
ВІДГУК 

офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора 

Богданової Інни Михайлівни про дисертацію та автореферат Гончаренко 

Татьяни Євгенівни «Педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті», подану  

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 

Актуальність дослідження. Актуальність дисертаційного 

дослідження обумовлена низкою факторів, які впливають на підготовку 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, а саме: 

глобальні зміни ринку праці у відповідності з посиленням ролі в Україні  

інформаційної революції, бурхливий розвиток ІТ – технологій, інтеграція 

Укараїни до європейского освітнього простору, більш високі вимоги 

роботодавців до рівня знань фахівців у галузі IT-індустрії взагалі та до 

інженерів-програмістів зокрема. Проведений дисертанткою аналіз 

професійних і освітніх стандартів, нормативно-правових документів, 

наукових досліджень дозволив з’ясувати визначальну роль підготовки 

інженерів-програмістів, професійна діяльність яких безпосередньо впливає як 

на розвиток ІТ-сфери так і на розвиток економіки та всього суспільтва 

загалом, тим паче що в Україні та в багатьох європейських країнах 

спостерігається дифіцит кваліфікованих фахівців означеної сфери. Відтак, 

ефективному розв’язанню проблеми сприяє удосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців ІТ - сфери, яка потребує постійної уваги з 

боку закладів вищої освіти до створення відповідних педагогічних умов та 

оновлення змісту, методів і засобів навчання.  

 Своєчасність і важливість наукової роботи посилюється ще й 

обґрунтованими дисертанткою суперечностями, які об’єктивно існують у 

навчальному процесі сучасного закладу вищої освіти, серед яких 

найважливішою, на нашу думку, є суперечність між динамічним розвитком 



ІТ-сфери та рівнем підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Позитивним є й те, що дисертаційне дослідження було спрямоване на 

усунення визначених суперечностей, а їх розв’язання підвищило практичне 

значення роботи.  

 Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.   

Аналіз тексту дисертації і автореферату дають підстави стверджувати 

про вмотивовано визначений і коректно представлений науковий апарат 

дослідження, що дозволило автору накреслити реальні завдання та їх 

виконати, про що свідчать результати формувального експерименту, які є 

достовірними. 

Ретельне вивчення джерельної бази (242 найменування, з них 17 –

іноземною мовою), яке здійснила здобувачка, дало змогу достатньо 

переконливо обґрунтувати сутність професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів та їх готовності до професійної діяльності, що 

слугувало підгрунтям визначення педагогічних умов, експериментальна 

перевірка яких засвідчила їх доцільність. Запорукою вибору найбільш 

значущих педагогічних умов, а саме: інтегрування змісту математичної, 

іншомовної, соціально-гуманітарної, професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; активізація студентів у засвоєнні знань, умінь і 

навичок та розвитку особистісних якостей, важливих для професійної 

діяльності інженера-програміста; застосування дуального підходу, 

спрямованого на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на підставі співпраці університету з ІТ-компаніями, став 

метод колективного експертного оцінювання до складу якого увійшли 

методи парних порівнянь та ранжування, експертами виступили як 

професори технічних університетів так і співробітники ІТ-компаній.  

Не викликають сумніву висновки та рекомендації, викладені у 

дисертації, оскільки вони ґрунтуються на провідних положеннях 

системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, компетентнісного та 



інтеграційного підходів у їх комбінаторному поєднанні, що і дало 

можливість автору дисертаційного дослідження виявити характерні риси 

професійної діяльності і професійної підготовки інженерів-програмістів. 

Означене забезпечило розкриття особливостей інтелектуальної складової 

їхньої професійної діяльності, специфіку виконання окремих операцій та 

значущість соціального характеру (цитую) «подальший науково-технічний 

прогрес безпосередньо повязується з професійною діяльністю програміста» 

(ст.40), що, в свою чергу, підвищує цінність виконаної роботи.  

 Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Достовірність результатів дисертаційного дослідження Т.Є. 

Гончаренко є незаперечною та забезпечується методологічною та 

теоретичною обгрунтованістю вихідних позицій; застосуванням комплексу 

теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження; широкою 

апробацією дослідження, результати яких доповідалися на 14 

міжнародних-науково-практичних конференціях. Вона має безперечне 

наукове і практичне значення. Так, з одного боку, вперше теоретично 

обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному 

університеті, з іншого - уточнено сутність понять «професійна підготовка 

майбутніх інженерів-програмістів», «готовність майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності» та висвітлено критеріальний 

підхід у цьому ракурсі. Практичне значення результатів є очевидним, 

оскільки йдеться про втілений і рекомедований до широкого впровадження 

в освітню практику технічних університетів змістовний і цікавий 

діагностуючий інструментарій та методичний супровід викладання 

багатьох спеціальних та соціально-гуманітарних дисциплін, що складає 

значний практичний інтерес не лише для викладачів, а й для студентства. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та в опублікованих працях. Основні 

положення та результати дослідження відображено в 28 публікаціях автора 



(21 одноосібна), серед них 12 статей у провідних наукових фахових 

виданнях України, 2 – у міжнародних періодичних виданнях, 12 – у 

збірниках матеріалів наукових конференцій, 2  навчальні посібники. 

Проміжні та кінцеві результати дослідження публікувалися впродовж 

2015-2017 років.  

Дисертаційна робота здобувачки становить чітку структурно-

композиційну цілісність й складається зі вступу, трьох розділів, висновків 

до розділів, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Логіка і послідовність викладу тексту наукової праці підпорядковуються 

виконанню поставлених завданнь дослідження. 

 Так у першому розділі – «Науково-педагогічна проблема професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті» - 

із знанням справи  аналізується стан проблеми дослідження, науковий 

статус ключових понять та окреслюється чітка авторська позиція щодо 

виявлення сукупності обєктивних та субєктивних чинників, які 

забезпечують досягнення визначених мети і завдань. Схвально, що автор 

намагається їх аргументувати з позицій сьогодення, тобто на що саме треба 

зосередити особливу увагу в підготовці інженерів-програмістів, показовим 

вважаємо матеріал, компактно представлений на ст.74 дисертації та на ст.6 

автореферату. 

Другий розділ дисертаційного дослідження – «Обґрунтування 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів та їх реалізація у закладі вищої технічної освіти» - визначено 

педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-програмістів у 

зазначеному сегменті професійної діяльності та стратегію поетапної їх 

реалізації. 

Ми поділяємо позицію здобувачки про доцільність дотримання вимог 

інтеграції у процесі розгортання експериментальної стратегії під час 



реалізації першої та третьої умови, яка чітко простежується на 

когнітивному етапі підготовки фахівців, коли інтегрується зміст дисциплін 

(математичної, іншомовної, соціально-гуманітарної, спеціальної) і на 

практичному етапі підготовки, коли інтегрується діяльність університету і 

ІТ-компаній (створення навчально-науково-виробничих ІТ-комплексів). 

Третій розділ дисертації – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів» – вирізняється високою інформативністю та значним 

фактичним матеріалом, переконливо представленим в талицях 3.3 – 3.13 на 

ст.184-200 та підкріпленим статистичними обчисленнями за допомогою 

критерія Фішера. 

Слід зазначити, що кожний розділ наукового дослідження має свою 

незаперечну значущість, слугує науковим підґрунтям для наступного 

розділу, у результаті об’єднання усіх розділів вимальовується цілісне 

дослідження, вагомість якого підтверджується використанням авторкою 

теорії багаторівневої методології, що створює можливості для розв’язання 

проблеми удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістіва у технічному університеті. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Структурна побудова та зміст автореферату авторки ідентичні основним 

положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в 

рукописі дисертації Т.Є. Гончаренко.  

Аналіз дисертації дає підстави стверджувати, що у процесі 

дослідження здобувачкою виконано значний обсяг роботи зі збору 

емпіричної інформації, перекладів з іноземної мови, обробки отриманих 

даних, що чітко демонструє уміння Т.Є. Гончаренко здійснювати аналіз, 

систематизацію, порівняння, узагальнення фактів, її здатність до наукового 

абстрагування, самостійність, критичність, глибину мислення.  



Натомість у дисертаційній роботі є питання, які потребують пояснень і 

уточнення, вважаємо за потрібне вказати на певні дискусійні положення, а 

також висловити окремі побажання: 

1. У підрозділі 1.2 докладно представлено аналіз педагогічних 

досліджень з проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів та зроблені узагальнюючі висновки щодо стану, особливостей 

та напрямів її удосконалення. Основну увагу дисертантка приділила 

аналізу вітчизняної педагогічної думки у той час як зарубіжна педагогічна 

ґенеза дослідження проблеми висвітлена менш докладно. 

2. У підрозділі 2.1 дисертації наведено теоретичне обґрунтування 

восьми педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів та визначення більш значущих за допомогою методу 

колективного експертного оцінювання, застосування якого потрібно 

віднести до цікавих переваг дослідження. У той же час доцільно було б 

представити більш розгорнуте теоретичне обґрунтування тих трьох 

найбільш значущих педагогічних умов, ефективність яких перевірялась під 

час педагогічного експерименту. 

3. На наш погляд, обрані критерії не варто ототожнювати з 

визначеними компонентами готовності майбутніх інженерів-програмістів 

як це  представлено у дослідженні. 

4. Вважаємо, що дисертаційна робота значно виграла б, якби опис 

діагностувального експерименту був би переконливішим, аби дисертантка 

навела приклади теоретичних та практичних завдань, запропонованих 

студентам та презентованих ними для оцінювання результатів готовності 

за когнітивним і діяльнісним критерієм. 

5. Бажано було б більше уваги приділити висвітленню особливостей 

діагностування комунікативних умінь та особистісних якостей майбутніх 

інженерів-програмістів, оскільки в тексті дисертації  майже відсутня 



інформація щодо відповідних методик. Крім того, також доцільно було б 

закцентувати увагу на формуванні їх здатності вести ділову бесіду, 

переконувати, вести перемови тощо. 

Однак, висловлені зауваження та побажання мають дискусійний 

характер і суттєво не впливають на високий науковий рівень 

дисертаційного дослідження. 

       Таким чином, є всі підстави стверджувати, що подане до захисту 

дисертаційне дослідження «Педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті» є 

завершеним, самостійно виконаним, має наукову новизну і практичне 

значення, повністю відповідає вимогам п. 9, 11 – 14 Постанови Кабінету 

Міністрів України «Порядок присудження наукових ступенів», від 24 

липня 2013 р., за № 567, а її автор, Гончаренко Тетяна Євгенівна, - 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти. 
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