
Відгук 

офіційного опонента – кандидата педагогічних наук,  

 Бешок Тетяни Віталіївни  

на дисертаційну роботу Т. Є. Гончаренко  

“Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у технічному університеті” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 

Швидкий розвиток техніки і технологій потребують 

висококомпетентних інженерів-програмістів, розумних, креативних, здатних 

до нестандартних рішень, до вирішення складних завдань, знаючих та 

належно підготовлених. 

Тому удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, які затребувані у будь-якій сфері суспільного виробництва є 

одним із стратегічних пріоритетів реформування освіти. 

Дисертаційна робота Т. Є.  Гончаренко передбачає дослідження теорії і 

практики підготовки студентів, майбутніх інженерів-програмістів, а також 

комплекс заходів щодо розроблення та впровадження в освітню практику 

закладів вищої технічної освіти системи педагогічних умов, спрямованих на 

підвищення готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності. З огляду на це, тема дисертації є актуальною, важливою для 

сучасної педагогічної освіти та суспільного виробництва. 

Назва дисертації повністю відповідає сутності досліджуваної 

проблеми. Автор доказово обґрунтовує актуальність обраного дослідження – 

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

у технічному університеті, акцентуючи увагу на тому, що недостатньо 

дослідженим залишається цілісне вивчення професійної підготовки студентів 

за напрямом «програмна інженерія». 

 Дисертанткою логічно обґрунтовано та визначено об’єкт, предмет, 

мету та завдання дослідження. Чітко визначено наукову новизну й практичну 



значущість одержаних результатів. 

Аналіз структури та змісту дисертаційного дослідження дає підставу 

стверджувати, що воно охоплює всі стадії науково-дослідницької роботи. 

У ході дослідження, відповідно до першого дослідницького завдання, в 

першому розділі дисертанткою з’ясовано, що професія інженера-програміста 

є однією з актуальних, затребуваних, високооплачуваних, популярних серед 

абітурієнтів професій в сучасному інформаційному суспільстві.  

Заслуговує уваги детальний та ґрунтовний аналіз професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у педагогічній теорії та 

практиці. За результатами проведеного аналізу з’ясовано на яких аспектах 

професійної підготовки  потрібно зосередити більшу увагу, зазначене стало 

одним  із критеріїв визначення педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів.  

На основі узагальненого досвіду та проведеного опитування 

співробітників ІТ компаній автором узагальнено групи якостей, які є 

найбільш важливими для інженера-програміста. 

Відповідно до другого завдання дисертанткою здійснено ґрунтовний 

аналіз суті понять «професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів» та «готовність майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності». 

 Необхідно відмітити актуальність та важливість проведеного автором 

опитування студентів, щодо позитивних та негативних оцінок їх професійної 

підготовки в закладах вищої технічної освіти. На основі зазначеного вище 

детально обґрунтовано структурні компоненти готовності майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, особистісний).  

Шляхом застосування методу колективного експертного оцінювання 

дисертанткою зроблено припущення що удосконалення професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів буде ефективним за таких 

умов: 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. 

З метою реалізації першої педагогічної умови автором передбачено 

засвоєння змісту професійних дисциплін із використанням базису 

математичної, іншомовної та гуманітарної підготовки.  Інтегрування змісту 

математичної та професійної підготовки передбачало включення розділів 

комп’ютерної математики у зміст освіти. Інтегрування змісту іншомовної та 

професійної підготовки здійснювалось шляхом викладання професійних 

дисциплін англійською мовою, дисертанткою особисто здійснюється 

інтенсивна підготовка викладачів до переходу на викладання дисциплін 

англійською мовою. Інтегруванню змісту соціально-гуманітарної та 

професійної підготовки сприяли проведені консультації з викладачами 

зазначених дисциплін,а також розроблені проблемні теми для дискусій та 

бесід із майбутніми інженерами-програмістами, що дозволило структурувати 

зміст навчального матеріалу відповідно до принципів зв’язку теорії з 

практикою та професійною орієнтацією інформації, що вивчалась. 

Застосування таких методів навчання як: дискусії, мозкові штурми, 

метод проектів, «проектний ланцюг», метод «перевернутого навчання», 

метод проблемного навчання, рольові та ділові ігри, моделювання 

професійно орієнтованих ситуацій сприяло реалізації другої педагогічної 

умови. 

Заслуговує уваги ефективне впровадження дуального підходу, не лише 

під час виробничої практики передбаченої навчальними планами, але й у 

вільний від навчання час в ІТ компаніях, чому сприяло складання 

спеціального графіку навчання для студентів старших курсів; а також 

створення на території закладу вищої освіти навчально-науково-виробничих 



комплексів. 

У третьому розділі окреслено організацію та методику проведення 

експерименту. Ефективність упровадження педагогічних умов  визначено 

дисертанткою за допомогою критеріїв та показників (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний) та рівнів (високий, середній, 

низький) сформованості готовності майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. Аналіз результатів підсумкового зрізу, що 

передбачав застосування методів статистичної обробки даних та 

порівняльного аналізу, підтвердив позитивну динаміку рівнів сформованості 

готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, що 

дозволило розв’язати поставлене третє та четверте завдання дослідження. 

Загальні висновки роботи відповідають поставленим завданням і 

сформульовані у відповідності до змісту дисертації та результатів 

дослідження. 

Результати педагогічного експерименту підтвердили висунуту гіпотезу 

й ефективність педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

інженерів програмістів у закладах вищої технічної освіти.  

Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що 

визначені педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів пройшли експериментальну перевірку, що підтвердило 

доцільність їхнього широкого використання в освітньому процесі технічних 

університетів. 

Робота написана науковим стилем, її оформлення відповідає існуючим 

стандартам, у тексті роботи зроблені необхідні посилання на цитовані 

джерела. Опубліковані наукові праці повною мірою розкривають сутність і 

зміст ключових положень дисертації. 

Варто підкреслити, що результати дисертаційного дослідження 

адекватно відображені в 28 публікаціях автора, серед яких є 2 навчальні 

посібники. Результати отримали належну апробацію на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах. 



У цілому дисертація Гончаренко Т.Є. є самостійним науковим 

дослідженням, у якому розглядається важлива загальнопедагогічна проблема, 

що має теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи 

вищої технічної освіти. Дисертація виконана на належному науково-

методичному рівні, основні положення є новими й науково обґрунтованими 

та в сукупності розв’язують важливу наукову проблему.  

Теоретичні положення та практичні напрацювання можуть бути 

використані педагогами закладів вищої технічної освіти під час викладання 

математичних, іншомовних та соціально-гуманітарних дисциплін, у розробці 

навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, під час 

написання студентами курсових і магістерських робіт. 

Автореферат відповідає змісту дисертаційної роботи та відображає її 

основні результати. 

Загалом дисертація Гончаренко Тетяни Євгенівни заслуговує на 

позитивну оцінку, проте вважаємо за доцільне зробити деякі зауваження та 

висловити окремі побажання:  

1. На нашу думку, було б доречним проаналізувати зарубіжний досвід 

професійної підготовки інженерів-програмістів. 

2. Не зрозумілий внесок автора в інтеграцію змісту математичної та 

професійної підготовки. 

3. З метою визначення ефективності впровадження визначених 

педагогічних умов с. 116, вважаємо, за необхідне розкрити результати 

проведених співбесід із завідувачами кафедр стосовно застосування 

дуального підходу, консультацій та семінарів із викладачами математичних, 

соціально-гуманітарних та професійних дисциплін; дискусій та бесід з 

майбутніми інженерами-програмістами. 

4. На нашу думку, у додатках, необхідно було б представити методи 

які активізують студентів до засвоєння  знань, формування умінь та навичок; 

сприяють розвитку особистісних якостей, важливих для професійної 

діяльності інженера-програміста. 



Однак висловлені зауваження і побажання стосуються часткових 

недоліків роботи, тому не знижують загальної цінності дослідження і не 

впливають на його загальну позитивну оцінку. 

На підставі зазначеного вважаємо, що дисертація «Педагогічні умови 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному 

університеті» є самостійним, завершеним дослідженням та відповідає 

пп. 9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а його автор – 

Гончаренко Тетяна Євгенівна заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти. 
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