
Вiпгук
офiцiйного опонента, доктора педагогiчних наук, професорао

члена-кореспондента НАПН УкраТни
Бойчука Юрiя Щмитровича

на дисертацiю СтроiловоТ ЩарОI Володимирiвни
(ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ОСНОВ ЗДОРОВ,Я

до здстосувдння ФункцIондльноi дсимЕтрIi мозку
ЛЮДИНИ У ПРОФШСIЙНIЙ ЛЯЛЬНОСТЬ,

поданоi на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних Еаук
зi спецiальностi 13.00.04 _ теорiя i методика професiйноi освiти

Вив.tення асиN{етрiТ пiвкуllь головного мозку лlодини вiдiграс велику

роль у BиpirrreHHi проблеми в ocBiTi. L{e пов'язано з тим, шiо в clcBiTrTix

установах важJIиво враховувати iндивiдуальнi особливостi кожrrоТ дитини)

в тому числi i домiнуrоче пiвкуля.

саме тому вивчення питання дослiдження функцiй асиметрiт мозку,

Як iндивiдуалъну здатнiсть щодо навчання у вчителiв основ здоров'я, якi

за фахоМ свосТ роботи мають професiЙнi здiбностi, вмiння, навиLIки, якi

дозволяють Тм реалiзувати пiд час гrрофесiйноi дiялъностi.

Аналiз психологiчноТ та педагогiчноТ лiтератури свiдчить, що

дослiдrкенню прОблемИ мiя<пiвкУльноТ асиметрiТ головного NIозку людини

придiлено належну уваг,у, зокрема в наукових дослiдженнях розглядаIоться

структура педагогiчнот дiяльt-tостi, теоретичнi та MeToiiиLIFIi аспекти

пiдготовки вчителя, питання улосконалення якостi пiдготовки педагогiчних

кадрiв, пошук шляхiв його вирiшення на пiдставi вивчення й аналiзУ

науковоi лiтератури з'ясовано змiст розвитку валеологiчних знань, iх

сутнiстъ та структуру; теоретично обгруIIтовано розвиток валеологiчних

знань стулентiв у закладах вищоТ освiти.

У дисертацiТ KoIlcTaToBaHo, шо сучаснi зарубiжнi та yKpaTHcbKi

педагоги у своТх працях проаналiзували велиLIезний валеоltогiчний досвiд

N,IинулогО. ПiдтрИмуючИ iдеi педагогiв та медикiв Стародавнього cBiTy,

вони намагалися врахувати недолiки та переваги i лиференцitовати

отриN,Iаний досвiд за ознаками складностi. Вони робили спробу розкрити



cyTl]icTb поняття здоров'я, xolla й не розглядаюLIи його в цiлому, а,

зазвичаIi, розглядаlоLIи лише один з його аспектiв. Разопл iз тип,r, Процес

I{авчання мас бути заповненилi iнтегративними та системними знанняМИ,

Зазначеrrо, що вiдмова вiд поляризачii уявлень про cyTнicTb здоров'Я Та

хвороби вимагала нових наукових розробок, I]ових знань, за ДоПоМоГОК)

здоров'я.

Роботу

Харкiвського

кафедри валеологiТ

Каразiна <Концепцiя

як фундаментальноI

яких можна ефективно впJIивати на процеси вiдновлення та змiцнення

формування

платформи розвитку сучасноi педагогiчноi освiти> на (номер ДержавноТ

виконано в межах науковоi теми

нацiонального унiверситету iMeHi В. Н.

здоров'язбережуваJIьного свiтогляду

ресстрачiТ 01 l7U0O4B28, 2015- 20l7p.p.), в межах якоТ авторкою

теорети.Iно обгрунтовано й розроблено модель формування готовностi

майбутнiх учителiв основ здоров'я до застосува}Iня функuiональноТ

асиметрiТ мозку лIодини у професiйнiй дiя.rтьностi.

Тему дисертацiйноi роботи затверджено вченою радою

фiлософського факультету Харкiвського нацiонального унiверситет,v iMeHi

В. Н. Каразiна (протокол ЛЪ б вiд 18.12"2015 р.).

Теоретичнi та практичнi результати дисертацiйного дослiд>ttення

викладено у 17 публiкацiях, з яких l5 - одноосiбнi: б статей у провiдних

наукових фахових виданнях УкраТни; 2 cTaTTi у зарубiжних перiодичних

наукових виданнях: б матерiалiв конферегrцiй та З HayKoBi гrублiкаrriТ, якi

додатково вiдобраItаIоть результати проведеного дослiд>lсення.

Щисертацiя складасться зi вступу, тръох роздiлiв, висновкiв до

ко}ltного з них, загальних висновкiв, списку використаних дя<ерел (2В5

найменувань) на 26 cTopiHKax, 8 додаткiв на 1В cTopiHKax. !исертацiя

мiстить З9 таблиць, 1 В рисункiв. Загальний обсяг дисертацii становить 252

сторit-tки. iз них основний текст - lB0 cTopiHoK.

У першому розлiлi <Теоретичнi осIlови застосуванI]я

функчiональноi асиметрiТ мозку людини у професiйнiй дiяльностi учителiв



ОСНОВ ЗДОроВ'я)) автором уточнено cyTнicTb концепцii функцiональноi

аСИпlетрiТ Мозку та пцожливостi iT застосування в освiтньоплу процесi,

схарактеризоваI]о стан розробленостi проблепли пiдготовки в.lитеltiв ocIJoB

здоров'я У науково-пелагогi.lних дослiдя<еннях, визначеFIо сутгtiсть i

СТРУКТУРУ ГОТОВНостi маЙбутнiх учителiв основ здоров'я до зас,госуtsання

функцiональноi асиметрii мозку людини у професiйнiй дiяльностi.

Автор схарактеризував що концепцiя функцiональноТ асиметрiТ

МоЗкУ ЛЮДинИ @АМЛ) iнтегрус TaKi поло)tення: 1) функцiональна

асиметрiя 1\{озку це складна властивiсть мозку, яка вiдображас

вiДмiнrrостi у розподiлi нервово-психiчних функцiй п,тirк його правою i

лiвоtо пiвкулями, 2) кожний iндивiд мае унiкальну функцiональну

асиметрiю мозку, моторну (рук, нiг, обличчя, тiла) i сенсорну (зору, слуху,

до,гику, нюху, смаку) асиплетрiТ" якi формуються Й розвиваIоться в

РаННЬОМУ вiцi пiд Впливом рiзних факторiв; З) унiкальнiсть функчiональноi

аСИМеТРii МоЗкУ ЛЮдини обумовлюс iT iндивiдуальнiсть та неповторнiсть;

4) фУнкuiональна асиметрiя мозку людини визначас тип iJ психiчних i

ПСИХОфiЗiологiчних процесiв: лiвопiвкулъний (схильнiсть до абстрагуваЕIня

i УзагалЬнення, словесно-логiчний характер пiзнавальних процесiв),

ПРаВОпiвкУльниЙ (схильнiсть до TBopLIocTi, конкретно-образний характер

пiзнавальних процесiв) i рiвнопiвкульний.

БУлrо схарактеризовано cyTrTicTb категорiТ <готовнiсть майбутнiх

УЧИтелiв основ здоров'я до застосування функчiональноТ асиме,грiТ N{озку

ЛЮДИНИ У пРОфеСiЙнiЙ дiяльностi> як iнтегральноI соцiально значущоТ

ОСОбИСтiСноТ характеристики вчителя основ здоров'я, яка посднуе шiHHicHi

УСТаНОВки i прагнення враховувати особливостi функцiональноТ асиметрii

МОЗКУ СУб'сктiв учiння в ocBiTHboмy процесi, нейропсихолtогiчнi знання та

ЗНання Про експериментально апробованi ocBiTHi методики латерального

СПРЯМУВання, умiння органiчно iх iнтегрувати в освiтнiй процес на piBHi

окреп,tоТ BiKoBoT групи i закладу освiти в rriлому, навички рефлексiТ щодо

ЗаСТОСУВаННЯ фУнкцiональноТ асиметрiТ мозку лIодиllи та наRички



саморозвитк}l якi в комплексi забезпечують ефективне вирiшення його

професiйних завдань.

Авторка вI]значила взаемопов'язанi компоненти засТосУВаЕIНЯ

функцiоrIальнот асиплетрiт мозку людини у професiйнili дiяльнос,гi в,lите-lliв

основ здоров' я : мотивацiйний когнiтивний, дiяльнiсний, рефлексИВНИЙ,

отже, у першому роздiлi подано вирiшення першого, другого й

третього завдань дослi дrкеrтня.

У лругоплу роздiлi - <N4оделювання процесу пiдготовки майбУтнiХ

учителiв основ здоров'я до застосування функцiональноi асиметрii МОЗКУ

людини у професiйнiй дiялъностi>> авторка обrрунтуваJIа модель

пiдготовки майбутнiх учителiв основ здоров'я до застосування

функчiональноТ асиметрii мозку лlодини у просРесiйнiй дiяльнОСтi,

розробив iT методичний супровiл.

На ocHoBi узагальнення результатiв наукових дослiд)iень визначено

методологiчне пiдгрунтя процесу пiдготовки майбутнiх учителiв основ

здоров'я до застосування функчiональноТ асиметрiТ мозку людини у

професiйнiй дiяльностi.

Слiд звернути у вагу на розроблену моделъ пiдготовки майбУтНiХ

учителiв основ здоров'я до застосування функцiональноТ асиметрiТ МоЗКУ

л}одини у професiйrriй дiяльностi, яка Грунтусться на поJIоженнях

системного, особистiсно-дiялыliсного, середовиIцного. холi стичноГо Та

андрагогi.Iного пiдходiв та забезпечуваJIась за допоivlогоtо адекватно

пiдiбраних методiв, засобiв, форш.t навчання.

Що найбiльш ефективних у формуваннi нейропсихологiчних знань та

знань про експериментально апробованi ocBiTHi методики латерального

спрямування й yMiHb iх застосовувати вiднесено авторський спецкурс

<Педагогiчнi аспекти застосування функцiоналъноi асиметрii моЗКУ

людини) та дисциплiни (Анатомiя людиню>, <<Моральнi та духовнi ооНОВИ

здоров'я>), <<Методика навчання основ здоров'я>>.



У третьому роздiлi <Експериментальна перевiрка ефективностi

моделi пiдготовки майбутнiх учителiв основ здоров'я до застосування

функцiональноi асиметрiТ мозку людини у професiйнiй дiяльностi> авторка

сформулювzLJIа критерiТ i показники, за якими схарактеризовано piBHi

готовностi майбутнiх учителiв основ здоров'я до застосування

функцiональноТ асиметрii мозку людини у професiйнiй дiяльностi та

експериментально перевiрено ефективнiсть моделi пiдготовки майбутнiх

учителiв основ здоров'я до застосування фуrrкuiональноТ асиметрiТ мозку

людини у професiйнiй дiяльностi.

На ocHoBi структурно-логiчного аналiзу категорii <готовнiсть

майбутнiх у.tителiв основ здоров'я до застосування функцiональноТ

асиметрii мозку людини у гrрофесiйнiй дiялъностi> та iT складникiв було

розроблено критерiТ (uiннiсно-мотивацiйний, пiзнавальний, поведiнковий,

оцiнний) i показники (мотивацiя застосовувати ФАlV{Л; нейропсихологiчна

обiзнаrriсть; уп,тiння латеральноТ дiагностики; умiння латерального

супроводу уроку; здатнiсть до рефлексiТ) та схарактеризовано piBHi

означеноТ готовностi майбутнiх учителiв основ здоров'я: iнтуТтивний,

базовий, усвiдомлений.

Щоведено, що за результатами професiйноТ пiдготовки у студентiв ЕГ

сформовано: мотивацirо враховувати функцiональну асиметрitо мозку

людини в навчаннi основ здоров'я; нейропсихологiчнi знання та знання

про експериментально апробованi ocBiTHi методики латерального

спрямування; умiння органiчно iнтегрувати зазначенi методики в цiлiсний

освiттriй проt{ес окремоТ BiKoBoT групи i закладу освiти загалом, здатнiсть

забезпе.tити рефлексiю застосуванFIя фуrrкшiональноТ асиметрiТ N4озк\

людини у власнiй гrрофесiйнiй дiялъностi.

У загальних висновках викладено ocHoBHi результати дослiдження

проблем, сформульовано пропозицiI стосовно пiдготовка майбутнiх

учителiв основ здоров'я до застосування функцiональноТ асиметрii мозку

людини у професiйнiй дiяльностi.



{исертацiя оформлена вiдповiдно до чинних вимог

наукового характеру, виконано на високому методичному

притаманна послiдовнiсть, системнiёть, наукова новизна

практичне значення. Змiст автореферату iдентичнiй основним положенням

дисертацii Д.В. СтроiловоТ.

У цiлому дисертацiя с закiнченоIо науковою роботоtо, шо вiдповiдас

паспорту спецiалыrостi 1 З.00.04 - теорiя i методика професiйноТ освiти

Позитивно оцiнюючи дисертацiliне дослiдження Строiлово[ Дар'Т

Володимирiвни, слiд наголосити на окремих зауваженFIя, якi можуть стати

предметом дискусiТ пiд час захисту, а також висловити oKpeMi побаrкання:

1. Ila наш погляд, доречно було би подати порiвняльний аналiз

зарубiжних i вiтчизняних дослiджень щодо застосування сРункцiональноТ

асиметрii мозку людини у закладах освiти.

2. Зважаючи на усвiдомлення iндивiдуальностi особистостi та

цiнностi iT iндивiдуальних проявiв, вважаемо доцiльним поряд з обраними

пiдходами розглядати й аксiологiчний як основу для врахування цiнностi

психiчного здоров'я особистостi.

3" У роботi авторкою обГрунтовуiоться три педагогiчнi умови,

реалiзацiя яких у авторефератi подана недостатньо.

4, З MeToIo доведення достовiрностi одержаних результатiв

дисертацiйного дослiдхtення доцiльно було б, на нашу думку.

урiзноманiтнити методи математичноТ статистики, що дозволило 6

здiйснити бiльш глибокий аналiз результатiв експериментального

дослiдrкення.

5. Погодх<уючись iз ваrкливiстю впровадження авторського

спецкурсу, слiд зазнаLIити про обмежену в роботi кiлькiсть рекомендацiй

про опанування такоТ технологiТ поза його межаN{и, зокрема, пiл час

проходження педагогiчноТ практики"

Водночас, варто зазначити, rrlo висловленi зауваження не е

принциповими, вони мають рекомендацiйний характер i суттсво не

д{о TeKcTiB

piBHi, Тй

ft суттсве



впливаIоть гIa загальну позитивну оцiнку та не запереLIуIоть I]ayI(oBoT

цi нгIостi дисертацi йного дослiдження СтроiловоТ Дар' Т В олодип,tирi вr-rи.

Загальltlлr1 висrlовоrt. /]исертацiя СтроiловоТ /{ар'Т Володиплирiвни

<Пiдготовка майбутнiх учите-тtiв основ здоров'я до застосування

функцiональноi асиметрiТ мозку людини у професiйrriй дiяльностi> е

самостiйним, завершенiм дослiдrкенням, що заслуговуе на позитивну

оцiнку та вiдповiдас вимогам пп.9, l1, 72,1З,14 <Порядку присудження

наукових ступенiв>>, затвердженого Постановоtо Кабiнету N4iHicTpiB

УкраТни вiд 24.01.201Зр, .,\Ь567(зi змiнами, внесеними згiдно з

Постановами KN4Y за ЛЪ656 вiд 19.0В.2015 та за ]фl159 вiд З0.12.20l5р.). а

iT авторка - Строiлова Дар'я Володимирiвна - заслуговус на присуд}кення

наукового ступеня кандидата педагогiчних наук зi спецiальностi lЗ.00.04 -
теорiя i методика професiйноi освiти.
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