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офіційного опонента на дисертацію Гальцевої Тетяни Олексіївни 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова

Дисертаційне дослідження Гальцевої Тетяни Олексіївни присвячено 

актуальній проблемі педагогічної та вікової психології -  вивченню 

психологічних засад навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти. Сьогодні у психолого-педагогічній науці акцентується 

увага на ресурсах особистості, на її самоперетворювальної активності. 

Соціальні зміни, інформатизація і технологізація суспільства вимагає від 

людини постійного особистісного й професійного саморозвитку, 

самовдосконалення, самостійності у пошуках необхідної інформації та 

готовності до самозмінювання через навчання. Водночас трансформується 

роль освіти у процесі становлення та розвитку особистості. її завданням стає 

забезпечення всезагального доступу людини не залежно від віку до різних 

форм неперервної освіти з метою нарощування і оновлення життєвих та 

професійних компетентностей. Якість індивідуального знання, уміння 

ефективно його здобувати набуває особливого значення. У зв’язку з цим 

проблема навчальної самоефективності дорослого стає актуальною у 

соціальному та науковому рівнях.

Актуальність теми додатково підтверджується зв’язком дослідження з 

науковими планами та програмами. А саме, дисертаційну роботу виконано у 

відповідності до тем наукових досліджень факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та

педагогічні аспекти» та кафедри соціальної роботи «Інституалізація 

соціально-психологічних технологій в практиці соціальної роботи».
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За результатами аналізу тексту дисертації, автореферату та публікацій 

Гальцевої Т.О. можна зробити висновок, що наукові положення, висновки і 

рекомендації є достатньо обґрунтованими. Поставлена у дослідженні мета, 

яка полягала в теоретико-методологічному обґрунтуванні концепції та 

емпіричній апробації структурно-функціональної моделі навчальної 

самоефективності дорослих, - досягнута, визначені відповідно до неї 

завдання -  вирішені.

Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі, підтверджується 

коректністю постановки наукових і практичних завдань, глибоким 

розумінням сутності проблеми, яка досліджується, комплексністю підходів 

до дослідження, глибиною теоретичних розробок, достатньо критичним 

аналізом здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців з даної тематики. 

Обґрунтованість результатів роботи підтверджується адекватним 

використанням методів дослідження.

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять фундаментальні 

положення підходів: суб’єктно-діяльнісного, системного, акмеологічного, 

психосоціального, організації навчання дорослих, теорії розвивального 

навчання, самоефективності та самодетермінації.

Достовірність та об’єктивність отриманих у дисертації результатів 

підтверджена публікаціями у наукових фахових виданнях, апробацією на 

науково-практичних конференціях, а також довідками про впровадження 

основних результатів дослідження.

Усі розроблені в дисертаційній роботі базисні теоретичні положення є 

новими і оригінальними, висновки та рекомендації, які містить робота, мають 

достатню наукову обґрунтованість та достовірність. Розглянуті в роботі 

питання викладені у чіткій послідовності і є всебічно обґрунтованими, 

висновки є логічним завершенням здійснених досліджень та узагальненням 

їх результатів. Побудова структури дисертації відповідає визначеним
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завданням і дає можливість адекватно забезпечити їх розв’язання у шести 

розділах дисертації.

Перший розділ дисертаційного дослідження «Методологічні засади 

самоефективності особистості» узагальнює та систематизує теоретико- 

методологічний аналіз феномену самоефективності особистості, визначає 

основні підходи до розкриття його змісту у працях зарубіжних та 

вітчизняних учених.

Автором зазначено, що проблема самоефективності особистості 

розглядається у різних наукових галузях (психології, педагогіці, 

менеджменті, медицині та ін.), витоки її беруть початок з філософської 

школи прагматизму. У сучасній психології феномен самоефективності чітко 

не визначений, він має термінологічне розмаїття. Гальцевою Т.О. 

проаналізовані дослідження різних видів самоефективності у залежності від 

сфери діяльності та психологічних властивостей носія, з ’ясовано, що вона є 

предиктором активності і результативності індивіда у різних сферах 

життєдіяльності та в управлінні поведінкою.

Другий розділ «Навчальна самоефективність особистості у  

контексті неперервної освіти» присвячений розгляду особливостей 

навчальної самоефективності як виду самоефективності.

Дисертантка ґрунтовно розглянула поняття «особистість як суб’єкт 

діяльності», «активність суб’єкта діяльності», «навчальна діяльність», 

«суб’єкт навчальної діяльності», «ефективність навчального процесу», 

«ефективність суб’єкта навчальної діяльності». Автор визначила, що 

«навчальна самоефективність суб’єкта навчання» -  це конструкт 

самосвідомості, який характеризує внутрішню готовність індивіда до 

активних навчальних дій стосовно освоєння нового змісту діяльності або 

самовдосконалення набутих компетентностей.

Гальцева Т. О. акцентувала увагу на тому, що в навчальній 

самоефективності проявляється суб’єктна сутність індивіда, його потреба у 

самоактивності. Цікавою є авторська модель навчальної самоефективності



суб’єкта навчання, яка дозволяє отримати уявлення про сутність та основні 

складові досліджуваного феномена. Дослідниця також визначила функції, 

умови розвитку, вікові етапи становлення та обґрунтувала систему чинників, 

що їх детермінують.

Дисертанткою визначено роль напрямів неперервної освіти 

(формальної, неформальної, інформальної) у розвитку навчальної 

самоефективності особистості.

Третій розділ «Навчальна самоефективність дорослого як суб’єкта 

неперервної освіти» виокремлює та систематизує особливості навчальної 

самоефективності дорослого.

Автором показано особливості когнітивного розвитку дорослого у різні 

вікові періоди, з’ясовано чинники, що детермінують потребу дорослих у 

навчанні та психологічні бар'єри, які призводять до відчуження від нового 

знання і досвіду. Дослідниця виділили категорій дорослих (студенти, 

педагоги, працівники підприємств та бізнес-структур, безробітні, літні люди), 

які найчастіше включені до системи неперервної освіти й увійшли у 

дослідницьку вибірку. Гальцева Т. О. припускає, що навчальна 

самоефективність виникає тоді, коли дорослий, як суб’єкт, усвідомлює 

необхідність розв’язання життєвих або професійних задач за допомогою 

навчання. Безперечною заслугою є визначені автором навчальні 

компетентності дорослого, що сприяють розвитку навчальної 

самоефективності, застосування яких у навчанні допомагає досягти 

бажаного результату.

Четвертий розділ «Вивчення структурних компонентів навчальної 

самоефективності дорослих» представляє загальну стратегію, завдання, 

принципи, етапи емпіричного дослідження, доцільність використання 

методичного інструментарію, результати порівняльного аналізу компонентів 

навчальної самоефективності визначених категорій дорослих.

За результатами порівняльного аналізу зроблено такі основні висновки: 

у дорослих переважають професійні та прагматичні смисли навчання;



типовими психологічними бар’єрами, що впливають на навчальну 

самоефективність дорослих є мотиваційні, інтелектуальні, поведінкові, 

емоційні та вікові; освітні події планує лише частина дорослих в залежності 

від індивідуальних властивостей особистості, вимог професійної діяльності й 

життєвої ситуації та ін.

ІГ ятий розділ «Оцінка рівнів розвитку навчальної самоефективності 

різних категорій дорослих» присвячений розробці та психометричній 

перевірці авторського опитувальника, за допомогою якого здійснюється 

кількісне вимірювання навчальної самоефективності дорослих.

Гальцевою Т.О. представлені результати діагностики рівня розвитку 

досліджуваного феномену та його компонентів, побудовано профілі 

навчальної самоефективності різних категорій дорослих. Особливої уваги 

заслуговують встановлені автором статистично значущі кореляційні зв’язки 

між показниками навчальної самоефективності дорослого та мотивації успіху 

(або запобігання невдачі), відчуттям впевненості у собі, соціальної 

сміливості, ініціативи у соціальних контактах, самоорганізації діяльності та 

виявлені вікові відмінності за шкалами опитувальника у трьох вікових групах 

дорослих: І (25 -  34 років), II ( 35 -  59 років), III (60 -  76 років).

Отже, проведене дисертанткою емпіричне дослідження здійснене на 

високому науковому рівні, репрезентативна вибірка, валідні методи 

дозволили перевірити та підтвердити висунуті автором гіпотези.

У шостому розділі «Розвиток навчальної самоефективності дорослих, 

оцінка ефективності психологічної моделі та розвивальних програм» 

розкрито мету, завдання та організація формувального етапу дослідження. 

Окремої уваги заслуговує авторська технологія розвитку навчальної 

самоефективності дорослих, що включає навчальні спецкурси та тренінги 

(семінар-тренінги) для кожної категорії дорослих. Також заслуговує 

схвалення використання інноваційних методів і форм роботи з розвитку 

навчальної самоефективності та рекомендації для педагогів, що здійснюють 

навчання дорослих.



У цілому, представлені результати експериментального впровадження 

психолого-педагогічної моделі розвитку навчальної самоефективності 

засвідчили її ефективність для кожної досліджуваної категорії дорослих.

Висновки до кожного розділу дисертації та загальні висновки логічно 

та повно представляють результати теоретико-експериментального 

дослідження, відповідають поставленим меті та завданням роботи.

У процесі дослідження автором отримані наукові результати, які 

полягають у розробці теоретичних, методологічних і методичних положень, 

спрямованих на розвиток навчальної самоефективності дорослих.

Аналіз дисертації та автореферату Гальцевої Т.О. дозволив встановити 

ряд наукових результатів, що особливо вирізняються науковою новизною, 

теоретичним, методологічним та прикладним значенням й винесені на 

захист.

Представлена дисертація є самостійним науковим дослідженням, 

спрямованим на вирішення важливої науково-методологічної проблеми -  

обгрунтування концепції навчальної самоефективності дорослих.

Авторкою чітко обґрунтовані основні наукові положення й 

методологічні позиції дослідження, визначені його об’єкт, предмет, мета та 

завдання. Оцінюючи науковий доробок автора, зазначимо, що робота 

характеризується ґрунтовністю постановки наукової проблеми, що сприяє 

створенню нового концептуального підходу до розуміння сутності феномену 

навчальної самоефективності особистості.

Найважливішим науковим результатом дисертаційного дослідження, на 

наш погляд, є. цілісний, методологічно виважений підхід до дослідження, 

реалізований у побудованій автором психолого-педагогічній моделі розвитку 

навчальної самоефективності дорослого.

Наукова новизна роботи простежується як у постановці самої 

проблеми, так й у способі її вирішення. Насамперед, це стосується розробки 

структурно-функціональної моделі навчальної самоефективності дорослого 

та визначенні психологічних механізмів рефлексії та самоідентифікацїї



особистості як суб’єкта навчання, що забезпечує утворення конструкту. 

Отримані теоретичні та експериментальні данні дали можливість розробити 

технологію підвищення навчальної самоефективності дорослих як у закладах 

вищої освіти, післядипломній освіті, університетах третього віку, так й у 

державних центрах зайнятості, навчальних бізнес-центрах.

Практична значущість роботи полягає у можливості використання 

результатів дослідження у психодіагностичній, консультативній, навчальній 

діяльності дорослих, а також при викладанні навчальних дисциплін: «Вступ 

до спеціальності», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», 

«Психологія особистості», «Психологія управління», «Психологія успіху», 

«Психологія мотивації», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна 

майстерність» та ін.

Основні результати і положення дисертації пройшли апробацію на 12 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, були 

прийняті до впровадження у навчальний процес університетів, закладів 

неперервної та післядипломної освіти, у навчальні програми організацій та 

компаній, університету третього віку.

У 45 публікаціях автора із достатньою повнотою викладені результати 

дослідження. Зокрема, у 20 фахових та наукометричних статтях представлені 

основні положення роботи, що виносяться на захист.

Автореферат дисертації адекватно та повно відображає результати 

дисертаційного дослідження, написаний і оформлений із дотриманням усіх 

вимог. Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та змістом 

публікацій Т. О. Гальцевої дає можливість стверджувати, що виконана 

робота є вагомим внеском у вивчення психологічних аспектів навчальної 

самоефективності дорослих.

Отже, на підставі аналізу тексту дисертаційної роботи, автореферату та 

публікацій, можна констатувати досягнення автором загальної мети 

дослідження, реалізацію поставлених завдань.
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Високо оцінюючи рівень проведеного теоретико-експериментального 

дослідження, разом із тим, вважаємо за необхідне висловити деякі 

побажання і зауваження:

1. У першому розділі дисертації занадто деталізовано подаються різні 

визначення поняття «самоефективність», що певним чином 

переобтяжує сприйняття тексту. Дисертанту доцільно було б спочатку 

наочно (у таблиці) представити їх систематизацію, а вже потім 

обґрунтувати, чому, на її погляд, ці визначення не розкривають 

повністю сутність досліджуваного феномену.

2. У другому розділі (стор. 136) зазначається, що становлення навчальної 

самоефективності особистості проходить вікові періоди: дошкільний, 

молодший шкільний, підлітковий та юнацький, а розвиток навчальної 

самоефективності відбувається у дорослому віці в процесі 

професіогенезу та післяпрофесійного життя. Таке трактування 

потребує більш чіткого уточнення понять «становлення» та 

«розвиток».

3. У третьому розділі (стор. 136) констатовано, що процес навчання 

дорослих утруднений невирішеними «протиріччями», «труднощами», 

«бар’єрами». Доцільно детальніше розкрити ці поняття та їх 

співвідношення (взаємозв’язок).

4. У четвертому розділі ретельно представлена вибірка досліджуваних, 

яка є достатньо репрезентативною. Значиму частину вибірки складають 

вчителі (104 особи). Слід обґрунтувати вибір саме цієї категорії 

досліджуваних, адже педагогічна професія має свою складну 

специфіку, яка часто супроводжується професійним вигоранням (на 

стор. 236).

5. Автор достатньо обґрунтовано розкриває зміст та особливості 

психолого-педагогічних умов розвитку навчальної самоефективності 

відповідно до категорії дорослих (студентів заочників, педагогів, 

працівників бізнесу, безробітних). Було б доцільно ретельніше



розкрити і специфіку психологічного супроводу відповідно до 

зазначених категорій дорослих.

Втім наявні у роботі недоліки принципово не знижують якості 

дисертаційного дослідження, яке є актуальним завершеним самостійним 

науковим дослідженням.

В цілому, дисертаційна робота є завершеним дослідженням, виконаним 

на високому науковому рівні, отримані результати відрізняються новизною і 

мають значну теоретичну і практичну цінність. Сукупність одержаних 

результатів забезпечує вирішення важливого науково-практичного завдання 

-  теоретико-методологічного обґрунтування концепції навчальної 

самоефективності дорослих та відповідає паспорту спеціальності 19.00.07 -  

педагогічна та вікова психологія.

Усе вищесказане дає підстави стверджувати, що дисертація Гальцевої 

Тетяни Олексіївни «Психологічні засади навчальної самоефективності 

дорослих в умовах неперервної освіти» за своїм науково-теоретичним 

рівнем, науковою новизною та практичною значущістю у постановці та 

вирішенні досліджуваних проблем відповідає вимогам п.10, п.12 та п.13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від

30.12.2015р.), які висуваються до докторських дисертацій, а її автор Гальцева 

Тетяна Олексіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова 

психологія.

Офіційний опонент: 
доктор психологічних наук, професор 
Мукачівського Т. Д. Щербан

Підпис Щербан Т 
вчений секретар О. О. Королович

впаі № "ІЖТ&Т* у" ~ "”~1
ґ щ і ' і  діловодства та архіву 

національного університету 
Тараса Шевченка „ _
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Гальцевої Тетяни Олексіївни 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова

психологія

Сучасна людина має ефективно розв’язувати завдання, що виникають у 

професійній діяльності та повсякденному житті. Важливу роль в організації 

діяльності для успішного досягнення бажаних результатів відіграє 

самоефективність. В останні роки вивченню феномену самоефективності 

присвячена значна кількість психологічних на педагогічних досліджень, 

проте, здебільшого вони стосуються майбутніх фахівців. Проблема впливу 

навчальної самоефективності на освітню діяльність дорослих є мало 

досліджуваним питанням і має безперечну значимість.

В той же час, динаміка соціально-економічних процесів, високий темп 

зміни технологій виробництва, постійне оновлення інформації у суспільстві 

породжують у дорослих потребу в неперервній освіті. Вона виступає сферою, 

де має розкриватися особистісний потенціал людини, її здатність бути 

повноцінним суб’єктом пізнавальної діяльності. Саме тому, готовність 

дорослого визначати власні навчальні цілі, усвідомлювати пізнавальні 

можливості, активно включатися у освітній процес, прагнути високих 

навчальних результатів є особливо важливим у сучасних реаліях. Все це 

свідчить про актуальність обраної дисертантом теми дослідження 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти».

Дисертаційна робота має логічно вибудувану структуру. Чітко 

визначено актуальність, об’єкт, предмет та завдання дослідження, що сприяло 

реалізації мети роботи, яка полягала у теоретико-методологічному

і

ВХЩ, № З Л 6 * у 7 * "
ВІД “

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка'



обґрунтуванні концепції та емпіричній апробації структурно-функціональної 

моделі навчальної самоефективності дорослих.

Надійність результатів дослідження забезпечена репрезентативністю 

вибірки та застосуванням методів математичної статистики.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше: обґрунтовано 

теоретичні та методологічні засади навчальної самоефективності дорослого, 

розкрито її роль у навчальній успішності дорослого; обґрунтовано структурно- 

функціональну модель конструкту; визначено систему чинників, які на його 

впливають; розроблено та стандартизовано психодігностичний 

інструментарій для дослідження структури та рівнів навчальної 

самоефективності дорослого; показано наявність стійких особливостей 

структури досліджуваного феномену у п’яти категорій дорослих, які 

найчастіше включені до системи неперервної освіти; розроблено та 

апробовано психолого-педагогічну технологію розвитку навчальної 

самоефективності дорослих.

Результати дисертаційної роботи рекомендовано впровадити у практику 

підготовки: студентів закладів вищої освіти при викладанні навчальних 

дисциплін «Вступ до спеціальності», «Вікова психологія», «Педагогічна 

психологія», «Психологія особистості», «Психологія управління», 

«Психологія успіху», «Психологія мотивації», «Основи педагогічної 

діяльності та педагогічна майстерність»; безробітних державних центрів 

зайнятості; слухачів Університетів третього віку; педагогів, що проходять 

навчання в академіях неперервної освіти, інститутах післядипломної освіти та 

працівників, що підвищують кваліфікацію у навчальних центрах бізнес- 

організацій.

Структура дисертації включає вступ, шість розділів, висновки та список 

використаних джерел і додатки. Основний обсяг роботи складає 487 сторінок. 

Основний зміст викладено на 385 сторінках.

Вагомим внеском дисертанта у вивченні досліджуваної проблеми з 

методологічної точки зору є комплексний та системний підхід опрацювання



питання самоефективності у сучасній психологічній науці, про що свідчать 

матеріали першого розділу дисертаційної роботи «Методологічні засади 

самоефективності особистості». Здійснений аналіз наукової літератури 

переконливо доводить, що сьогодні феномен самоефективності у сучасній 

психології чітко не визначений, він має термінологічне розмаїття та потребує 

уточнення.

Встановлено, що самоефективність трактують як: конструкт очікування, 

особистісна властивість, інтегральна характеристика самосвідомості, 

когнітивна самооцінка власних здібностей, процес самопереконання, 

комплекс індивідуально-психологічних особливостей, метаякість, 

невичерпний ресурс особистості, новий тип мислення, система ментальних 

репрезентацій, когнітивний диспозиційний ресурс тощо.

Системний аналіз існуючих трактувань самоефективності сприяв 

усвідомленню, що здебільшого її визначають як конструкт очікування, 

переконання, впевненості у здатності людини реалізовувати поведінку, 

необхідну для продуктивної діяльності.

У другому розділі «Навчальна самоефективність особистості у  

контексті неперервної освіти» розглянуто особливості навчальної 

самоефективності як виду самоефективності. Показано, що навчальна 

самоефективність -  це феномен, у якому проявляється суб’єктна сутність 

індивіда, його потреба у самоактивності. Безперечною заслугою автора є 

розробка структурно-функціональної моделі навчальної самоефективності 

суб’єкту навчання та визначення умов розвитку навчальної самоефективності 

особистості серед яких: попередній навчальний досвід, навчання на досвіді 

успішних соціальних моделей через соціальне порівняння, соціальна 

підтримка і зворотній зв'язок з тим, хто навчає та емоційна саморегуляція.

Найважливішою умовою розвитку навчальної самоефективності, на 

думку Гальцевою Т.О., є включення особистості у різні форми неперервної 

освіти.
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У третьому розділі «Навчальна самоефективність дорослого як 

суб’єкта неперервної освіти» показано особливості навчальної 

самоефективності дорослих, визначено чинники, що її детермінують, та 

психологічні бар’єри, що утруднюють процес ефективного навчання та 

розвитку. Показано відмінності навчальної самоефективності дорослого від 

навчальної самоефективності дитини.

Автором виділені категорії дорослих, які склали вибірку дослідження 

(студенти-заочники, педагоги, працівники, безробітні, слухачі університету 

третього віку) та надана їх соціально-психологічна характеристика.

У четвертому розділі «Вивчення структурних компонентів навчальної 

самоефективності дорослих» дисертанткою представлено програму 

експериментального дослідження та наведено його процедурно-методичне 

забезпечення.

У процесі дослідження Гальцевою Т.О. виявлено: життєві смисли 

навчання дорослих, структуру самооцінки їх навчальної успішності, наявність 

успішного навчального досвіду, психологічні інструменти самомотивації, 

уміння орієнтуватися в освітньому просторі, готовність визначати цілі 

саморозвитку, особливості рефлексії навчальних досягнень, а також роль 

освітніх подій у психологічному часі особистості.

У п’ятому розділі «Оцінка рівнів розвитку навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих» визначено рівень розвитку 

навчальної самоефективності різних категорій дорослих. Для цього 

розроблено і здійснено психометричну перевірку авторського опитувальника 

«Навчальна самоефективність дорослого». Встановлено вплив віку на 

показники навчальної самоефективності дорослого. Уточнено структурно- 

функціональну модель конструкту та побудовано профілі навчальної 

самоефективності. Доведено необхідність розробки низки заходів щодо 

підвищення рівня навчальної самоефективності спеціальними психолого- 

педагогічними заходами.
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У шостому розділі «Розвиток навчальної само ефективності дорослих, 

оцінка ефективності психологічної моделі та розвивальних програм» автором 

були використані результати теоретико-емпіричного дослідження для 

створення психолого-педагогічної моделі розвитку навчальної 

самоефективності дорослих.

Дисертанткою обґрунтовано підходи та принципи, на яких побудована 

модель. Зазначено, що розвиток навчальної самоефективності дорослих 

відбувається за наступних, психолого-педагогічних умов: індивідуалізації 

навчального процесу; створення атмосфери взаємоповаги, довіри між 

учасниками навчального процесу; свободи вибору змісту освіти, форм та 

методів навчання; актуалізації потреби дорослих в ефективному управлінні 

власною освітою; застосування методів і технік розвитку особистості, серед 

яких найбільш дієвими є тренінги, активні та інтерактивні психологічні 

вправи.

Показано, що психолого-педагогічна модель розвитку навчальної 

самоефективності дорослого складається з комплексу взаємопов’язаних 

заходів, що проводяться з дорослими та педагогами, які навчають дорослих. 

Результати формувального експерименту доводять ефективність 

запропонованої моделі.

У висновках представлено узагальнені результати дисертаційного 

дослідження. Вони є об’єктивними, чіткими, аргументованими, 

систематизованими, вичерпними, що свідчить про високу кваліфікацію 

автора.

Автореферат повністю розкриває зміст дисертаційної роботи. Основні 

результати дисертаційного дослідження відображено у 45 публікаціях 

Т. О. Гальцевої, в тому числі у 2 монографіях (одній одноосібній), 20 

одноосібних статтях у наукових фахових виданнях України та виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз. Обсяг друкованих робіт, а 

також їхня кількість відповідають вимогам МОН України щодо публікацій 

основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.



Дисертаційна робота структурована до відповідних норм, матеріал 

викладено з дотриманням єдиної логічної системи. У дисертації наукові 

положення, висновки і рекомендації є обґрунтованими.

Загалом відгук на дисертаційну роботу Гальцевої Тетяни Олексіївни 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти» є позитивним. Водночас, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження та побажання:

1. У дисертації автор вивчає навчальну самоефективність дорослих в 

умовах формальної і неформальної освіти. Варто було б, на наш погляд, 

дослідити також особливості навчальної самоефективності в умовах 

інформальної освіти.

2. У другому розділі запропонована структурно-функціональна модель 

навчальної самоефективності дорослого (с. 90), що має такі компоненти: 

смисловий, оціночний, мотиваційний, цільовий, прогностичний. Бажано 

було б на нашу думку, обґрунтувати, чому емоційний компонент залишився 

поза увагою автора.

3. На етапі підготовки емпіричного дослідження (розділ четвертий) під 

час визначення вибірки доцільним було б, на наш погляд, у педагогів та 

працівників бізнес-структур виділити групи за професійним стажем роботи та 

дослідити чи впливає він на розвиток навчальної самоефективності.

4. На (с. 314) подані показники навчальної самоефективності дорослих: 

ціннісно-смислове ставлення до навчання; впевненість у власній навчальній 

здатності; мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні; прогностично- 

рефлексивна здатність до навчання; персональна відповідальність за навчання 

та розвиток. На наш погляд, це є критерії навчальної самоефективності 

дорослих, а не показники.

Вищевказані зауваження та побажання ніяким чином не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації.

У підсумку, можна стверджувати, що дисертаційна робота Гальцевої 

Тетяни Олексіївни поза сумнівом є завершеною актуальною та своєчасною,



відрізняється науковою новизною, теоретичною та практичною значущістю, 

отримані результати є обґрунтованими і достовірними. Представлені наукові 

положення достатньо обґрунтовані, логічно аргументовані, вони є вагомим 

науковим внеском у розвиток педагогічної та вікової психології.

Дисертаційна робота «Психологічні засади навчальної 

самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти» за своїм науково- 

теоретичним рівнем, науковою новизною та практичною значущістю у 

постановці та вирішенні досліджуваних проблем відповідає вимогам п. 10, 

п. 12 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та 

№ 1159 від 30.12.2015 р.), які висуваються до докторських дисертацій, а її 

автор -  Гальцева Тетяна Олексіївна заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та 

вікова психологія.

Офіційний опонент: 

доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри психології 

управління Центрального інституту 

післядипломної освіти Університету 

менеджменту освіти НАПН України О. О. Горова
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ВІДГУК

офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Михальчук
Наталії Олександрівни на дисертацію Гальцевої Тетяни Олексіївни 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 
неперервної освіти», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

Дисертаційне дослідження Гальцевої Т.О. присвячено актуальній 

проблемі педагогічної та вікової психології -  вивчення психологічних засад 

навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти. 

Актуальність дослідження Гальцевої Т.О. зумовлена необхідністю підвищення 

резервних можливостей дорослих людей в ефективному самонавчанні, 

перенавчанні впродовж життя. У сучасному світі швидкий темп зростання 

обсягу інформації, тиражування і передача її за допомогою технологічних 

засобів вступає у суперечність з наявними навчальними компетентностями 

дорослого та його вмінням ефективно орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Це протиріччя спрямовує науку на пошуки шляхів максимального 

розвитку здатності людини до самоосвіти та самовдосконалення. Саме тому на 

перший план виходить проблема «навчання впродовж життя» як необхідна 

умова самореалізації та самоздійснення особистості. Тому тема дисертації 

«Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах 

неперервної освіти» є актуальною і своєчасною.

Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та змістом публікацій 

Т.О. Гальцевої дає можливість стверджувати, що виконана робота має вагомий 

внесок у розуміння змісту та структури навчальної самоефективності 

особистості. Отримані результати мають важливе теоретичне та практичне 

значення для підвищення навчальної успішності та професіоналізму дорослого.

Науково-категоріальний апарат дисертації Гальцевої Т.О. 

характеризується коректним визначенням об’єкту, предмету, мети, завдань 

дослідження. Сформульовані завдання підпорядковані меті, засвідчують

і
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логічність та послідовність основних етапів дослідження. Методи дослідження 

відповідають критеріям валідності і надійності.

Робота містить вступ, 6 розділів, висновки, список використаних джерел 

та 10 додатків. Дисертаційна робота виконана відповідно до тем наукових 

досліджень факультету психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та кафедри соціальної роботи.

У першому розділі здійснено теоретико-методологічний аналіз феномену 

самоефективності особистості, визначено основні підходи до його вивчення у 

працях зарубіжних та вітчизняних учених. Представлено тлумачення поняття 

«самоефективність» у сучасній психологічній науці. Розглянуто 

самоефективність особистості у структурі інших психологічних явищ та її види 

залежно від сфери діяльності та психологічних властивостей індивіда. 

Дисертанткою зроблено спробу експлікувати місце та роль самоефективності у 

структурі самосвідомості особистості.

У другому розділі розкрито особливості навчальної самоефективності як 

виду самоефективності та обґрунтовано її концептуальні основи.

Безперечною заслугою автора є розроблена структурно-функціональна 

модель навчальної самоефективності дорослого, що містить компоненти: 

ціннісно-смисловий, самооцінний, мотиваційно-цільовий, прогностично- 

рефлексивний, компонент персональної відповідальності за навчання та 

розвиток. Встановлено психологічні механізми, що забезпечують утворення 

конструкту самоефективності і дозволяють особистості оптимально 

функціонувати в нових навчальних ситуаціях. Визначено функції, обґрунтовані 

соціальні та психологічні чинники, що детермінують навчальну 

самоефективність дорослого. З’ясовано умови розвитку та етапи становлення 

досліджуваного феномену.

Заслуговує на увагу виділені автором два види навчальної 

самоефективності дорослого: 1) в опануванні принципово нового (практик, 

сфер діяльності, знань); 2) у підвищенні майстерності (самовдосконаленні), 

наявних практичних знань і вмінь.



Третій розділ є логічним продовження перших двох розділів, у якому 

показано, що навчальна самоефективність дорослого залежить від специфіки 

певного вікового періоду. Показано роль освіти дорослих у задоволенні 

пізнавальних потреб особистості. Визначені психологічні бар’єри (упереджені 

судження, психологічні кризи, стагнації розвитку, професійні деформації 

тощо), що ускладнюють процес навчання дорослих і призводять до відчуження 

від нового знання і досвіду. З’ясовано особливості навчальної 

самоефективності дорослого як суб’єкту навчання.

Автором здійснений аналіз впливу самоефективності на різні категорії 

дорослих. Визначено компетентності, у яких виявляється навчальна 

самоефективність дорослого.

У четвертому розділі розкрито мету, завдання, принципи, етапи, 

процедурно-методичне забезпечення емпіричного дослідження навчальної 

самоефективності дорослих. Розроблено систему методів дослідження. 

Представлено результати порівняльного аналізу компонентів навчальної 

самоефективності, окреслено спільні риси та відмінності у різних категорій 

дорослих.

За результатами дослідження зроблено висновок, що потреба дорослих у 

навчанні і саморозвитку є не постійною, залежить від індивідуальних 

особливостей, вимог професійної діяльності, життєвої ситуації.

У п ’ятому розділі з ’ясовано рівень розвитку навчальної 

самоефективності дорослих, побудовано профілі навчальної самоефективності 

різних категорій дорослих. У процесі емпіричного дослідження встановлено 

статистично значущі зв’язки між загальною навчальною самоефективністю 

дорослого та мотивацією успіху (або запобігання невдачі), відчуттям 

впевненості у собі, соціальної сміливості, ініціативи у соціальних контактах, 

самоорганізації діяльності.

З ’ясовано п’ять профілів груп дорослих за показниками навчальної 

самоефективності, які мають умовні назви: «відповідальні-нерефлексивні», 

«відповідальні-невмотивовані», «впевнені -  сумніваються у цінності навчання».



«відповідальні -  уникають довготривалого навчання», «аматорське 

непрагматичне ставлення до навчання».

У шостому розділі описано психолого-педагогічну модель розвитку 

навчальної самоефективності дорослого та тренінгові програми, здійснено 

кількісний та якісний аналіз отриманих результатів щодо ефективності 

впровадження розробленої моделі та тренінгових програм.

Результати формувального експерименту свідчать про доцільність 

впровадження моделі у практику організації навчальної діяльності дорослих. 

Цікавими є рекомендації для педагогів, що здійснюють навчання дорослих.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

уперше: обґрунтовано теоретичні та методологічні основи навчальної

самоефективності дорослого як конструкту самосвідомості, розкрито його роль 

у навчальній успішності дорослого та особливості функціонування у різних 

категорій дорослих; розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну 

модель навчальної самоефективності дорослого; визначено психологічні 

особливості навчальної діяльності дорослих; доведено, що навчальна 

самоефективність дорослих є стійким конструктом самосвідомості, в якому 

відображується рефлексивне уявлення особи про власну спроможність до 

самозмінювання через навчання; визначено систему соціальних та 

психологічних чинників, які впливають на якість самоефективності; розроблено 

та стандартизовано психодігностичний інструментарій для дослідження 

структури та рівнів навчальної самоефективності дорослого; розроблено та 

апробовано психолого-педагогічну технологію розвитку навчальної 

самоефективності різних категорій дорослих.

За результатами дисертаційного дослідження підготовлено 45 публікацій, 

з них: 2 монографії (1 -  одноосібна, 1 -  колективна), 20 статей у наукових 

фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України (5 з 

яких входять до міжнародних наукометричних баз), 13 статей і 12 тез у 

збірниках матеріалів конференцій та інших виданнях.
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Висновки дисертаційного дослідження відображають головні результати 

дисертаційного дослідження та свідчать про досягнення мети та розв’язання 

завдань.

Все вищезазначене дає вагомі підстави стверджувати, що дослідження 

Т. О. Гальцевої має наукову новизну, теоретичну та практичну значущість 

щодо досліджуваної проблеми.

Аналіз дисертаційної роботи також дає підстави стверджувати, що автор 

продемонструвала самостійність висококваліфікованого вченого, який здатний 

формулювати і оригінальним способом вирішувати важливі наукові проблеми, 

забезпечити вірогідність та валідність отриманих результатів, визначити 

перспективи подальших наукових пошуків, нові напрями досліджень 

фундаментального і прикладного характеру.

Зміст положень автореферату є ідентичним основним положенням 

дисертації, і його оформлення відповідає усім вимогам до авторефератів 

докторських дисертацій.

Загалом, оцінюючи позитивно дисертаційне дослідження Т.О. Гальцевої, 

вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження і побажання:

1. На с. 74 дисертації Гальцева Тетяна Олексіївна пропонує модель 

самоефективності у суб’єктивному просторі особистості (рис. 1.6). Одним із 

компонентів самоефективності визначено «впевненість у власній здатності». 

При цьому, на цій же сторінці роботи здобувач зазначає, що «самоефективність 

особистості -  це феномен самосвідомості особистості, який відображує 

суб’єктивне уявлення індивіда про власну здатність результативно виконувати 

діяльність». При цьому перше та друге твердження дещо протирічать одне 

одному, адже у першому випадку йдеться про окрему здатність особистості, 

тоді як у другому -  про особистісне утворення -  її самосвідомість. Знову ж 

таки, якщо говорити про самосвідомість, то слід окреслити, яке місце має 

самоефективність у даному складному феномені.

2. На с. 75 дисертації (рис 1.8) та на с. 10 автореферату (рис. 1) Тетяна 

Олексіївна пропонує «Модель самоефективності у структурі самосвідомості



особистості». Йдеться про те, що у структурі самосвідомості самоефективність 

(тобто Я-ефективне) визначається зв’язками з: Я-минулим через уявлення про 

минулі успіхи та досвід; Я-актуальним через уявлення про наявні власні 

психічні особливості; Я-майбутнім через прагнення до самозмінення, 

самовдосконалення. При цьому Я-минуле та Я-актуальне визначаються лише як 

«наявні здібності та компетентності». На нашу думку, якщо пропонувати 

«Модель самоефективності у структурі самосвідомості особистості» саме у 

зв’язку із компонентами особистісно та професійно значущого досвіду, то слід 

було би детально проаналізувати роботи О.М. Лактіонова, і тоді зведення Я- 

минулого та Я-актуального лише до здібностей та навіть до компетентностей 

втратило би свій сенс.

3. У п. 2.1 дисертації йдеться про категоріальне визначення поняття 

«навчальна самоефективність суб’єкта навчальної діяльності». Дисертант 

справедливо зазначає, що «феномен навчальної самоефективності суб’єкта 

навчання відрізняється від самоефективності особистості в інших сферах 

життєдіяльності. Щоб виокремити специфічні особливості навчальної 

самоефективності, Тетяною Олексіївною розглянуто близькі з нею поняття: 

«особистість як суб’єкт діяльності», «активність суб’єкта діяльності», 

«навчальна діяльність», «суб’єкт навчальної діяльності», «ефективність 

навчального процесу», «ефективність суб’єкта навчальної діяльності». При 

цьому, на жаль, ані в даному параграфі роботи, ані в подальших підрозділах 

дисертації не згадано про феномен навчальної самоефективності суб’єкта 

навчання в парадигмі раціогуманістичної психології Г.О.Балла, а саме такий 

теоретичний аналіз ідей цього вченого не лише б збагатив би дисертаційне 

дослідження, а й дозволив би вийти до парадигми фасилітативної навчальної 

діяльності та актуалізації самоефективності суб’єкта завдяки фасилітативним 

механізмам впливу педагога на студента тощо.

4. На с. 87 дисертації Гальцевою Тетяною Олексіївною зазначається, що 

поняття «навчальна самоефективність суб’єкта навчання» («навчальна 

самоефективність особистості») розглядається як феномен самосвідомості



особистості, що характеризує внутрішню готовність індивіда до активних 

навчальних дій стосовно опанування нового змісту діяльності або 

самовдосконалення набутих компетентностей (навчальних, професійних). 

Знову ж таки, якщо говорити про самоефективність особистості у контексті 

формування самосвідомості, то, передусім, має йтися про актуалізацію 

ймовірнісної пресупозиції особистості як особливої когнітивної парадигми, 

ймовірнісно можливої, спільний фонд знань учасників спілкування про світ, 

його організацію, місце людини в ньому. Має також йтися про спільний досвід, 

спільний тезаурус, відомі для суб’єктів навчальної взаємодії відомості про 

певне явище, подію, стан речей тощо. І, врешті-решт, також нівелюється 

ймовірнісна зона перетину когнітивних та метакогнітивних просторів учасників 

навчальної діяльності, яка актуалізується (звужується або розширюється) у 

процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

5. На с. 92 Гальцевою Тетяною Олексіївною запропоновано структурно- 

функціональну модель навчальної самоефективності дорослого (рис. 2.1); дану 

модель також представлено на с. 12 автореферату. Серед компонентів моделі 

належне місце відводиться смисловому, оціночному, мотиваційному, цільовому 

та прогностичному компонентам. При цьому сама здобувач наголошує, що 

«категорія цінностей є центральною у структурі суб’єкту навчання. Цінності є 

іманентними регуляторами діяльності, джерелом мотивації індивіда, мають 

об’єктивну і суб’єктивну природу, формують світогляд, життєву позицію, 

впливають на стан готовності суб’єкта діяти певним чином» (с. 96 дисертації). 

Проте, аксіологічний компонент, на жаль, не було виокремлено в даній 

структурно-функціональній моделі навчальної самоефективності дорослого.

6. В дисертації мають місце стилістичні огріхи, зокрема, неодноразово 

речення починаються з прізвища автора, адже такий стиль наукових текстів не є 

прийнятним як в цілому, так і зокрема щодо дисертаційних праць. Також 

переклад англійської анотації слід було би зробити більш ретельно, 

намагаючись не перекласти текст «формально», а наблизити переклад до носія
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мови, з метою уникнення конфлікту інтерпретацій, що фасилітує розуміння 

сенсу наукового тексту в його іманентному значенні.

Проте зазначені вище зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертаційного дослідження Гальцевої Т.О. і не знижують його наукову 

і практичну цінність.

Дисертаційне дослідження Гальцевої Т.О. відповідає паспорту 

спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що дисертація 

Гальцевої Тетяни Олексіївни «Психологічні засади навчальної 

самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти» за своїм науково- 

теоретичним рівнем, науковою новизною та практичною значущістю у 

постановці та вирішенні досліджуваних проблем відповідає вимогам п. 10, п. 12 

та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 

30.12.2015 р.), які висуваються до докторських дисертацій, а її автор Гальцева 

Тетяна Олексіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова 

психологія.
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