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Aктyaльнicть обраноУ теми

1нтеграцшш та глобал1зацшш процеси у ceiTi значною м1рою впливають 

на кшьюсть та яюсть наукових результате, яю мае враховувати осв1тня галузь 

для випереджувального впливу на життя суспшьства. Серед наукових 

результате важливим е обгрунтування потреби функцюнальноУ асиметри мозку 

людини, завдяки якш бшын детально пояснюються шдивщуальш особливост1 

людини щодо сприйняття шформацп, оперування образами й абстрактними 

формами, пам’ят1, стратепУ мислення, емоц1йно1 сфери тощо. Усталей} 

методики навчання тренують i розвивають переважно л1ву п!вкулю i не 

враховують принайми} половину можливостей дитини. Водночас вщмова вщ 

урахування особливостей пров}дно1 швкул} спричинюе ncHxi4Hi й психолопчн} 

розлади, зростання р}вня захворюваност} д1тей i негативно впливае на - 

показники ф}зичного, псих1чного та соц}ального здоров’я молод}. Зпдно i3 

статистичними даними МОЗ УкраУни майже 75% захворювань у дорослому в}ц} 

е наслщком умов життя у дитинств} та юностл, в т.ч. умов навчання.

Запроваджений у шкшьну програму предмет «Основи здоров’я» 

передбачае штегращю знань з валеолопУ та безпеки жшттдояльност}, що мае на 

MeTi сформувати в учшвськоУ молод} знания про власне здоров’я та способи 

його збереження. Саме на вчител}в основ здоров’я покладено вщповщальшсть 

за формування в учшв знань про Ухш шдивщуальш психоф}зюлопчш 

особливост} для забезпечення комфортного перебування у школ} та створення



ситуацш ycnixy. Важливють опанування майбутшми вчителями методик 

визначення функцюнально! acHMeTpii' мозку людини актуал1зуе необхщшсть 

удосконалення фахово! шдготовки до професшно! д1яльностг

Тема дисертацшного дослщження входить до плану наукових роб1т 

кафедри валеологи Харювського нацюнального ушверситету iMeHi 

В. Н. Каразша.

Проведений анал1з дисертацн СтрошовоТ Д. В. дае пщстави розглядати и 

як завершений та цшсний доробок з проблеми, важливо! для вщчизняно! 

педагопчно! науки та осв1тянськоТ практики. Науково-понятшний апарат 

дисертацн визначено вщповщно вимогам до такого р1вня po6iT, що е достатшм 

для розв’язання окреслених дисертантом завдань. Всеб1чному розв’язанню 

завдань наукового пошуку сприяла коректно використана система теоретичних 

i практичних метод!в дослщження, широка джерельна база. Методолопчну 

основу дослщження забезпечують теоретичш положения системного, 

особистюно-д1яльнюного, середовищного, холютичного, андрагопчного 

пщход1в, на основ! яких сформульовано концептуальну щею дослщження, 

необхщшсть поеднання шдивщуальних характеристик майбутнього вчителя та 

знань для використання функцюнально! асиметрп мозку у навчанш, що 

уможливило об’ективне вивчення процесу професшно! шдготовки майбутшх 

учител1в основ здоров’я у вищш школь Дисертащя, на наш погляд, е 

змютовним дослщженням, що представляе собою плщну спробу системно 

проанал1зувати та структурно штегрувати науков1 педагопчш розвщки та 

знания з особливостей шдготовки майбутшх учител!в основ здоров’я до 

розвитку шдготовки майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування 

функцюнально'1 асиметрп мозку людини у професшнш д1яльность

ЕНропдшсть основних положень i висновюв проведено! робота 

Грунтуеться на науковш методологи, вихщних теоретичних положениях й 

поняттево-термшолопчному anapaTi дослщження, багатор1чному вивченш 

проблеми, репрезентативное^ виб1рки, практичних пщтвердженнях 

теоретичних положень експериментально! робота, використанш 

взаемодоповнюючих метод1в науково-педагопчного дослщження, адекватних



мет1 й завданням. Змют роботи та анал1з основних положень дисертащУ 

шдтверджуе досягнення мети i виршення завдань дослщження. Пропозищям, 

розробкам та висновкам, яю представлен! в дисертащУ властива повнота та 

логтчшсть викладу, достатнш р1вень обгрунтованост1 й достов!рноста

Наукова новизна та теоретична значунцсть представлено!' роботи 

пояснюеться тим, що уперше теоретично обгрунтовано, розроблено й 

експериментально перев1рено модель ыдготовки майбутых учител1в основ 

здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметр!У мозку людини у 

професшнш д!яльность Визначено сутысть поняття «готовшсть майбутых 

учите л!в основ здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметр!'! мозку 

людини у професшнш д!яльностЬ> та охарактеризовано його структуры 

компонента. Розроблено критерп (цшысно-мотивацшний; шзнавальний; 

поведшковий; оцшний) з показниками (мотиващя застосовувати ФАМЛ; 

нейропсихолопчна об!знаысть; умшня латеральноУ д1агностики; умшня 

латерального супроводу уроку; здатысть до рефлекЛУ) та охарактеризовано 

piBHi (штуУтивний, базовий, усвщомлений) готовност! майбутых учител1в основ 

здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметр!!' мозку людини у 

професшнш д1яльность

Дисертацшна робота мютить у своУй структур! три розд!ли, кожний з яких 

характеризуеться певним внеском у розвиток Teopi'i i методики професшноУ 

ocBira. У BCTyni дослщницею квал!ф!ковано виявлено й обгрунтовано 

актуальнють теми досл!дження, визначено об’ект, предмет, мету, завдання, 

основы напрями дослщження, розкрито наукову новизну та практичне 

значения отриманих результате, наведено вщомост! про апробащю й 

упровадження авторського доробку, що дозволяе охарактеризувати науковий 

апарат як обм!ркований та обгрунтований. У першому роздий дослщжено 

проблему до ыдготовки майбутн!х учител1в основ здоров’я до застосування 

функцюнальноУ асиметр!У мозку людини у професшнш д!яльност! у психолого- 

педагопчнш л!тератур!; достатньо ч!тко подано характеристику понять 

дослщження; докладно розглянуто стан п!дготовки майбутых учител!в основ 

здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметр!У мозку людини у



педагопчних ЗВО УкраУни. Автором за допомогою пшотажного дослщження 

встановлено наявнють проблемы формування готовност1 майбутшх учител^в 

основ здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметри мозку людини у 

професшнш д1яльностг

Уточнено сутшсть концепщУ функцюнальноУ асиметри мозку та 

можливост1 и застосування в освггньому nponeci, охарактеризовано стан 

розробленоеп проблемы шдготовки вчител1в основ здоров’я у науково- 

педагопчних дослщженнях; визначено сутшсть та структуру totobhoctI 

майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування функцюнальноУ асиметри 

мозку людини у професшнш д1яльност1.

Анализ положень концепцп функцюнальноУ асиметр1У мозку людини та 

ор1ентащя Концепцп новоУ украУнсько'У школи на особистють i дитиноцентризм 

шдтвердили важливють урахування функцюнальноУ асиметри мозку людини у 

професшнш д1яльност1 вчителя основ здоров’я та застосування и за напрямамьг. 

урахування особливостей сприйняття навчального матер1алу, яю обумовлеш 

функцюнальною спещал1защею швкуль мозку; поглиблення знань та умшь 

учшв завдяки шдбору р!зних ти тв  завдань (алгоритм1чш, творчц обернеш), 

формулювання умов задач (шзуал1зоваш, аналНичш/текстовц числовц 

параметричш); урахування моторноУ i сенсорноУ асиметр1У при розташуванш 

парт, учшв за партами; використання певного виду супроводу навчання (аудю, 

вщео, текст); розвиток шзнавально'У потреби учшв через емоцшне насичення 

навчального матер1алу; забезпечення яюсного сенсорного виховання тощо.

Анал1з практичного досвщу роботи вчител1в основ здоров’я у 

пшотажному дослщженш шдтвердили наявнють проблемы формування 

roTOBHOCTi майбутшх учшшпв основ здоров’я до застосування функцюнальноУ 

асиметр1У мозку людини у професшнш д1яльностг

На основ1 термшолопчного та структурно-лопчного анал1зу понять 

«готовн1сть», «roTOBHicTb учителя основ здоров’я», «функцюнальна асиметр1я 

мозку людини» визначено сутшсть категор1У «готовшстъ майбутшх учителгв 

основ здоров’я до застосування функцюналъног асиметри мозку людини у  

професшнш д\ялъностЬ> як штегральноУ сощально значущо'У особистюноУ



характеристики вчителя основ здоров’я, яка поеднуе цшшсш установки i 

прагнення враховувати особливост1 функцюнальноУ асиметр1У мозку суб’еюлв в 

осв1тньому процесц нейроп^ихолопчш знания та знания про експериментально 

апробоваш освггш методики латерального спрямування, умшня оргашчно i'x 

штегрувати в освггнш процес на piBHi окремоУ в i ково! групи i закладу освНи в 

цшому, навички рефлексн щодо застосування функцюнальноУ асиметрп мозку 

людини та навички саморозвитку, яю в комплекс! забезпечують ефективне 

виршення його професшних завдань.

Представлено компонента готовност1 майбутшх учител1в основ здоров’я 

до застосування функцюнальноУ асиметрп мозку людини у професшнш 

д1яльностц визначено взаемопов’язаш компонента: мотивацшний, когштивний, 

д1ялъшсний, рефлексивный.

У другому роздш  вщповщно до мети, завдань, теоретичного анал1зу i 

практичного стану дослщженоУ проблеми досвщчено розроблено модель 

пщготовки майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування функцюнальноУ 

acHMeTpii мозку людини у професшнш д1яльност1 чггко сформульоваш 

педагопчн! умови оргашзащУ такоУ niдготовки. Цшьовим призначенням моделц 

яка складаеться з трьох блоюв (методологгчно-цтьовий, практичный, 

контрольно-результативный) цшком аргументовано визнано формування 

roTOBHocTi майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування функцюнальноУ 

acHMeTpii' мозку людини у професшнш дшльность За допомогою педагопчних 

умов реал1защУ моделц яю сприятимуть формуванню готовност1 майбутшх 

учителУв основ здоров’я до означеноУ д1яльност1 i вщповщають УУ компонентам, 

автором виокремлено та охарактеризовано таю провщш: посилення мотиващУ 

застосування функцюнальноУ асиметр1У мозку людини у професшнш д1яльност1 

на основ! середовищного пщходу; удосконалення змюту пщготовки на основ! 

особисто-таяльшсного пщходу; стимулювання саморозвитку на основ! 

андрагопчного пщходу.

У третьому роздип представлено дослщно-експериментальну перев1рку 

ефективност1 модел1 пщготовки майбутшх учител1в основ здоров’я до 

застосування функцюнальноУ асиметр1У мозку людини у професшнш д1яльностц



зокрема описано модель проведения експериментального дослщження, 

докладно розкрито поетапне впровадження модел1 шдготовки майбутшх 

учител1в основ здоров’я до застосування функцюнально1 асиметрп мозку 

людини у професшнш д1яльност1 та подано перев1рку и ефективностг У межах 

експерименту спостершалась цшком доречна гнучюсть переходу вщ одного 

етапу до шшого або ix перетин, що обумовлювало тюний взаемозв’язок i 

сприяло ефективност1 впровадження модел1 шдготовки майбутшх учител1в 

основ здоров’я до застосування функционально'! асиметри мозку людини у 

професшнш д1яльностп Змют експериментально! робота на ycix етапах 

формувального експерименту репрезентовано впровадженням у процес фахово! 

шдготовки майбутшх учител1в основ здоров’я досвщчено пщбраних 

навчально-методичних матер1ал1в, спрямованих на акташзащю i'x власного 

творчого потенщалу та активне особистюно-професшне зростання. Виявлення 

piBHie roTOBHocTi майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування 

функцюнально! acHMeTpii' мозку людини за допомогою адекватно пвдбраних 

метсццв д1агностування вщповщно критер1ям дослщжувано! якость На 

контрольному еташ здшснено систематизашю, оцшювання, статистичне 

опрацювання, анал1з та узагальнення результате дослщницько! робота. 

Загальш висновки лопчно випливають 3i змюту робота, у концентрованому 

вигляд1 вщображають основш результата дослщження вщповщно до його 

завдань. У робот1 зроблеш вщповщш узагальнення й висновки, правильно 

оформлен! додатки та список використаних джерел.

Повнота викладення наукових положень, висновюв i рекомендацш 

дисертацп в опублшованих працях. Анал1з публшацш Д. В. Строшово! 

засвщчив вщповщшсть (кшьюсну i яюсну) вимогам до оприлюднення 

результате кандидатського дослщження. Зокрема, серед загально! кшькост1 

po6iT (17) у контекст! презентацй' авторських 1дей особливо вир1зняються: 6 

статей у наукових фахових виданнях Украши з педагопчних наук, 2 стаття в 

заруб1жному науковому виданш, 6 тез доповщей у матер1алах конференц1й.



Практики та рекомендацн щодо Ух можливого використання

Ми вбачаемо практичне значения дослщження передуслм, у розробленш 

та впровадженш в процес подготовки майбутшх учител1в основ здоров’я до 

застосування функцюнальноТ асиметрп мозку людини у професшнш д1яльностп 

навчально-методичний комплекс для спецкурсу «Педагопчш аспекти 

застосування функцюнальноТ асиметрп мозку людини» (робоча програма, 

матер!али лекцш, лабораторних занять, матер1али для контролю знань, завдання 

для самостшноТ роботи та виконання шдивщуальних завдань), д1брано 

методики визначення функцюнальноТ асиметрн мозку людини Оцагностика 

моторно'Т асиметрн людини, якою визначають провщну руку; д1агностики 

сенсорноТ моторно’Т асиметрн, якими визначають провщне око й вухо), 

дидактичш завдання для проходження педагопчноТ практики.

Результати дисертацшного дослщження можуть бути використаш у 

систем! професшно'Т шдготовки та перешдготовки майбутшх учител1в основ 

здоров’я та вчител1в шших предмете (бюлогй, xiMi'T, ф1зично'Т культури) у 

навчанш нормативних та вар^ативних курсив та спецкурсов, шдготовщ 

квал1ф1кац1йних (курсових, дипломних та мапстерських) po6iT.

Результати дослщження належним чином апробоваш i впроваджеш в 

освгашську практику. Зокрема, ochobhI положения i результати дисертацшно'Т 

роботи доповщались i обговорювались на 8 конференщях i семшарах р1зного 

р1вня. Впровадженням охоплено декшька perioHiB УкраТни, про що свщчать 6 

акт!в впровадження в заклади вищо'Т освгги. €  гарш перспективи для 

подальшого поширення отриманих результате дослщження в освщянську 

практику УкраТни.

Дискусшш положения та зауваження

Позитивно оцшюючи здобутки дисертантки, вважаемо за необхщне, у 

контекст! науковоТ дискусп, висловити ряд зауважень i побажань:

1. Перспективною шноващоо дисертацшноТ роботи слщ вважати 

пропозищю застосування принцип! в пщбору методiB для реал1зацп шдготовки 

майбутшх учител1в основ здоров’я до застосування функцюнальноТ асиметрп



мозку людини у професшнш д1яльност1. При цьому автор не достатньо, на наш 

погляд, придшяе увагу практичним рекомендащям щодо забезпечення 

реал1защ! принцишв на практищ.

2. У модел1 увиразнено форми, методи й засоби, але не в1зуал1зовано i'x 

зв’язки з визначеними у робот1 педагопчними умовами.

3. Також у текст! дисертацп та в автореферат! бажано б було представити 

динамку змш, що вщбулися на експериментальному еташ дослщження, за 

окремими показниками та критер1ями.

Висновок про вщповщшсть дисертацй" встановленим вимогам

Дисертац1я Стро!лово1 Дар’!' Володимирвни «П!дготовка майбутн1х 

учител1в основ здоров’я до застосування функционально! асиметрп мозку 

людини у профес!йн1й д1яльност1» е самост1йним, завершеним дослщженням, 

що заслуговуе на позитивну оцшку та вщповщае вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступешв», затвердженого Постановою 

Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 24.07.2013 р. №567(з1 зм1нами, внесеними 

згщно з Постановами КМУ за №656 вщ 19.08.2015 та за №1159 вщ 

30.12.2015 р.), а и авторка заслуговуе на присудження наукового ступеня 

кандидата педагопчних наук 3i спец1альност1 13.00.04 -  теор1я i методика 

професшно! осв1ти.

Оф1ц1йн1Й опонент:

Кандидат педагопчних наук, доцент, 

завщувач кафедри ф1зично! реабш1тац1!

Нац1онального ун1верситету «Черн1пвська пол1технша». 1 В. О. Зайцев


