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ВИСНОВОК ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ 
ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ

Гури Олександра Олександровича на тему «Підготовка майбутніх 
інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах 

неформальної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Дисертація Гури Олександра Олександровича на тему «Підготовка 
майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в 
умовах неформальної освіти», подана на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 
виконана на кафедрі загальної та прикладної фізики математичного факультету 
Запорізького національного університету. Тема дисертаційного дослідження 
затверджена науково-технічною радою Запорізького національного 
університету (протокол № 7 від 26.12.2019 р.)

Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації вченою радою Запорізького національного 
університету (протокол № 1 від 26.08.2020 р.) було ухвалено, що попередня 
експертиза дисертації проводитиметься на базі кафедри загальної та прикладної 
фізики Запорізького національного університету і призначено двох рецензентів:

1) доцента кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького 
національного університету, доктора педагогічних наук, доцента Вікторію 
Іванівну Меняйло;

2) доцента кафедри комп’ютерних наук Запорізького національного 
університету, кандидата педагогічних наук, доцента Олену Станіславівну 
Пшеничну.

За результатами аналізу змісту дисертаційного дослідження О.О. Гури, 
поданих до розгляду наукових публікацій за темою дисертації, а також 
враховуючи підсумки фахового семінару, який відбувся на розширеному 
засіданні кафедри загальної та прикладної фізики Запорізького національного 
університету (протокол №2 від 29.09.2020 p.), визначено наступне.

1. Ступінь актуальності теми дисертації
Дисертація О.О. Гури є оригінальним, цілісним і завершеним 

педагогічним дослідженням, яке розкриває науково-методичні засади 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного 
забезпечення в умовах неформальної освіти.

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що впродовж 
останнього десятиріччя в Україні, як і в усьому світі, спостерігається стрімкий 
розвиток IT-галузі. А це у свою чергу потребує великої кількості підготовлених 
фахівців, які володіють не лише основами програмування, але й є здатними до 
проведення на високому професійному рівні тестування програмного 
забезпечення.
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З огляду на зростаючі потреби ринку праці у сфері інформаційно- 
комунікаційних технологій на молодих, креативних спеціалістів та надшвидке 
оновлення знань у цій галузі, підготовка висококваліфікованих інженерів- 
програмістів має здійснюватися у закладах вищої освіти в тісному 
співробітництві з ІТ-компаніями та широко використовувати поряд з 
формальною освітою можливості неформальної та інформальної освіти.

У цьому контексті дисертаційне дослідження О.О. Гури, присвячене 
розробці науково-методичного забезпечення системи неформальної освіти 
майбутніх інженерів-програмістів, що створює необхідні умови для 
формування їх професійної готовності до тестування програмного 
забезпечення, є вельми актуальним.

Здобувачем достатньо обґрунтовано нагальність та важливість 
розв’язання цієї проблеми, викликаної низкою існуючих суперечностей, та 
проведено критичний аналіз літератури, що демонструє зв’язок обраної теми 
дисертації із сучасними дослідженнями у психолого-педагогічній галузі знань.

Науково-теоретичним підґрунтям для проведення дослідницького пошуку 
стали праці вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені розгляду теоретичних 
і прикладних питань, що стосуються впровадження компетентнісного підходу в 
освіті загалом (В. Краєвський, С. Літвінова, О. Овчарук, А. Хуторський та ін.) 
та ІТ-освіті зокрема (В. Круглик, В. Осадчий, В. Седов, Д. Щедролосьєв та ін.); 
розробки концепції неперервної освіти та підвищення кваліфікації фахівців 
(Б. Гершунський, І. Зязюн, Н. Ничкало, Г. Сухобська та ін.); аналізу сучасного 
стану та перспектив розвитку системи неформальної освіти (І. Ахновська, 
Т. Вакалюк, С. Бабушко, А. Боярська-Хоменко, О. Глазунова, А. Гуржій,
В. Горленко, В. Єлагін, Н. Єрьохіна, В. Корольчук, О. Огієнко, Н. Павлик,
О. Пархоменко, І. Рантюк, Н. Терьохіна, Ю. Шустак та ін.); досліджень 
особливостей сфери ІТ-технологій та професійної діяльності інженерів- 
програмістів (Е. Бейч, В. Бузмаков, С. Бабанін, Л. Гришко, О. Журавльов,
A. Загородній, В. Кирій, С. Лебедев, С. Пермінова, П. Павленко, В. Седов,
B. Рейкін, О. Сімачов, Є. Тейзе, С. Щедролосьєв, О. Щербатенко та ін.), у тому 
числі в області тестування програмного забезпечення (Г. Кравченко,
C. Куліков, Дж. Макгрегор, Д. Сайкс, I. Bumstein, К. Beck, М. Beedle,
A. Bennekum, A. Cockbum, К. Schwaber, L. Crispin, J. Gregory, J. Glenford Myers, 
W. Lewis, D. Dobbs та ін.); аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду 
професійної підготовки інженерів-програмістів (О. Бабкін, А. Варламов, 
Р. Горшунов, Д. Зуєв, А. Кропачев, С. Каракозов, А. Коломієць, С. Конюхов,
B. Круглик, І. Крашеніннік, Г. Лебедь, О. Наумчук, Д. Петров, С. Симоненко, 
Я. Сікора, Б. Якимчук та ін.) та ін.

Разом з тим, слід констатувати, що не зважаючи на значний інтерес 
науковців до вивчення різних аспектів професійної підготовки та особливостей 
професійної діяльності фахівців ІТ-сфери, питання підготовки майбутніх 
інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах 
неформальної освіти не отримали достатньої уваги, що й визначило обраний 
напрямок наукового пошуку.
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Актуальність дисертаційного дослідження визначається ще й тим, що 
воно здійснювалось в межах плану науково-дослідних робіт математичного 
факультету: «Математичне моделювання, аналіз та керування складними 
динамічними системами» (номер державної реєстрації 011711007595), 
«Теоретико-методичні основи розробки й застосування інноваційного 
інформаційно-освітнього середовища у професійній підготовці майбутнього 
вчителя фізики» (номер державної реєстрації 0112Ш03065), одним з 
виконавців яких був здобувач.

2. Наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації

Виконана робота дає вагомий приріст нових знань як на теоретичному, так 
і на прикладному рівнях модернізації професійної підготовки майбутніх- 
інженерів програмістів.

Поміж найсуттєвіших отриманих наукових результатів слід зазначити
такі:

-  вперше розроблено й апробовано науково-методичні засади, що 
забезпечують ефективність формування готовності майбутніх інженерів- 
програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної 
освіти: структурно-функціональну модель освітнього процесу, що забезпечує 
інтеграцію та синхронізацію неформальної і формальної підготовки на рівні 
цільового, змістовно-технологічного і результативного компонентів; 
авторський курс «Основи тестування програмного забезпечення», 
зорієнтований на формування орієнтовної основи для подальшої професійної 
діяльності з тестування програмного забезпечення; зміст та технологію 
організації практичної підготовки на базі ІТ-компанії на засадах менторства; 
розвиток нетехнічних умінь завдяки впровадженню тренінгів розвитку 
мисленнєвих та метакогнітивних умінь, комунікативних та організаційних 
здібностей;

-уточнено  зміст понятійно-категоріального апарату теорії професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів в умовах неформальної освіти до 
тестування програмного забезпечення («неформальна освіта», «професійна 
готовність до тестування програмного забезпечення», «менторство», тощо); 
критерії (ціннісний, знаннєвий та вміннєвий), показники й рівні сформованості 
професійної готовності майбутніх інженерів програмістів до тестування 
програмного забезпечення;

-удосконалено  організаційно-методичні засади професійної підготовки 
майбутніх інженерів-програмістів шляхом синхронізації та інтеграції змісту 
(курс, практика, менторство, тренінги) і результатів їх навчання (достатній 
рівень сформованості професійної готовності) в умовах неформальної освіти;

-  набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 
сутність професійної готовності майбутніх інженерів-програмістів до 
тестування програмного забезпечення, етапи, форми і методи її формування в 
системі неформальної освіти.
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Наукова обґрунтованість основних положень, висновків і рекомендацій 
забезпечується їх логічним викладом, аргументованістю, базуванням на великій 
кількості наукових джерел (221), як вітчизняних, так і зарубіжних (28), 
відповідністю основоположним принципам науки, практичним спрямуванням.

Достовірність отриманих наукових результатів забезпечується 
широким використанням загальних і спеціальних методів наукового пізнання 
(теоретичних: аналіз, зіставлення; узагальнення, систематизація, моделювання; 
емпіричних: методи діагностики, контент-аналіз, педагогічний експеримент; 
статистичних: метод середніх величин, метод кореляційного аналізу,
факторний аналіз, методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних 
інформаційних технологій (IBM SPSS Statistics)), комплексне використання 
яких дало змогу вирішити основні завдання та досягти поставленої мети 
дисертаційної роботи. Методологічною основою дослідження виступила 
сукупність філософських принципів діалектичного матеріалізму, прагматизму, 
конструктивізму (на рівні філософської методології); системного, 
синергетичного та інформаційного підходів (на рівні загальнонаукової 
методології), а також діяльнісного, контекстного, техніко-технологічного, 
компетентнісного, особистісного, метакогнітивного підходів (на рівні 
конкретнонаукової, зокрема педагогічної методології).

Дисертація написана грамотно й оформлена згідно з чинними вимогами. 
Мовностилістична культура роботи досить висока. Список використаних 
літературних джерел, а також посилання на них у тексті дисертації зроблено з 
дотриманням вимог.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, 
що дисертантом розроблено, апробовано та впроваджено систему професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного 
забезпечення в умовах неформальної освіти, складовими якої є: структурно- 
функціональна модель освітнього процесу; авторський курс «Основи 
тестування програмного забезпечення» (робоча програма, матеріали до 
лекційних і практичних занять, самостійної роботи); матеріали лекційно- 
консультаційних занять, які відбувались в процесі практичної підготовки (за 
темами: «Тестування користувацького інтерфейсу веб-додатків», «Тестування 
сервісного шару веб-додатків», «Автоматизація тестування веб-додатків», 
«Тестування мобільних додатків»); методичне забезпечення практичної 
підготовки на засадах менторства (програма практичної підготовки на засадах 
менторства, «Рефлексивний щоденник», завдання для практичної роботи, 
програма співбесіди); програми Тренінгу-дизайн мислення, Тренінгу 
професійної комунікації; комплекс методик діагностики рівня сформованості 
компонентів професійної готовності.

Елементи запропонованої системи та зазначені авторські науково- 
методичні розробки пройшли апробацію в процесі підготовки фахівців: 
Запорізького національного університету, Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського
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національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Хмельницької 
гуманітарної педагогічної академії.

Матеріали також можуть бути використані:
-  у процесі розробки концепцій, законодавчих актів та нормативних 

документів з організації професійної підготовки фахівців галузі знань 
12 «інформаційні технології»,

-  при модернізації змісту їх професійної підготовки (розробці стандартів, 
освітніх програм, навчальних планів );

-  в педагогічних, психолого-педагогічних, порівняльних, соціально- 
філософських дослідженнях.

3. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації, та повнота опублікування результатів дисертації

Теоретичні положення й результати дослідження О.О. Гури обговорено на 
7 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. 
Основні положення дисертаційної роботи у повному обсязі висвітлені в 
11 публікаціях, зокрема:

Статті в наукових виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз
Scopus та Web o f Science:

1. Gura Jr. O., Gura O., Gura T., Chernikova L. Research on metacognitive 
skills of software testers: a problem statement. Proceedings o f  the 16th International 
Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, 
Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. Part IV: 
V International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using 
ICT: Person-oriented Approach (3L-Person). Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020, 
607-618. (Scopus).

Статті в періодичних наукових виданнях інших держав:
2. Гура О. Аналіз зарубіжного досвіду впровадження системи дуальної 

підготовки майбутніх фахівців. European Humanities Studies: State & Society. 
2017. Issue 4. C. 31-43. (Index Copernicus).

3. Гура О. Матриця компетенцій (skill matrix) як орієнтир підготовки 
майбутніх ІТ-фахівців. European Humanities Studies: State & Society. 2018. Issue 
6. C. 181-191. (Index Copernicus).

Статті в наукових фахових виданнях України:
4. Гура О. Основні сфери реалізації фахівців IT на сучасному ринку праці: 

аналіз професійних вимог. Науковий вісник Миколаївського наг^онального 
університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. Вип. 2 (57).
С. 166-170. (Index Copernicus).

5. Гура О. Особливості розвитку м’яких навичок студентів ІТ- 
спеціальностей засобами навчальних SCRUM проектів. ScienceRise: 
Pedagogical Education. 2019. № 4(31). С. 8-15. (Index Copernicus).

6. Гура О. Підготовка інженерів-програмістів до тестування програмного 
забезпечення в умовах неформальної освіти: проблеми та шляхи реалізації.
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Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук, журнал / 
голов. ред. A.A. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені A.C. Макаренка. 2020. 
№ 7 (101). С. 55-62. (Index Copernicus).

Статті в інших наукових виданнях:
7. Гура О. Особливості співбесіди як форми контролю якості освіти 

студентів IT спеціальностей. Педагогічні науки та освіта. 2016. Вип. 18-19.
С. 29-34.

Матеріали конференцій:

8. Гура О. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-сфери.
Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2016. № 3(25). URL:
https://drive.google.eom/file/d/0B6QknaQCh-lHTFpkeVpSeHhBdGM/view

9. Гура О. Особливості основних сфер реалізації IT фахівця на сучасному 
ринку праці. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2017. Вип. 1(27). 
URL: https://drive.google.eom/file/d/0B6QknaQCh-lHWGtSWEhiYXJGTlU/view

10. Гура О. Особливості впровадження системи дуальної підготовки 
майбутніх фахівців: порівняльний аналіз. Педагогіка вищої школи: досвід і 
тенденції розвитку. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю. Запоріжжя: Запорізький Національний 
Університет, 2018. С. 41-42.

11. Гура О. Професійна підготовка фахівців IT сфери на засадах матриці 
компетенцій (skills matrix). Україна в гуманітарних та соціально-економічних 
вимірах. Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції (30-31 березня 
2018р. м. Дніпро). Ч. II. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: «Охотник», 2018.
С. 103-105.

Опубліковані наукові праці повною мірою відображають одержані 
автором нові наукові результати та свідчать про його особистий внесок у їх 
досягнення. У публікації, виконаній у співавторстві (1), здобувачу належить 
обґрунтування методології та результатів здійсненого емпіричного 
дослідження. Очевидних ознак порушення автором академічної доброчесності 
не виявлено. Відтак, апробація результатів дисертаційної роботи є достатньою і 
відповідає встановленим вимогам.

ВИСНОВОК

Ознайомившись із представленою для попередньої експертизи 
дисертацією О.О. Гури та науковими публікаціями, в яких висвітлені основні 
результати дослідження, а також враховуючи підсумки фахового семінару 
кафедри загальної та прикладної фізики, вважаємо, що:

1. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, теоретичною та 
практичною цінністю здобутих автором особисто наукових результатів 
дослідження, що характеризуються єдністю змісту та мають істотне значення 
для педагогічної науки; на підставі документів, які засвідчують проведення 
таких досліджень, подана на рецензування дисертаційна робота відповідає 
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та вимогам Порядку

https://drive.google.eom/file/d/0B6QknaQCh-lHTFpkeVpSeHhBdGM/view
https://drive.google.eom/file/d/0B6QknaQCh-lHWGtSWEhiYXJGTlU/view
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проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р.

2. Рекомендувати дисертацію Гури Олександра Олександровича на тему 
«Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного 
забезпечення в умовах неформальної освіти» до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) у разовій спеціалізованій вченій раді.
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