої діяльності, що 
є важливішим підходом у забезпеченні активізації пізнавальної діяльності 
майбутніх фахівців, розширення їхнього професійного і загальнокультурного 
світогляду, формування таких особистісних і професійних якостей як 
самовдосконалення, саморегуляція, самоаналіз, саморефлексія тощо, що 
забезпечують умови для формування здатності до самоосвітньої діяльності 
майбутнього вчителя початкових класів.  
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На основі аналізу наукових джерел та власних емпіричних спостережень 
авторка робить висновок проте , що формування у майбутніх педагогів 
здатності до активної самоосвіти повинно здійснюватися через упровадження у 
навчальний процес методу проектів, кейс-технологій, портфоліо, оскільки саме 
вони розвивають у студентів здатність до планування і прогнозування 
самостійної діяльності та її результатів. За доцільне пропонує використання 
різноманітних джерел та засобів інформації, самостійний пошук та 
опрацювання навчального матеріалу, аналіз і  аргументація власних думок, 
відповідальність у прийнятті рішень тощо. Їх необхідність є умовою і 
передумовою до педагогічної адаптації та набуття професійного досвіду – 
досвіду навчання упродовж життя.  

Інтерес до дослідженої якості для теорії і практики професійної 
підготовки фахівців викликає матеріал третього розділу дисертації «Підготовка 
майбутніх учителів початкових класів до самоосвітньої діяльності», де чітко 
розкрито діагностичний інструментарій педагогічного експерименту, його зміст 
та завдання, етапи виявлення стану сформованості самоосвітньої діяльності 
студентів, подано загальну характеристику рівнів її сформованості у майбутніх 
учителів початкових класів. 

Відзначимо розроблену автором модель підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до самоосвітньої діяльності, представлену як динамічна і 
відкриту систему, що тісно взаємопов’язана та взаємодіє із зовнішнім 
середовищем та внутрішніми психологічними і психічними чинниками. 
Ефективним, на наш погляд, є впроваджений авторський спецкурс 
«Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя початкових класів».  

До зазначеного додамо, що наукові уявлення про досліджуваний феномен 
здобувачка досить вдало презентувала через порівняльний аналіз даних для 
встановлення відповідних взаємозв’язків між структурними компонентами та 
динамікою їх розвитку.  

Представлені автором додатки поглиблюють й увиразнюють уявлення 
про якість виконаної роботи, розширення знань у галузі теорії і методики 
професійної освіти. 
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Новизна і вірогідність загальних висновків дисертації підтверджуються 
результатами теоретичного та практичного досліджень, здійснених 
дисертанткою, і в цілому не викликають сумніву. Вони достатньою мірою 
апробовані та опубліковані у фахових виданнях. 

Таким чином, здобуті наукові результати, що виносяться на захист, є 
особистим досягненням автора. Вони оприлюднювались на науково-
практичних конференціях різного рівня в рамках України та ближнього 
зарубіжжя. Авторські публікації (12) у тому числі й дистанційний курс 
«Фізична культура з методикою викладання», спецкурс «Самоосвітня 
діяльність майбутнього вчителя початкових класів» з достатньою повнотою 
відображають основні результати дослідження.  

Дисертаційна робота Себало Людмили Ігорівни за своїм змістом та 
формою є завершеним дисертаційним дослідженням. 

У цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 
дисертанткою результатів, слід виокремити ряд дискусійних положень та 
зауважень до змісту роботи, а також висловити окремі побажання:  

1. На нашу думку назва другого розділу дисертації неповно 
відображена в його змісті. Доцільно було б висвітлити питання 
компетентнісного розвитку і готовності майбутніх учителів початкових класів 
до самоосвітньої діяльності в окремому параграфі. 

2. Наукова новизна одержаних результатів дослідження в частині 
«вперше визначено» сформульована недостатньо коректно, оскільки у вступі 
(с. 2 автореферату) здобувачка аналізує роботи окремих авторів які вже 
працювали над розробкою структури і змістом самоосвітньої діяльності. 

3. Для більшої інформативності при узагальненні результатів 
експериментальної роботи окрім рисунків і діаграм доцільно було б подати 
зведену таблицю рівнів сформованості підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до самоосвітньої діяльності за усіма компонентами 
авторської моделі.  

4. Представлені результати педагогічного експерименту набули б 
більшої інформативності за умови їх чіткого інтерпретування на етапах 
констатувального та формувального зрізів.  
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Викладені зауваження та побажання не є концептуальними і не впливають 
на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним 
завершеним дослідженням, а здобуті результати забезпечують вагомий внесок у 
теорію і практику професійної освіти. 

Текст автореферату відбиває принципові ідеї дисертаційної роботи. 
Підсумовуючи зазначене вище, наголошуємо, що наукові результати 

дослідження Себало Людмили Ігорівни є особистим досягненням дисертанта, 
новаторськими за змістом, відповідають встановленим вимогам щодо «Порядку 
присудження наукових ступенів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 року №567 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів №656 від 19 серпня 2015 року) і заслуговують 
на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
 
 
 
 
Офіційний опонент: 
кандидат педагогічних наук, 
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